روحاني درگذشت محمدعلی
کشاورز را تسلیت گفت

رئیس قوه قضائیه:
هیچ پروندهای زیر میز نداریم

ایســنا :رئیسجمهوری در پیامی درگذشــت مرحوم
اســتاد محمدعلی کشــاورز را تســلیت گفت .در پیام
حسن روحانی آمده است:
انا ﷲ و انا الیه راجعون
درگذشت هنرمند نامآشنا و چهره فرهیخته فرهنگ و
هنر کشورمان ،مرحوم استاد محمدعلی کشاورز...

گروه سیاست :رئیس قوه قضائیه گفت :هیچ پروندهای
زیــر میز نداریم ،همه پروندهها زیر دســت قضات و در
حال رســیدگی اســت .شایعهســازی ،دروغپراکنی و
تهمتزنی به افراد برای دادرســی عادالنه سم است
و آن را مختــل میکنــد .به گزارش مرکز رســانه قوه
قضائیه ،حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی در...
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استقبال برائتپیشگان از رئیس دولت نهم

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ
پالیزدار در گفتوگو با »شرق« :

سندی درباره تخلف
وزیر و معاونانش نداریم

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

فرش قرمز برای بازگشت احمدینژاد!
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چشم امید ایران
به سردار
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رقم خورد؛ لیگ برتر روی هوا؟
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گفتوگو با دستیار و برنامهریز زندهیاد » حاتمی«

نقش متفاوت
شعبان استخوانی

کدام اصالحات؛ حجاریان یا نبوی؟
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ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺴﻌﻮدىﻣﻘﺎم:
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى ﻫﻢ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ

نبوی :کسانی که میگویند مشارکت مشروط
اصالحطلبی را جور دیگری فهمیدهاند

صفحه ۴

حجاریان :نبوی معتدل است و به حزب کارگزاران
گرایش پیدا کرده
صفحه ۳
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ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

در محضر صادق

ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﻞﺳﺎز
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ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻟﺴﺎﻧﻰ
چه کاری ،در چــه زمانی اولویت
دارد؟ بهطــور معمــول ،ایــن
پرسشی اســت که آدمی از خود
در زندگی دارد و در هر موقعیتی
تــالش میکنــد جنس زمــان را
خوب بشناســد تا به فراخور آن اقــدام کند .از میان
انتخابهایــش ،بهترین را برگزیند تــا پس از گذر آن
رویداد ،دچار پشیمانی از انتخاب مسیر نشود .انسان
گاهــی به خــودش یا بــزرگان خانواده و خویشــان
روی میکند تا مســئلهاش را با یــک رایزنی عاقالنه
بــه نیرومندی حل کنــد ،اما گاهی هــم پی میبرد
کــه مرجعی باالتــر از طایفه و فامیــل هم میتواند
جوابگوی او باشــد ،پس سراغ آن الگو هم میرود.
مرجع فکری هر اجتماعــی با اجتماع دیگر متفاوت
اســت؛ در جامعه دینی ،شــاید نیکوترین تصمیم آن
باشــد که در کنار خرد شــخصی به ســیره پیشوایان
بزرگ نگریســته شــود .یافتــن اینکه آنــان در زمانه
خویش چه کردند ،خیلی هم ســخت نیست .فرایند
معجزهگون انفجار اطالعات در عصر جدید توانسته
دادههایی سودمند از پس گذشته دور به بشر امروزی
عطا کند که در پیچوخم تاریخ تمدن خود ســرگردان
نمانــد .رهبران فکری ،در برابر هر حادثهای که پیش
روی ایشــان قرار میگرفت ،تصمیمهایی میگرفتند
که امروزه آنها بســیار ارزشــمند و درسآموز تلقی
میشــوند ،ارزشهایی ویژه و انســانی که پیشوایان
صادق ،بــر آن پای میفشــردند .در این میان خوب
اســت عملکرد مؤمنانه یکی از استوانههای رخشان
علم و تقوا در صدر اسالم واکاوی شود .پیشوایی که
در برابر هر موجی از بحران ،بســیار عالمانه برخورد
میکند تا درس نجات انســان را بــه عصرهای پس
از خود به شــیوایی تمام آموزش دهــد؛ او را رئیس
مذهب جعفــری خطاب کردهاند .نــام آن حضرت،
»جعفر« و مشــهورترین کنیه او »ابو عبداﷲ« اســت
و مشــهورترین لقبش »صادق« اســت .آن ســتاره
نورانــی علم و فضیلت در هفدهم ربیعاالول ســال
 ۸۳هجری قمری در شهر مدینه به این دنیای خاکی
پــا مینهد .پدر گرامیاش »امام باقر )ع(« و مادرش
»ام فروه« دختر قاســم بن محمد بن ابوبکر اســت
که آن بزرگمرد فضیلت دربــاره او فرمود »مادرم از
زنان باایمــان ،پرهیزکار و نیکوکــردار بود و خداوند
نیکــوکاران را دوســت دارد« .ابوعبــداﷲ جعفر بن
محمد )ع( ،در ۳۱ســالگی مسئولیت خطیر هدایت
فکــری جامعــه را میپذیرد .امامــت او همزمان با
ســالهای پایانی سلسله بنیامیه و سالهای آغازین
حکومت بنیعباس است.
ادامه در صفحه ۲

ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻟﻮﻻﮐﻰ*
اســالم سیاســی در ایران معاصــر بهویژه از
دهه  ۴۰شمســی به این ســو ،خود را به صورت
ســه گفتمان مجزا با طیفهای متفاوت در قالب
اســالم فقاهتی ،اســالم لیبرال و چپ اســالمی
نشــان داده اســت .گرچه امروزه گفتمان اسالم
سیاسی در بیشــتر موارد جای خود را به گفتمان
اسالم اجتماعی داده اســت ،گفتمانهای متنوع
اسالم اجتماعی عموما به گونهای از سکوالریسم
سیاسی باور دارند؛ هرچند به سکوالریسم فلسفی
و اغلب به سکوالریسم اجتماعی معتقد نیستند.
در میان باورمندان به اســالم سیاســی دو چهره
روحانــی را میتوان بهعنوان »متفکران پلســاز«
شناســایی کــرد که تــالش در گفتوگو بــا دیگر
گفتمانها چه در درون گفتمان اســالم سیاسی و
چه فراتر از آن داشتند :آیتاﷲ سیدمحمد بهشتی
و آیتاﷲ سیدمحمود طالقانی.
مناظرههای ســال  ۱۳۶۰نشــاندهنده عالقه
آیــتاﷲ بهشــتی به ایــن دســت گفتوگوها و
دغدغه او در این موارد بود .طالقانی نیز از یک سو
خود پایهگذار »نهضت آزادی« بهعنوان یک حزب
سیاســی برخاسته از گفتمان لیبرال بود و از سوی
دیگر با گفتمانهای چپ اسالمی ،اسالم فقاهتی
و فراتر از آن گفتمانهای سکوالر روابطی نزدیک
و البته انتقادی داشت.
همچنیــن ،ایــن دو چهره به علــت تحصیل
در حــوزه علمیه و تســلط بر فقــه و دانشهای
مرســوم حــوزوی ،گفتوگوهای نســبتا مؤثری
بــا مراجع معظــم تقلید و مجتهدان شــیعه در
زمینــه صدور فتواهای جدید داشــتند .امروزه نیز
از حوزههــای علمیه ،نســل جدیــدی از حامیان
گفتمــان اســالم فقاهتی برخاســتهاند که ضمن
اینکــه نگاهی کمابیش انتقادی دارند ،خواســتار
تداوم ســنت حســنه گفتوگو و پلســازی میان
جریانهای مختلف اســالمی و ســکوالر هستند.
حجتاالسالموالمســلمین دکتر داوود فیرحی را
میتوان یکــی از چهرههای شــاخص این جریان
دانست و البته دیگرانی مانند دکتر صادق حقیقت،
حجتاالسالموالمســلمین رســول جعفریــان،
حجتاالسالموالمسلمین محمد سروشمحالتی،
دکتر ســیدعلی میرموسوی و دکتر حسن انصاری
نیز در این گفتمان ،دســتهبندی میشوند .اگر امام
خمینی )ره( از بهشتی بهعنوان شهید مظلوم نام

برد و به تعبیر آقای محمود دولتآبادی ،طالقانی
یک متفکر تنها بود؛ اما امروز ما با نســل جدید و
پرشــمار و درخت تناوری از این دســت متفکران
روبهرو هســتیم که میتوان امیدوار بود میوه آن
در دهههای آینده کام ســاحت اندیشه و عمل را
در ایران شیرین کند.
درعینحال الزم اســت نکات زیــر مورد توجه
قرار گیرد
 -۱از انقالب مشــروطه تاکنون بیشتر متفکران
و مردم ایران چهار خواســته کلیدی داشــتهاند:
امنیت ،اســتقالل ،دموکراسی و مدرنشدن ایران.
ایــن طیف نوخاســته از گفتمان اســالم فقاهتی
نیز خواســتار همه مــوارد فوق بهویــژه تعمیق
دموکراســی با دو بال آزادی و عدالــت و البته با
حفظ منافع ملی ،حقوق بشــر و مردمساالری از
منظر دینی و فقاهتی است.
 -۲ایــن طیف از دانشآموختــگان حوزوی بر
تفکیک بین دو قرائت از فقاهت پافشــاری دارند.
داوود فیرحــی در گفتوگــوی مجــازی خود در
انجمن اندیشه و قلم خواستار تحقیق همهجانبه
درباره اندیشــمندان اســالم فقاهتی و شناسایی
نشــانههای دو جریان در فقه اسالمی شد .به نظر
میرسد این تفکیک نکتهای کلیدی و راهبردی در
گفتمان جدید اسالم فقاهتی است.
 -۳ایــن طیف از متفکران خواســتار گفتوگو
با همه نیروهای متفکر در ایران و جهان هســتند
که در نوع خود بســیار جذاب اســت .این اندیشه
بر این مبنا اســتوار اســت کــه در نهایــت برای
شــناخت حقیقت و زندگی سعادتمندتر ،ما راهی
به جز شــنیدن دیدگاه مخالفان ،گفتوگو با آنان
و کاهــش تنش؛ چــه در داخل و چــه در خارج
از مرزهــای ایران نداریــم .امید اســت که همه
گفتمانهای فکری و وابستگان آنها ،این فرصت را
غنیمت شــمرده و در راستای منافع ملی ایران به
گفتوگوهای دوجانبه و چندجانبه ادامه دهند.
 -۴بــه علــت دانشآموختگــی این گــروه از
اندیشمندان در حوزه علمیه و آشنایی کامل آنان
با علوم حــوزوی و بهویژه فقه بهعنوان ســرآمد
ایــن علوم و نیز اعتماد و رابطه صمیمانه فقیهان
و مراجع معظم تقلید شــیعه بــا آنان ،این طیف
میتوانند در میانمدت و درازمدت گفتوگوهایی
صاحبان گفتمان قدرتمند
تأثیرگذار و روشــنگر با
ِ
اسالم سنتی و فقاهتی در حوزههای علمیه داشته
باشند و به تعبیر حســن انصاری به فتاوی جدید
فراخــور زمان و مکان امــروزی در حوزه عمومی
دست یابند.
* پژوهشگر اندیشه سیاسی در اسالم و غرب

ﻧﻌﻤﺖ اﺣﻤﺪى
ﺣﻘﻮقدان
وضعیت مسکن و اجاره آن نزدیک است به بحران
اجتماعی تبدیل شــود؛ کسانی که مســتأجر هستند،
شــرایط موجود را تحملناپذیر اعالم میکنند .یکی از
همکاران در ســاختمانی که نگارنده حدود  ۴۰ســال
پیش خریداری کردم و تاکنون ساکن هستم ،یک سالی
است که مستأجر شده و درست صد برابر پولی را که
 ۴۰ســال پیش برای خرید پرداخت کــردم ،بهعنوان
ودیعه! به صاحب ملک پرداخت کرده و ماهی هفت
میلیون تومــان هم اجاره میپردازد ،مالک  ۱۱میلیون
تومان اجاره ماهانــه و مبلغی هم برای اضافهکردن
به بیعانه پیشــنهاد داده است ،مبلغ اضافه را ممکن
است تهیه کنند ،اما اضافهشدن چهار میلیون تومان
به اجاره ماهانه را نمیتوانند بپردازند و مدتی اســت
دنبال مســکن دیگری میگردند و چون جای مناسبی
پیدا نکردهاند ،میگفت به اجبار با تبدیل ماشین ،مبلغ
ودیعــه را تأمین خواهم کــرد و میماند ماهی چهار
میلیون تومان اجاره اضافه که از تیرماه باید پرداخت
کنم و نمیدانم آیا قادر به تأمین آن خواهم شد؟ یکی
از اعضای دفتر هم که حقوقی معمولی میگیرد ،در
آپارتمانی  ۵۰متری در شــهرک اکباتان زندگی میکند
و  ۱۲۰میلیــون تومان بیعانه پرداخته و مالک تکلیف
کرده است که بیعانه را باید  ۲۰۰میلیون تومان و اجاره
را ماهانه سه میلیون تومان پرداخت کند! دو موضوع
باال را آوردم که هم محل پیداســت و هم مستأجران
آشنا و در دسترس هستند ،کاری به خانههای الکچری
با بیعانه دو ســه میلیارد و اجــاره  ۳۰۰ ،۲۰۰میلیون
تومان ندارم که همه از آن اطالع دارند .آقای اسحاق
جهانگیری در واکنش به روند روبهرشد قیمت اجاره
مســکن ،خبر از ورود دولــت به بازار مســکن داد و
میگوید بخش زیادی از جامعه اجارهنشــین هستند
و هزینه اجاره مســکن در سبد هزینه خانوار باالست،
دولــت قطعا بــرای مهار رشــد اجارهبهای مســکن
تصمیمهــای الزم را خواهد گرفت کــه البته ممکن
است با اصول اقتصاد سازگار نباشد . ...جای شکرش
باقی اســت که آقای جهانگیری از همین اول طرح از
ناســازگاری آن با اقتصاد یاد میکنند ،کاری که دولت
در ارز چهارهزارو  ۲۰۰تومانی انجام داد و سرنوشــت
ارز را به شرایط امروز رساند ،درست زمانی که نه سفر
خارجی داریم و نه صادرات و واردات کشور بهخاطر
کرونا رونق دارد ،اما ارز پلکان رشــد و ترقی را دو پله
یکی طی میکند .اگر راه سفرها باز شود و صادرات و
واردات معمولی کلید بخورند ،قیمت ارز چه خواهد

شــد؟ اجاره عمری به درازنای مالکیــت دارد ،از آن
روزی که بشــر توانست مازاد بر احتیاج خود بر اموال
تســلط پیدا کند ،در واقع قادر شــد بر همنوع خود از
این بابت که دارای تمکن بیشــتری است ،سلطه پیدا
کند ،هرچند اجاره مسکن در تاریخی مؤخرتر از دیگر
روابط اجتماعی بر زندگی مردم حاکم شد و در گذشته
چند نســل از یک خانواده در خانهای که همه را دور
هم جمع میکرد ،زندگی میکردند ،روابط اجتماعی
در ایران با تغییر زندگی روســتایی به شــهری به هم
خورد؛ تهران که از آغاز قرن سیزدهم هجری قمری به
پایتختی انتخاب شد ،کمکم وسعت پیدا کرد و عوامل
بیرونی مثــل جنگ جهانــی اول و دوم و تبعات این
جنگها بر زندگی مردم ایران باعث مهاجرت به تهران
و دیگر شــهرها از مناطق روستایی شــد ،تا جایی که
دولت مجبور به دخالت در نحوه اســتفاده از مسکن
شد ،اولین قانونی که اجاره مسکن را جدای از قوانین
مربوط به اجاره ،در قانون مدنی ایجاد کرد و دولت را
وادار به دخالت کــرد  -قانون راجع به قرار حکمیت
بین متعاملین  -مصوب سال  ۱۳۰۷است؛ قانونی که
اجاره محل سکونت را از قانون مدنی مستثنا کرد .در
قانون مدنی ذیل ماده  ۴۹۴آمده اســت ... :عقد اجاره
بهمحض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از
انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک
مدتی در تصــرف خود نــگاه دارد ،موجر برای مدت
مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود.
در ســال  ۱۳۱۷و زمانی که تبعات جنگ جهانی
دوم گریبان ایران را هم گرفت ،اولین قانون مربوط به
اجاره مســکن تحت عنوان – قانــون راجع به تعدیل
مالاالجاره – در  ۹ماده به تصویب رســید ،این اولین
دخالت دولت در اجاره اماکن مسکونی و تجاری بود،
بعد از جنــگ جهانی دوم که ایــران دچار قحطی و
گرانی و مهاجرت روستاییان به شهرها شد ،بهمنظور
کمک به شــرایط مالی کشــور یکــی از اقتصاددانان
آمریکایی به نام دکتر میلســپو به ســمت رئیس کل
دارایی با اختیارات ویژه اســتخدام شد ،فردی مستبد
کــه مرحوم دکتر احمــد متیندفتــری او را دیکتاتور
اقتصادی نامید .دکتر میلســپو ســنگبنای قانونی را
در کشــور ریخت که مانع از شــکلگرفتن صنعتی به
نام ساختمانســازی برای اجاره به مردم شــد ،دکتر
میلسپو بر این باور بود که باید مالکان را وادار کرد که
از تخلیه مستأجر خود ممنوع شوند ،مگر در شرایطی
که احتیاج شــخصی دارند ،قانونی که با افتوخیز تا
مهرماه ســال  ۱۳۷۶دخالت دولت در فســخ قرارداد
اجاره را به نفع مســتأجران ادامــه داد؛ قانونی که در
بخــش اماکن تجاری کماکان ادامــه دارد و ویرانی و
زشتی خیابانهای شــهرهای مختلف کشور ناشی از
این قانون است و...

ادامه در صفحه ۴

نظم حقوقی اقتصاد
یا زور نامعقول
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻧﻮروزى
 -۱مســئله ایــن نیســت
کــه اقتصــاد باید آزاد باشــد یا
دســتوری ،مســئله اصلی این
اســت که دولت بــرای تنظیم
اقتصاد کشور باید اقتدار داشته
باشــد .چه در یــک نظام نئولیبــرال و چه در یک
اقتصاد بــا برنامهریزی متمرکز ،دولــت باید قادر
باشــد برنامهها ،سیاســتها و مقررات اقتصادی
خود را بهدرســتی تنظیم کنــد و آن را به تمامی
بــه اجرا بگذارد و مانع تخلف از آن شــود .دولت
بایــد بتواند نظم حقوقی خود را بر عرصه اقتصاد
و رفتار اقتصادی ســازمانهای وابســته به خود و
بنگاهها و افــراد خصوصی را متناســب با مبانی
نظام اقتصادی خود مدیریت کند.
 -۲ارباب یک ده هر روز از سه تفنگچی که در
اختیار داشــت سان میدید و هر روز آن سه نفر را
تنبیه میکرد که چرا به ســتون چهار نمیایستید؟
آن ســه نفر کتــک میخوردنــد و حاکم حرص.
قاعدهای ســاده در حقوق وجــود دارد که از فرط
ســادگی کمتر دیده میشود و از آن بحث به عمل
میآید .یک دســتور ،زمانی واقعا دستور است که
قدرت اجرائی آن وجود داشــته باشد .فرض کنیم
االن یک قانون در پارلمان تصویب شود که صنایع
خودروسازی ایران در یک ســال تماما با استفاده
از تجهیــزات و قطعات و مواد ایرانــی اتومبیلی
در مقیــاس بنــز تولید کند و مثــال  ۲۰درصد بازار
خودروی جهان را در اختیار بگیرد؛ چنین دستوری
اســمش و ظاهرش قانون اســت؛ اما واقعیت و
ماهیتش قانون نیســت .امر به یــک کار ناممکن،
امر نیست.
 -۳قیمتهــا ،افسارگســیختهاند .پولهــای
خارجی ،سکه طال ،سهام بورس و ...و حاال مسکن.
قطــع نظر از مباحثههــا و مجادلههای طرفداران
اقتصــاد نئولیبرال و اقتصاد چــپ ،در هر دو حال
دولت وقتی میتواند با دستور قیمتها را کاهش
دهد که بر عوامل مؤثر بر افزایش قیمتها اقتدار
داشته باشد .حاال چه عواملی بر افزایش قیمتها
مؤثر بودهاند؟
بنــده نمیدانم ،ولی به عقل ســلیم فهمیدن
این نکته ســاده اســت که اگر دولت بر وضعیت
اقتصادی اقتدار داشــت و توان مهار آن را داشت،
اصال ایــن انفجــار قیمتها رخ نمــیداد؛ یعنی
همین که قیمتها در طول مدتی کوتاه به شــکل
انفجــاری افزایش یافتهاند ،نشــانه آن اســت که
دولت قدرت مهــار و هدایتگــری عوامل مؤثر بر
قیمتها را هرچه باشــند ،نداشــته است .در این
صــورت بهطور طبیعی دســتور مهار قیمتهایی
مانند قیمت مسکن نیز هرچند از نظر حقوقی یک
دستور معتبر است ،ولی ماهیتا یک دستور حقوقی
نیســت ،چون قدرت اجرای آن وجــود ندارد؛ در
نتیجه چنین دستوری نمیتواند راهی برای گریز از
این روند باشــد .علل و عوامل افزایش قیمتها را
باید هدف گرفت .اگر آنها درست بشوند ،قیمتها
هم درست خواهند شد.
 -۴در همــه امور ،از جمله اقتصــاد ،اقتدار با
تعزیرات حکومتی یا محاکمه و مجازات مفسدان
یا دســتور به مثــال کاهش قیمتها و ایندســت
چیزها نیست .اقتدار پدر به این نیست که اگر فرزند
پا کج گذاشت ،لگد و سیلی و ناسزا نثار فرزند کند.
چنین پدری هیچگاه نمیتواند فرزندانش را به راه
آورد و آخر سر با خانوادهای پاشیده از هم باید سر
کند .یک پدر مقتدر ،پدری اســت که نظام خانواده
را طوری مدیریت کند که هرکس کاری را که باید،
انجام بدهد و خانواده منسجم باشد و با پیوندهای
عاطفــی و ارزشهــای مشــترک و درک متقابل،
مفاهمه داشته باشند .سیلی و لگد و ناسزا نشانه
و دلیل اقتدار نیست.
-۵اصوال قانون مبتنی بر »زور« است .حکومت
بهعنــوان نماینــده حاکمیت ملی مجــری زور و
قدرت قانون است .همه مجبور و ملزم به اجرای
قانوناند و اگر تخلف و تخطی بکنند یا با مجازات
روبــهرو میشــوند یا مکلــف به اجــرای قانون
میشــوند؛ اما زور قانون باید زور معقول باشــد.
زور معقول آن اســت که اوال قابل اجرا باشد ،ثانیا
متناسب باشد .شرایط حاکم بر رفتار اقتصادی در
جامعــه ایران حکایت از آن دارد که نظم حقوقی
در اقتصاد ایران دچار تزلزلهای جدی شده است.
این تزلزل و درهمریختگی هم ناشــی و هم نشانه
کمتوانی ساختار قدرت رسمی برای اعمال اقتدار
قانونی بر حوزه اقتصاد است.
 -۶آنچه باید سرمشق دولت در اقتصاد کشور
باشــد ،احیای اقتــدار قانونی و حقوقــی بر حوزه
اقتصاد کشور است.
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عارف:

ایســنا :رئیسجمهوری در پیامی درگذشت مرحوم استاد محمدعلی
کشاورز را تسلیت گفت .در پیام حسن روحانی آمده است:
انا ﷲ و انا الیه راجعون
درگذشــت هنرمنــد نامآشــنا و چهــره فرهیخته فرهنــگ و هنر
کشورمان ،مرحوم استاد محمدعلی کشــاورز باعث تألم و تأثر فراوان
گردید .این هنرمند برجســته در صحنههای گوناگون تئاتر ،تلویزیون و
سینما با ایفای نقشهای ماندگار و خلق تصاویری درخشان از فرهنگ
و تاریخ این مرز و بوم به افتخار کســب نشــان درجهیک فرهنگ و هنر
نائل شد و یاد و خاطرهای فراموشنشدنی در دفتر زرین هنر ایران برجا

منصوب کرد .متن حکم حســن روحانی به این شــرح اســت :سرکار
خانم دکتر اشــرف بروجردی و ســرکار خانم شــهیندخت موالوردی؛
در اجرای تبصــره) (۲و بند) (۳ماده) (۲آییننامه شــورای فرهنگی-
اجتماعی زنــان مصوب  ۱۳۷۶/۰۴/۱۷شــورای عالی انقالب فرهنگی
و اصالحیــه مورخ  ۱۳۸۹/۰۹/۱۶شــورای مذکور ،به موجب این حکم
برای مدت ســه سال دیگر به عنوان »نماینده رئیسجمهور در شورای
فرهنگی -اجتماعی زنان و خانواده« منصوب میشوید .توفیق شما را
در انجــام وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری ،اعتدالگرایی و
منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت مینمایم.

گذاشــت .اینجانب ضایعــه وارده را به خانواده محتــرم آن مرحوم و
جامعه هنری کشــور تســلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای
ایشــان رحمت و رضوان الهی و همجــواری با صالحان و برای عموم
بازماندگان صبر و سالمتی ،مسئلت دارم.
انتصاب نمایندگان روحانی در شــورای فرهنگی – اجتماعی زنان و
خانواده
همچنیــن رئیسجمهــور در حکمی خانمها اشــرف بروجردی و
شــهیندخت موالوردی را به مدت سه ســال دیگر به عنوان »نماینده
رئیسجمهــور در شــورای فرهنگــی -اجتماعــی زنــان و خانواده«

استقبال برائتپیشگان از رئیس دولت نهم

فرش قرمز برای بازگشت احمدینژاد!
احمدینژاد باز هم پاسخ دوپهلو داد
رئیس دولت نهم ،اینبار برخالف همیشه پاسخ
سؤال را با سؤال نداد اما جواب دوپهلو داد.
محمود احمدینژاد که این روزها در مظان آمدن
دوباره بــه عرصه قدرت اســت ،در یک گفتوگوی
اسکایپی با شــبکه یو.اس.ایران گفته است» :درباره
انتخابــات فکری نکرده و شــخصا تمایلــی ندارم،
امــا مثل همه ایرانیــان آماده فداکاری هســتم« .او
در پاســخ به این ســؤال که آیا در انتخابات پیشرو
کاندیدا میشــوید و چه پیامی برای ایراندوســتان
دارید ،گفت» :فکر میکنم تــا انتخابات خیلی وقت
داریــم و باید به فکر امروز باشــیم .امســال در کل
دنیا ســال تحوالت اســت و باید خودمان را برای آن
آماده کرده و مراقب باشــیم تا ملتها آسیب نبینند.
امروز بیشــتر از آنکه مراقب یک منطقه باشــیم باید
فکر جهــان ،اصــالح و تغییر آن باشــیم .هر تغییر
در ضعف جهــان و در ضعف جامعه انســانی رخ
میدهــد .من فرد کوچکی از هفت میلیارد جمعیت
جهان هستم که دوســت دارم جهان آزادی و عزت
داشته باشد .درباره انتخابات فکری نکرده و شخصا
تمایلی ندارم ،اما مثــل همه ایرانیان آماده فداکاری
هستم« .از ســویی دیگر ،عباس امیریفر که پیشتر
بســیار به احمدینژاد نزدیک بود ،قبال خبر داده بود
که احمدینــژاد صددرصد برای  ۱۴۰۰میآید و حاال
به خبرآنالین تأکید کرده اســت» :با شناختی که من
دارم او در انتخابات شرکت خواهد کرد .ممکن است
کــه افراد دیگری هم در این انتخابات شــرکت کنند،
منتها باید شــرایط زمان را هــم در نظر بگیریم ،االن
با توجه بــه این تورم بیســابقه و فضای اقتصادی
این سالها و ...محبوبیت آقای احمدینژاد باال رفته
است ،بنابراین به نظر من شرکت میکنند«.
احمدینــژاد برای آمدن ســدی محکــم به نام
شــورای نگهبان دارد؛ ســال  ۹۶رد صالحیت شــد.
باهنــر گفته بود» :من حضرت آیــتاﷲ جنتی را در
یکی از جلســات مجمع تشــخیص دیدم .بعد از این
بود که حضرت آقا ســفارش کــرده بودند که آمدن
احمدینژاد به مصلحت نیست .به آقای جنتی گفتم
احمدینژاد کاندیدا میشــود .گفــت واقعا کاندیدا
میشود؟ خبر داری؟ گفتم بههیچوجه .فقط تحلیل
دارم .آیتاﷲ جنتی خیلــی تعجب کرد و گفت اگر
نامزد بشود یعنی به دنبال فتنه است .«...حاال برخی

مدعی شدهاند که او رایزنی برای نزدیکی به شورای
نگهبان را آغاز کرده اســت .مرتضــی طالیی ،چهره
نزدیــک به قالیباف ،این ادعــا را مطرح کرد اما بعدا
عقب نشست و گفت فقط استنباط شخصیاش بوده
نه اینکه اطالعات خاصی داشــته باشــد! اطالعات
بوده یا اســتنباط حاال امیریفر هم مدعی اســت که
احمدینژاد اگر بتواند به شــورا نزدیک شود و تیمی
در حد انقالب و نظام انتخاب کند امیدی اســت که
برگردد» :مشــابه ایــن اتفاق در مجلــس هم افتاد؛
یعنی تعــدادی کــه االن منتقد آقــای احمدینژاد
هســتند اما مدتی در دولت ایشــان بودند ،مردم به
آنها اقبال نشــان دادند و تعدادی انتخاب شدند ،این
نکتهای اســت که بســتگی به عملکرد ایشان دارد؛
یعنی باید مذاکراتی داشــته باشــد که بــا مقداری
تفاهم در مسائل ،میتواند خودشان را عرضه کند«.
امیریفــر گفته که اگر رئیســی کاندیدا شــود چون
مخالفتی بــا آقای احمدینژاد نــدارد یا حداقل آن
را علنــی نمیکند ،اگر بگوید مــن احمدینژاد را در
سمت معاون اولی خود انتخاب میکنم ،اگر این نظر
را بدهد به نظر من با رأی باالیی انتخاب خواهد شد،

البته باید رقیب ایشان را هم درنظر بگیریم .درنهایت
بــه نظر من احمدینــژاد االن رأی خوبــی در میان
مردم دارد؛ یعنی چون بیشــتر در میان مردم است،
اگر اشــکاالت خود را رفع کند و مقداری با صراحت
بیشــتر نســبت به نظام و والیت فقیه و رهبری نظر
قاطعی دهد ،خیلیها پشــت ایشان قرار میگیرند و
به او کمک میکنند .به نظــر من این طرح میتواند
موفق شود«.
امیریفر مدعی است که شواهدی مبنیبر تغییر
رویکــرد احمدینژاد و تغییر ترکیــب تیمش وجود
دارد .این به آن معنی اســت که او حلقه پیشــین را
که از ســوی اصولگرایان به جریان انحرافی معروف
شــده بودند و چهرههای اصلیاش را که این روزها
در زندانانــد ،کنــار میزنــد .بــه نظر میرســد که
بیاعتمــادی اصــالح طلبان به احمدینــژاد کامال
درست بوده است .او اهل بازی است و برایش قدرت
از همهچیــز مهمتر اســت؛ تاجاییکــه حتی حاضر
اســت یارانش و جریانی که مدعــی رهبری آن بود،
یعنی به همان بهاری پشــت پا بزند! امیریفر گفته
است» :نشانههایی وجود دارد که آقای احمدینژاد

رفاقت یک احمدینژادی سابق با قاضی فراری
امیریفــر :من با آقای منصوری دوســت بودم و در
بســیاری از جلسات فقه با هم شــرکت میکردیم.
یک روز به من گفت میخواهیم شما را برای انتشار
سیدی »ظهور نزدیک است« دستگیر کنیم .من ابتدا
فکر کردم شــوخی میکند اما  ۱۱اردیبهشــت دیدم
بدون اینکه به من احضاریه یا اخطار دهند ،یکمرتبه
من را دستگیر کردند و ایشان قاضی ما شدند و شروع
به تهدید کردند و من را به انفرادی انداختند .هرچه
گفتم اینها دروغ و تهمت است ،قبول نکردند و ۵۲
روز من را به انفرادی بردند و چنین برخوردی با من
کردند و من فقط گفتم که آقای منصوری بدانید که
خدا این بال را یک روزی به سر خودتان خواهد آورد
و ظلم درســت نیست .شما با من رفیق و هملباس
هستید پس چرا شــما پیگیری میکنید ،پرونده من
باید در دادگاه ویژه روحانیت بررسی شود ،اما ایشان

گفت چون شــما سردار سپاه هستید کارکنان دولت
پیگیر کارتان هستند و درنهایت من را با آن وضعیت
بد به انفرادی انداختند .زمانیکه ایشــان بازنشسته
شــد و میخواســت فرار کند )قبــل از اینکه آقای
رئیسی بیاید( با من تماس گرفت و گفت شما تبرئه
شدهاید و ما از شما عذر میخواهیم ...در نهایت من
از ایشان شــکایت کردم که بهخاطر بازنشستهشدن
ایشان ،آن شکایت را مختومه کردند .خالصه اینکه
ایشــان  ۵۲روز من را بیگناه به انفرادی انداختند و
سایتها چقدر به من دروغ و افترا بستند .درنهایت
بعــد از چند ســال حقانیت من به نتیجه رســید و
پلیس بینالملل ایشــان را بهعنوان یک متهم بزرگ
دستگیر کرد و میخواهند او را به ایران منتقل کنند.
این قاضی اتهامات زیاد دیگــری هم دارد که جای
گفتن آن نیست.

تیــم ســابقش را در دفتــرش عوض کــرده و افراد
داناتری را آورده است و دیگر اسمی از آقای بقایی و
مشایی نیست؛ یعنی اصال دیگر در دفتر رفتوآمدی
ندارند و یعنی تغییراتی ایجاد شده است .با روحیاتی
که من از آقای احمدینژاد میشناسم تغییر مواضع
میدهد؛ یعنی اینگونه نیست که حتما روی موضع
خودش باشــد و االن هم با گذشــت هشت سال با
تجربهای که به دســت آورده اســت ایــن روحیه را
دارد که بخواهد در گذشــته خــود تجدید نظر کند و
اشتباهات خود را در گذشته تکرار نکند« .او گفته که
اگر این کار را بکند طبیعی است که اقبال ایشان زیاد
اســت» ،اقبال در این حد اســت که اگر شخصی هم
مورد تأیید شورای نگهبان قرار بگیرد؛ مثال شخصیتی
ماننــد آقای رئیســی اگــر احمدینژاد را بــه عنوان
معاون اول و نفر دوم خود انتخاب کند ،در رأیگیری
این فرد خیلی تأثیر دارد یعنی محبوبیت احمدینژاد
میتواند آرا را به خود جذب کند؛ همه اینها بستگی
بــه خود ایشــان دارد «.امیریفر که تــا پیش از این
بهشــدت منتقــد احمدینژاد بود در ایــن مصاحبه
فرش قرمز را برای رئیس ســابقش پهن کرده است:
»انتقاداتی بــه آقای احمدینژاد داریــم اما مزایای
خوبــی هم دارد ،اینکه خود او یک رســانه اســت و
مردمدوســت است و برخالف تمام این اختالسها و
دزدیهایی که شــاهد آن هستیم ایشان سادهزیست
است و همان خانهای را دارد که قبال داشته و چیزی
بــه آن اضافه نکرده اســت و طرحهایی مثل یارانه،
مســکن مهر و ...داشــتند« .اصولگرایانی که پیشتر
یکییکــی از احمدینژاد اعالم برائــت کرده بودند،
این روزها در حال رنگ عوضکردناند .احتماال برای
 ۱۴۰۰گزینــه رأیآور ندارند و بعد از مشــارکت پایین
مــردم در انتخابات مجلس ،برایشــان »میزان رأی
ملت است« بسیار مهم شده است.
پیشتر هم شــمسالدین حســینی ،وزیر ســابق
احمدینــژاد و نماینــده فعلی مجلــس در تمجید
از رئیس ســابق دولتش گفته بود کــه به او افتخار
میکند» :به آقای احمدینژاد که یک چهره خدومی
بودنــد افتخار میکنیــم و ارتباط عاطفــی ما برقرار
اســت ...در اوج حمالتی که به آقــای احمدینژاد
میشــد در آبان ســال  ،۹۲آمدم و مبانــی اقدامات
کارمان را در برنامه پایش توضیح دادم«.

دادگاه فرهنگ و رسانه نماینده سابق تهران را بهدلیل اظهارنظرهایش مجرم شناخته است

ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻠﺤﺸﻮرى :ﭘﺎى ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎدهام
شرق :پــای یک مجلسدهمی به دادگاه کشیده شده و شاید حتی به زندان
هم باز شــود .بعــد از خبر  ۲۱مــاه حبس برای محمــود صادقی ،نماینده
تهــران ،حاال خبرگــزاری فارس خبر داده که دادســرای فرهنگ و رســانه
پروانه سلحشــوری را مجرم شناخته و کیفرخواست او را به دادگاه انقالب
فرستاده است .هنوز یک ماه از پایان مجلس دهم نگذشته و به نظر میرسد
مصونیتی که حداقل در اصول قانونی اساسی هنوز وجود داشت و دارد به
فراموشــی سپرده شده است .اصولی که تأکید میکنند »هر نماینده در برابر
تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور
اظهار نظر کند« .پروانه سلحشــوری میگویــد هفت اتهام دارد که همگی
مربوط به اظهارنظرها و توییتهای اوســت .پیش از ایــن در جریان احراز
صالحیتهــای داوطلبان مجلس یازدهم نیــز روایتهایی از رد صالحیت
بهدلیل اظهارنظر مطرح شده بود .علی مطهری از جمله همین نمایندگان
بود که تأکید کــرد ردصالحیت او بهدلیل نطقها و اظهارنظرهایش بوده و
این موضوع در جلســه با یکی از اعضای حقوقدان شــورای نگهبان نیز به
او گفته شده است .سلحشوری ،نماینده تهران نیز که نطقهای پرطنین کم
نداشته ،حاال که کرسی نمایندگی تهران را به اصولگرایان واگذار کرده ،باید
بابت آنها بــه دادگاه برود .او که خود خبر دادگاهش را از طریق خبرگزاری
»فارس« شــنیده ،میگوید فقط دو چیز برایش اهمیت دارد» :اینکه ابتدا در
دادگاه خدا و سپس در دادگاه مردم متهم نشویم«.
استانداردهایی که دوگانه است
سلحشوری اواخر سال گذشــته هم بابت اتهامهایش احضار شده بود.
او دراینباره توضیح داده» :اینها همان اتهاماتی اســت که در دادگاه رسانه
مطرح شده بود .اکنون بازپرس دادگاه رسانه به گفته خبرگزاری فارس من را
مجرم شناخته و کیفرخواست را صادر کرده و به دادگاه انقالب فرستادهاند.
البته دادگاه کارکنان دولت هم هســت ،اما من دیگر جایی شــاغل نیستم«.
او درباره اتهاماتش میگوید» :هفت اتهام داشــتم؛ یکی مربوط به توییت و
مصاحبهای بود که در جریان خودســوزی سحر خدایاری کردم .اتهام دیگر
مرتبط با مصاحبهای بود که شبکه فارسیزبان »من و تو« از من پخش کرد.
مصاحبــهای  ۳۰ثانیهای که بدون اینکه خبرنگار خود را به من معرفی کند،
انجام شــد« .این در حالی اســت که مصطفی میرســلیم ،نماینده تهران در
مجلس یازدهم ،پیش از انتخابات ریاست این مجلس با شبکه »بیبیسی«
مصاحبــه تلفنی کرده بــود .مصاحبهای که البته چنــدان کوتاه هم نبود و
میرسلیم آن را بهدلیل مشغله کاری دانست و بابت آن عذرخواهی کرد؛ اما

ﻋﮑﺲ :ﺟﻤﺎران

ازآنجاکه کار حاکمان بنیامیه در این ســالها رو
به ســقوط میرود و بنیعباس نیز هنوز طعم شیرین
قدرت را نچشــیده بودند ،ازاینرو بــرای جلب نظر و
گرفتن رأی مردم ،منش ســرکوب پیشه نمیکنند .این
شــکاف قدرت به امــام صــادق )ع( فرصتی طالیی
میدهد .آن حضرت میتواند با اســتفاده از این گسل
قــدرت ،نهضت علمــی و فرهنگی بزرگی را شــروع
کنــد و پایههای علمی دیــنداران محمدی را محکم
کند تاجاییکه در میان محققان اهل ســنت و تشیع،
اشــخاصی هســتند که آن حضــرت را رئیس فکری
مذاهب اســالم یاد کردهاند .نیک اســت درباره لقب
بیشتر شناختهشده ایشان ســخن گفته شود .این واژه
زیبا به معنی انســان راستین است که زبانی راستگو
هــم دارد و از میان القــاب دیگر او که بــه این لقب
نزدیک باشــد »کلمه الحق« است؛ یعنی آن حضرت،
نماد شناخت حق در زندگی ست .ازآنجاکه این پیشوا
نشــانهها و دالیلی بــرای درسهای خــود میآورد،
صداقــت کالم و رفتار او رفتهرفته برای شــاگردان او
به تحقق میرســد و در غیاب آن آموزگار روشــنایی،
میتواننــد به آن رهنمودها اســتناد کنند و معناهای
ماندگاری را به همدرســان خود یــادآوری کنند .خود
حضرت پیگیر جدی این صداقتمداری اســت؛ اما از
اینکه به ناروا حرفوحدیثی به دروغ به ایشــان بسته
شــود ،واکنش بهموقع از خود نشان میدهند .یکی از
آن نمونهها روایت مشــهوری اســت که به گوش آن
حضرت میرسد که معدودی از حاضران درس استاد،
سخنانی بیپایه به او نسبت میدهند که یا از بیخوبن
دروغ اســت یا برداشــتهای خطا از کالم شــفاهی
صادق آلمحمد )ع( است .آن حضرت قاعدهای برای
پاسخ به اینگونه کژرویهای پیش میکشد که گویای
حقیقتی روشن از اتکای آن پیشوای نورانی به کالماﷲ
مجید اســت؛ روایت است که اشــخاصی در جایگاه
شــاگردان ،ســخنان دروغی به آن حضرت میبندند
که حتــی در حضور آن امام معرفتآموز نیز از اعالم
آن ابایی نمیورزند .بنا به ســندی که شیخ کلینی در
جلد نخســت اصول کافــی آورده ،امــام صادق )ع(
قاعده الگوبخشــی ارائه میدهند .مضمون آن چنین
است که اگر سخنی از پیشــوای دین در جایی شنیده
شود ،اما در درستی آن سخن تردید پیش آید ،بهترین
معیار بررسی آن اســت که حدیث را به قرآن عرضه
کنیــد! اگر همخوانی با کالم خدا پیدا کرد ،آن ســخن
راســت اســت و اگر موافقت با قرآن نداشت ،دروغی
اســت خوشرنگ و لعاب! ) َما لَ ْم ی َواف ْ
ِیث
ِن اْل َحد ِ
ِق م َ
آن َف ُهــ َو ز ْ
ُخ ُر ٌف( .تأکید آن حضرت بر علمآموزی
اْل ُق ْر َ
و پــرورش نیروی فاضل و فرهیخته بر همان روشــی
است که پدر بزرگوار آن حضرت ،امام باقرالعلوم )ع(
آغاز کردند اما در زمان فرزند خلف ،صادق آلمحمد
)ع( ،امکان مناســب تدریس به اوج خود میرســد.
این ســیره هدایتی ،همه دینداران را به حقیقتی واال
جلــب میکند که در زیســتن خداجوی خود ،ســهم
مطالعــه و تحقیق را بیش از ســایر فضایــل آیینی،
پــاس بدارند .بهطــور قطع عادت بــه خواندن کتاب
و تحصیل علم امری اســت که آدمی را به پیشوایان
بزرگ خود نزدیکتر میکنــد و باعث مباهات آنها به
چنین پیروانی میشــود که دوســتدار اندیشــهورزی
و فرهنگ برتر هســتند .نکته دیگر در رهشناســی آن
حضــرت ،موضعگیــری بیتخفیف در برابر کســانی
اســت که به هوس برخورداری از مواهب نزدیکی به
حاکمان ،عافیتطلبی پیشــه میکنند .در کتابهای
کشفالغمه و تهذیبالکمال ،این خبر مشهور رسیده
که آن اسوه راستین عالمانی را که به دربار رفتوآمد
میکنند ،از این کار بیم داده است .ایشان پس از سالها
مجاهدت فرهنگی ،شــاگردان ورزیــدهای به جامعه
تحویل میدهد .مالکبنانس ،از پیشــوایان چهارگانه
اهل ســنت میگوید :هرگز چشــمی مانند جعفر بن
محمد را ندیده و گوشــی نظیر او را نشنیده و هرگز بر
قلب انســانی برتر از جعفر بن محمد ،از نظر دانش و
عبادت و پرهیزگاری ،خطور نکرده اســت .دوران امام
جعفر صادق )ص( دو سلســله حاکــم ،مدتها در
حال مبارزه با یکدیگر هســتند که این مبارزه در ســال
 ۱۲۹هجری وارد مبارزه مســلحانه و عملیات نظامی
میشود ،اما همچنان ،این التهاب سیاسی و اجتماعی
باعث نمیشــود از وظیفه نشر علوم و آثار اسالمی و
تربیت شاگردان کاسته شود ،چراکه به علل مختلفی
گروهها و فرقههای بســیاری در اســالم پدید آمدهاند
و نظریات گوناگونی از قبیــل جبر و تفویض و غلو در
جامعه منتشــر کردهاند .آن حضرت بهویژه نسبت به
جوانان حساسیت بیشترى نشان میدهد و میفرماید
جوانــان خــود را از اینکه غالیان آنان را فاســد کنند،
بترســید .غالت بدترین دشمنان خدا هستند ،عظمت
خدا را کوچــک کرده و براى بنــدگان خداوند ادعاى
ربوبیــت میکنند .بر امام الزم اســت که در برابر این
افکار که به زبان جامعه ســالم اســت به روشنگری
بپردازد .این روشــنگریها به گوش حاکمان میرسد
چون آنها تمایل دارند که جوانان در پراکندگی بمانند
و شــرایط را فراموش کنند .پس امام را مانع دستیابی
به ســلطه فکری خود میبیننــد و از وجاهت علمی
آن پیشوای راستین به هراس میافتند .بر امام صادق
)ع( و یارانش سخت میگیرند .سفاح نخستین خلیفه
عباســی ،چهار سال و منصور دوانیقی دومین خلیفه،
قدرت را در دســت میگیرند .خلیفه دیگر نمیتواند
نفوذ معنوی آن پیشــوای صادق را تحمل کند ،چون
پایههــای حکومتش را با حضور او در تهدید آشــکار
میبیند .براســاس آنچه تاریخنویســان گفتهاند ،امام
صادق )ع( در ســال  ۱۴۸هجرى به دســتور منصور،
خلیفه وقت ،به شــهادت میرســد .پیکر ایشــان در
جوار امامان قبرستان بقیع ،آرام میگیرد .شهادت آن
پیشوای راستین بر همه رهروان او تسلیت باد.
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بههرحال بنا نیســت کسی از او شکایت کند .سلحشوری در این زمینه ادامه
میدهد» :در کشور ما استاندارد دوگانه حاکم است .البته به نظر من کار آقای
میرســلیم درست اســت و هیچجای دنیا چنین منعی برای مصاحبه وجود
ندارد؛ اما خبرنگار شــبکه فارســیزبان که با من گفتوگو کرد ،حتی خود را
معرفی هم نکرده بود و من در همان مقطع این موضوع را در توییتی نوشتم.
این کار غیراخالقــی بود و خبرنگار باید خود را معرفــی میکرد« .او درباره
موضوع دیگر اتهاماتش ادامه میدهد» :اتهام دیگر در حوادث آبان بود .در
آن مقطع فرمانده پیشین سپاه پرسیده بود که مردم چطور باید اعتراض کنند
و من هم در جواب ایشــان نوشــتم که مردم اعتراض کردند .توییت دیگری
درباره شــخصی بود که در تلویزیون تفسیر قرآن میکرد و دستور مثلهکردن
داده بود .البته ایشــان کمی بعد بابت گفتههای خــود عذرخواهی کرد .در
توییت دیگری نیز خطاب به یکی از فرماندهان ســپاه نوشته بودم که چطور
اعتراضهای مردم کشور را با جنگ جهانی مقایسه میکنید و این یکی دیگر
از اتهامهای من است؛ اما موضوع دیگر درباره حجاب است که شکایتهای
بســیار زیادی داشتم؛ برای مثال ستاد امربهمعروف اصفهان برای حجاب از
من شکایت کرده بود« .سلحشوری میگوید شاکی توییتها و اظهارنظرهای
او »سازمان اطالعات سپاه بوده است«.
پای حرفهایم ایستادهام
نماینده ســابق تهران میگویــد حتی اگــر در دادگاه او را مجرم بدانند،
پای همه حرفهایش ایســتاده است» :تمام حرفهایی که زدم ،واکنش به
اتفاقاتی بود که در مملکت رخ داد .بخش دیگر اظهارنظرها نیز پاســخ به
صحبتهایی بود که ابتدا دیگران مطرح کرده بودند؛ اما آنها براساس همان

اســتانداردهای دوگانه مصونیت دارند و مصونیــت نماینده را که در قانون
اساســی وجود دارد ،از من گرفتند« .بااینحال سلحشوری معتقد است که
»امیدوارم هرچه خیر خدا در آن اســت ،اتفاق بیفتد .من حتی ممکن است
از نظر دادگاه مجرم شناخته شوم و خیر خدا این باشد که به زندان بروم .بار
قبلی هم به آنها گفتم که شــاید خواســت خدا این است که به زندان بروم
و عبادت کنم .من با تمام وجود تســلیم امر خدا و نه بنده خدا هستم« .اما
نکته دیگر اینجاست که این برخوردها به نگرانیها درباره آزادی بیان دامن
زده اســت .علی مطهری پس از رد صالحیــت بهدلیل اظهارنظرهایش در
نامهای خطاب به دبیر شــورای نگهبان با اشــاره به جمله شهید مطهری
درباره آزادی احزاب غیراســالمی در جمهوری اسالمی نوشته بود» :ببینید
از کجا به کجا رســیدهایم« .سلحشــوری نیز دراینباره میگوید» :میدانید
که من سیاسی نبودم و ممکن است پاسخهایم نیز سیاسی نباشد .معتقدم
کنترلکردن کار بشــر نیست .خداوند دوســت ندارد که بندگانش تا این حد
دیگــر بندگانش را کنترل کنند؛ اما اینها حتی در ]حــد[ ادای کلمات نیز ما
را کنترل میکنند .این ایجاد نظم نیســت و کنتــرل بر فکر و عقیده و آزادی
بیان اســت؛ اما بااینهمه فکر میکنم خداوند جای حق نشســته اســت و
هیچکس برای همیشه دست باال را ندارد .همانطورکه کسی فکر نمیکرد
شخصی که ســالها معاون رئیس پیشین قوه قضائیه بود ،امروز در دادگاه
جواب پس بدهد .یا کســی فکر نمیکرد شخصی که دستور فیلتر تلگرام را
صادر کرده ،در همان دادگاه حاضر باشــد .دو چیز بســیار مهم است؛ یکی
اینکه در دادگاه خدا متهم نشــویم و بعد در دادگاه مردم؛ حتی امثال آقای
طبری و مرتضوی نیز پیش از اینکه پایشــان به دادگاه برسد در دادگاه مردم
محکوم شــده بودند .هرچند ما نمیدانیم در نهایــت این دادگاهها به چه
نتیجهای ختم میشــود و این افراد چطور محکوم میشوند« .سلحشوری
درباره پیامدهای جامعهشــناختی محدودشــدن آزادی بیان نیز میگوید:
»بارها و حتی پیش از حــوادث دیماه  ۹۶گفته بودم که مردم دچار نوعی
کرختی اجتماعی هســتند .البته تعبیرهای دیگری مثل بیحسی اجتماعی
نیز دراینباره به کار رفته اســت .مردم بیتفاوت هســتند اما در یک بزنگاه
خشمی بروز میکند .دستاندرکاران توجه کنند که فواصل این اعتراضها
در حال کمشدن است«.
اکنون باید دید که سرنوشت برخی از نمایندگان مجلس دهم در دادگاه
چه خواهد شد ،آنهم در شرایطی که اصول قانون اساسی درباره مصونیت
نمایندگان و آزادی آنها در اظهارنظر همچنان سر جای خود باقی هستند.

تداوم حصر را
به نفع منافع ملی نمیدانم
 ایسنا :محمدرضــا عارف در گفتوگوی تلفنی
با فاطمــه کروبی با بیــان اینکه آقــای کروبی از
چهرههــای مؤثر انقالب اســالمی ایران اســت،
گفــت :وضعیت حصر آقایان کروبی ،موســوی و
خانــم رهنورد با نگاهی که بــه منافع ملی وجود
دارد ،باید حلوفصل میشد و تداوم این وضعیت
را بــه نفع منافع ملی نمیدانــم و امیدوارم برای
همگرایی بیشــتر ،هرچه زودتر شــاهد حضور این
عزیــزان در جمع یاران انقالب باشــیم .او خطاب
به فاطمه کروبی گفت :ســالم ویژه من را به آقای
کروبی برسانید و سالمتی کامل ایشان را از خداوند
منان خواستارم .فاطمه کروبی نیز از پیگیریهای
عارف در مــورد وضعیت محصــوران قدردانی و
درباره روند درمانی همســر خــود توضیحاتی را
ارائه کرد.
سخنگوی دولت:

تبادالت زندانیان ایران و آمریکا
فراقوهای است
 ایسنا :سخنگوی دولت روز گذشته در نشست
خبری خــود درباره انتظار ایران از شــورای حکام
آژانــس بینالمللی انرژی اتمــی ،گفت» :همواره
آمــاده بودیم بــر اســاس توافقات مقرر پیشــین
دسترســیهای مجــدد را برای بازرســان فراهم
کنیــم ،از این پس هم بر همین اســاس به همان
روال بــر مقتضیات تکنیکی عمــل خواهیم کرد.
بازرســیهای فنی نباید سیاسی شــود؛ چراکه به
اختالفنظرهای ما و آژانس کمکی نخواهد کرد،
بلکه آن را پیچیدهتــر هم میکند و همانطور که
آژانس در سالهای گذشــته گزارشهایی از ایران
منتشر کرده ،امیدوار هستیم که اینبار هم اهداف
سیاســی بر آژانس تأثیر نگذارد کــه البته آژانس
تاکنون این کار را انجام داده است ،اما ما بدطینتی
رژیــم اســرائیل را در این رابطه کامال مشــاهده و
محکوم میکنیم«.
علی ربیعی دربــاره آخرین وضعیت پولهای
بلوکهشــده ایــران در کــره جنوبی ،عنــوان کرد:
»واقعیت این اســت که این منابع مربوط به بانک
مرکــزی و درآمد صادرات نفــت و میعانات گازی
بوده که به کشــور کــره جنوبی صادر شــدهاند و
در حســابهای بانک مرکزی کره وجود دارند .با
فشــارهای آمریکا با وجود اینکه اســتفاده از این
منابــع ارزی برای کاالهای اساســی مثل دارو و ...
بوده و مانعی برای این منابع در راســتای واردات
کاالهای اساســی و دارو نبوده ،اما کارشکنیهایی
صــورت گرفتــه اســت« .او گفــت» :بــه دالیل
نامعلومی احســاس میکنیــم دولت کره جنوبی
همــکاری الزم را انجــام نمیدهد .از ســال ۹۷
تاکنون ایــن موضوع را پیگیــری میکنیم و بانک
مرکــزی از طریق سیاســی و حقوقــی و از طریق
وزارت خارجه پیگیری الزم را انجام داده اســت.
راهکارهای مختلفی در این زمینه ارائه شــده که
امیدواریــم دولت کره جنوبی هرچه ســریعتر این
منابع را آزاد و اشــکاالتی را که ایجاد کرده مرتفع
کند« .او گفت» :جالب اســت که این منابع مرتبط
اســت با صــادرات نفتی کــه با مجــوز معافیت
صادرشده از ســوی آمریکا برای کره جنوبی بوده
است ،به همین دلیل رفتار کره برای ما توجیهپذیر
نیســت .از کرهجنوبــی انتظار داریم بــا اقدامات
خودشــان این پول را به ایــران بازگردانند؛ چراکه
پیامدهــای این رفتار برای همه مــا غیرقابلقبول
است و در چشــمانداز رابطه دوجانبه کره و ایران
هم تأثیر بدی خواهد داشــت« .سخنگوی دولت
همچنیــن درباره ارســال جعبه ســیاه هواپیمای
اوکراینی عنــوان کرد» :تصمیم به ارســال جعبه
ســیاه به خارج از کشــور را گرفتهایــم که جعبه
ســیاه با نمایندگان ایران در اسرع وقت به اوکراین
فرســتاده شــود .اگر در اوکراین امکان بازخوانی
جعبه سیاه فراهم باشد ،این کار در اوکراین انجام
خواهد شــد و اگر این امکان وجود نداشته باشد،
جعبه ســیاه در فرانســه بازخوانی خواهد شد«.
او گفــت» :کرونا این تعلــل را ایجاد کــرد ،اما با
بازگشــایی پروازها ،ســریعا این کار انجام خواهد
شد؛ ســازمان هواپیمایی و وزارت امور خارجه در
حال انجام این امور هستند .ما بارها اعالم کردهایم
که خواستار روشنشــدن این موضوع و پرداخت
غرامتها هستیم ،بر همین اساس این روند را ما از
سر خواهیم گرفت« .ربیعی درخصوص اظهارات
ســخنگوی قوه قضائیه درباره تبادل زندانیان بین
ایران و آمریکا عنوان کرد» :من تلفن ایشان را دارم
و مایل بودم زنگ بزنم .بهتر است بهجای استفاده
از تریبون ،ایــن موضوعات تلفنی مطرح شــوند.
استقالل قوا یک امر بدیهی است و آزادی زندانیان
نیز از بدیهیات است و کسی این را منکر نشده«.
او بــا بیــان اینکه تبــادالت زندانیــان ایران و
آمریکا از تبادالت فراقوهای اســت ،گفت» :قطعا
ایــن تصمیمات دولــت از مجــاری قانونی انجام
شده اســت؛ چیزی هم که بیان شده نیز از همین
حدود بوده است .ما از آمریکا خواستهایم که فورا
مقدمــات را برای بازگرداندن همه ایرانیانی که به
دالیل مختلف در آنجا هســتند ،فراهم کند ،برای
اینکه صداقت و آمادگی خود را اثبات کنیم ،چنین
موضوعی مطرح شــد؛ منظور ما تنها نشاندادن
صداقت طرف خارجی است«.
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روزﻧﻪ
دادستان تهران گزارش داد

نبود مستندات ،علت عدم رسیدگی
به تحقیقوتفحصهای مجلس
 شرق :دادســتان تهران کلیبــودن گزارشها،
ضمیمهنشدن مستندات و پیگیرینشدن جدی از
ســوی نمایندگان را مشکل اصلی رسیدگی دقیق
به گزارشهای تحقیقوتفحص ارجاعی از سوی
مجلس دانسته است.
تحقیقوتفحص یکــی از اختیارات نمایندگان
مجلــس اســت و به موجــب اصــل  ۷۶قانون
اساســی و مــواد  ۱۹۸تــا  ۲۰۱آییننامــه داخلی
مجلس ،وکالی ملت هر زمان تشخیص دهند که
در سازمان یا ارگانی ســوءعملکردی وجود دارد،
میتواننــد تحقیقوتفحــص از آن را کلید بزنند و
در نهایــت گزارش پایانی خود را در صورت احراز
تخلــف و ضــرورت تعقیــب قضائــی ،بهمنظور
بررســی بیشــتر به قوه قضائیه ارســال کنند؛ اما
تاکنون تجربه نشــان داده است که این گزارشها
منتــج به نتیجــه نمیشــوند و در قــوه قضائیه
ترتیب اثری بــه پروندههای تحقیقوتفحص داده
نمیشود .بنابراین حتی اگر تحقیقوتفحصی پرده
از یک فساد بزرگ هم بردارد ،باز هم نگرانی برای
متهمان پرونده در پی نخواهد داشــت که همین
مسئله انتقادهای بسیاری به همراه داشته است.
در ایــن ارتبــاط ،در اصل  ۷۶قانون اساســی
بهصراحــت آمده اســت کــه مجلس شــورای
اسالمی حق تحقیقوتفحص در همه امور کشور
را دارد و بر اســاس همین اصل قانون اساسی ،در
قانون آییننامه داخلی مجلس شــورای اسالمی
که جزء قوانین اصلی کشــور است ،به نحوه اجرا
و چگونگی انجام تحقیقوتفحص اشــاره شــده
اســت .به ایــن ترتیب ،با توجه بــه اختیاراتی که
در تحقیقوتفحــص به مجلس داده میشــود،
چنانچه این وظیفه نظارتی بهدرستی انجام شود،
میتواند بســیاری از مشکالت کشور را حلوفصل
کنــد؛ اما بــا توجه بــه تجربــه صدهــا پرونده
تحقیقوتفحص در دورههــای مختلف مجلس،
این ســؤال مطرح میشــود که آیــا مجلسهای
مختلــف در انجــام وظیفه نظارتی خــود در این
مقولــه موفق عمل کردهاند؟ همچنین پرسشــی
که در اینجا مطرح اســت ،این است که سرنوشت
تحقیقوتفحص بهعنوان مهمترین مکانیســم یا
ســازوکار نظارتی چه میشود؟ اســتفاده از ابزار
تحقیقوتفحص در مجالس گذشته ،این واقعیت
را روشــن میکند که عموما تحقیقوتفحصها تا
روزهای پایانی مجلس طول میکشد و در نهایت
به قرائت عجوالنه در صحن علنی مجلس ختم
میشــود یا حتی نهتنها در صحــن علنی مطرح
نمیشود ،بلکه به بخش بایگانی مجلس ارجاع
داده شــده و در نتیجه یا به فراموشــی ســپرده
شــده یا در میان انبوهی از لوایــح و طرحها گم
میشــود .این در حالی اســت کــه نگاهی گذرا
بــه تحقیقوتفحصهــای انجامشــده در ادوار
مختلــف مجلس نشــان میدهد عمومــا انجام
تحقیقوتفحص دستکم شش ماه و حداکثر یک
سال زمان نیاز دارد و به گفته نمایندگان مجلس،
هر تحقیقوتفحصی بهطور متوســط حدود ۲۵۰
میلیون تومان پول الزم دارد تا به نتیجه برسد.
همچنین با توجه به سازوکار فعلی ،تحقیقها
و گزارشهایــی که در نهایت بــرای قوه قضائیه
ارسال میشوند ،به شکلی است که جز هدردادن
زمــان و هزینه ،نتیجــهای دربر نــدارد .حال قوه
قضائیه برای سروساماندادن به وضعیت موجود
و بررســی این پروندهها که در حال خاکخوردن
در این قوه هســتند ،در تکاپو است .القاصیمهر،
دادســتان تهران که در جلســه گذشــته شورای
عالــی قــوه قضائیــه از ســوی آیتاﷲ رئیســی
مأمور رســیدگی به گزارشهای تحقیقوتفحص
مجلس شــورای اسالمی شــده بود ،در نشست
روز گذشته خود ،گزارشی از روند رسیدگی به ۲۹
پرونــده تحقیقوتفحص مجلس که به دســتگاه
قضا ارجاع شــده بودند ،ارائه کرد .او با اشاره به
مفتوحبودن تعداد درخور توجهی از گزارشهای
مذکور ،توضیح داد :مشــکل شایان توجهی که در
پروندههــای تحقیقوتفحــص ارجاعی به قوه به
چشــم میخورد و مانع رســیدگی و صدور حکم
قطعی برای آنها میشــود ،کلیبودن گزارشها،
ضمیمهنشــدن مســتندات کافی ،عــدم پیگیری
جدی از طــرف نمایندگان معرفیشــده و تأخیر
در ارائه این گزارشها بوده اســت .حجتاالسالم
رئیســی در واکنش به این گزارش ،به دادســتان
تهــران مأموریــت داد ضمن مکاتبــه با مجلس
و درخواســت بــرای ارائــه مســتندات تکمیلی
گزارشهای ارجاعی به دســتگاه قضــا ،زمینه را
برای رسیدگی قطعی و روشــن به این گزارشها
فراهم کند.
اگــر مجلــس بتوانــد نواقــص پروندههــای
تحقیقوتفحــص را رفــع کند یا دســتگاه قضا با
ورود بهموقــع بــه کشــف حقیقت و شناســایی
جرائــم رخداده اقــدام کنــد ،مطمئنــا موضوع
تحقیقوتفحصهــای مجلــس دیگــر جنبــه
تشــریفاتی نخواهند داشــت و در یــک همکاری
قضائی ،راههای فســاد شناسایی و حذف خواهند
شــد .اینگونه برقــراری عدالت دســتیافتنیتر
خواهــد بــود و پروندههای فســاد متهمــان این
تحقیقها نیز بهجای خاکخوردن در قوه قضائیه،
به صدور حکم قضائی و محاکمه مفسدان منتج
خواهد شد.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

کدام اصالحات؛ حجاریان یا نبوی؟
حجاریان :نبوی به حزب کارگزاران گرایش پیدا کرده است
مهرشاد ایمانی :اصالحطلبان نه امروز بلکه چندوقتی است در دوگانهای
سیاســی قرار گرفتهاند؛ بازگشــت به جامعه یا حضــور در قدرت .همین
دوگانه باعث بهوجودآمدن صفبندیهای جدیدی شــده است .نیروهای
حــزب کارگــزاران در گفتوگوهــای مختلف بارهــا اعــالم کردهاند که
اســتمرار اصالحطلبی بدون حضور در قدرت سیاســی معنی ندارد و اگر
اصالحطلبان درپی بهدســتآوردن مسئولیتهای سیاسی نباشند ،الجرم
جریان اصالحات حذف خواهد شــد .برای مثال غالمحســین کرباســچی،
دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ،چندی پیش گفته بود» :من به دوستان
اصالحطلب خودمان میگویم ،شــما که مدام میگویید باید جامعهمحور
باشــیم و روی به جامعه بیاوریم و فقط به فکر این نباشــیم که در قدرت
باشــیم ،خب این االن جامعه! آقایان و خانمهای اصالحطلب ،چه طرح
و چه همبســتگیای برای خدمــت به این مردم و رفع مشــکالت آنها در
مســئله کرونا ارائه دادید؟« .یا حسین مرعشی ،سخنگوی این حزب ،گفته
بود» :احیای ســرمایه اجتماعی و حضور در قدرت هیچ منافاتی با یکدیگر
ندارند و نمیتوان اصالحطلبان را در دوراهی انتخاب یکی از اینها قرار داد.
چــون اصالحطلبان قدرت را برای خودشــان نمیخواهند ،بلکه قدرت را
برای اصالح امور کشور و حل مشکالت مردم میخواهند .البته قدرت مثل
همه خوبیهای دیگر دنیا میتواند شــر هم باشد .خیروشربودن قدرت به
این بستگی دارد که شما با چه هدفی دنبال کسب قدرت باشید«.
طیــف مقابل اما بــاور دارند که اصرار بر حضور در قدرت سیاســی به
هر قیمتی باعث شــد تا ســرمایه اجتماعی اصالحطلبان مخدوش شود و
نیروهای اصالحطلب مانند ســابق مورد اعتماد قاطبه جامعه نباشند؛ به
همین دلیل در شــرایطی که امکان حضور در قــدرت وجود ندارد نباید به
هــر قیمتی و با هر شــرایطی خود را تطبیق دهیم و الزم اســت که قدری
دوران فطرت را تجربه کنیم و به جامعه بازگردیم تا دوباره بتوانیم اعتماد
عمومی را به دســت بیاوریم .محمدرضا تاجیک یکی از شــخصیتهایی
اســت که همواره به نقد اصرار برخی اصالحطلبــان به حضور در قدرت
پرداخته اســت .خواندن این ســخنان تاجیک در شــناخت نــوع نگاه این
طیــف از اصالحطلبان خالی از لطف نیســت» :در فــردای پیروزی جریان
اصالحطلبی و تبدیل آن به گفتمان مسلط ،اصالحطلبان چندان به رخداد
اصالحطلبی و نظام آکســیومی آن وفادار نماندند .بیتردید ،نفوذ و رخنه
خــودآگاه و ناخودآگاه عشــق به قــدرت در این بیوفایی تأثیری شــگرف
داشــت .در فردای تبدیــل پادگفتمان اصالحطلبی به گفتمان مســلط و
مستقر ،سوبژکتیویته قدرت و بقا در قدرت جای سوبژکتیویته نقد و اصالح
مستمر قدرت را گرفت ...دیری نپایید که گفتمان اصالحطلبی نیز بهنوعی
آپاراتوس و دیسپوزیتیف قدرت تبدیل و در پای قدرت و منفعت ذبح شد...
نخســت بگویم که روایت اصالحطلبان ،روایت واحد و یگانهای نیســت و
در ســاحت فراخ جریان اصالحطلبی ،رقص تفاوتها و تمایزها و تکثرها
)بازیهای زبانی و گفتمانی گونهگون( برپاست .چون نیک بنگریم بسیاری
از اصالحطلبــان امروز را در هیچکجا و هرکجای نظری و عملی میبینیم.
اینان ،اصالحطلبی را دقیقا در همان موقف و موضعی تعریف میکنند که
قدرت و منفعتشان اقتضا میکند .این عده ،برای رسیدن به قدرت آرام و
قرار ندارند .کک قدرت افتاده در تن و جانشــان و آرامش و قرار را از آنان
ربوده است«.
یا مصطفــی تاجزاده در میزگرد با احمد زیدآبــادی درباره این موضوع
گفته بود» :مسئله این اســت که با حضور در قدرت توانستهایم به اهداف
خود برسیم؟ از انقالب مشروطه به این طرف همواره نیروهای تحولخواه
کشور چشم به حضور در قدرت داشتهاند ،همین که امروز معتقدیم کشور
در توسعه موفق نبوده است ،نمیتواند نگاه به قدرت را مشکل دانست؟...
راه اصــالح جامعه تقویــت جامعه مدنی برابر دولت اســت و حضور در
قدرت بدون داشــتن جامعه مدنی قوی اشتباه است .در مورد مصدق هم
معتقدم نباید نهضت ملی نفت را با نخستوزیرشدنش گره میزد؛ چراکه
مناسبات بینالمللی مانع انجام هدفش بود یا زمانی که در قدرت متوجه
موانع شد ،در  ۳۰تیر به نحوی با قوام بر سر ادامه حیات نهضت ملیشدن
به تعامل میرســید تا این جنبش اجتماعی بتواند هدف خود را همچنان
ادامه دهد«.
اما شــاید شــاخصترین نظری که در چندوقت اخیر به گوش رســید،
پیشنهاد سعید حجاریان پیش از انتخابات مجلس در سال  ۹۸بود .او چند
ماه قبل از انتخابات گفت که حضور اصالحطلبان در انتخابات باید مشروط
باشد؛ به این معنی که اگر شروط اصالحطلبان تأمین نشود ،آنها از حضور
در انتخابات کنارهگیری میکنند .او در یاداشــتی نوشته بود» :اصالحطلبی
بهلحاظ تئوریک پیشتاز محسوب میشود و همواره باید بهعنوان پیشقراول
روی رقیب از هر
در صحنه سیاســت و جامعه حضور داشته باشد و دنبال ِ

نبوی :کسانی که میگویند مشارکت مشروط ،اصالحطلبی را جور دیگری فهمیدهاند

جریان کوتاهمدتی پاشنه آشیل این جریان است .دنبالهروی به تعلیق وجه
تئوری اصالحطلبی و قلبی افقهای یکروزه منجر میشود ،از این گذشته
به لحاظ منطقی و با توجه به پیشینه تاریخی چنانچه اصالحطلبان )دارای
پروژه سیاســی مشــخص( و معترضان به وضع معیشــت یکصدا شوند
نخستین گزینه برخورد قهری اصالحطلبان خواهد بود نه توده مردم حاضر
در خیابان . ...این مدل درباره انتخابات نیز کاراســت .اصالحات باید موضع
خود در برابر انتخابات را بهصراحت اعالم کند .در مباحث پیشین ازجمله
میزگرد سیاســتورزی انتخاباتــی ،چند رویکرد پیــشروی اصالحطلبان
ترسیم شده است ،اما در کوتاهمدت شاید عقالنیترین راهبرد خود را بتوان
در مشارکت مشروط جست«.
این ســخن حجاریان در مقطع پیش از انتخابات بســیار مورد نقد قرار
گرفت که شاید بتوان قطب مخالف حجاریان در این موضوع را بهزاد نبوی
بدانیــم .او درباره این موضوع بهصراحت گفته بــود که بدون هیچ قید و
شرطی باید در انتخابات شرکت کرد» :من جزء افرادی هستم که به حضور
بیقیدوشــرط و پرشــور در انتخابات معتقدم .کسانی که میگویند شرکت
نمیکنیم اصالحطلبی را جوری دیگر میفهمند و معتقدان به مشــارکت
مشروط این شــرط را برای چه کســی میگذارند؟ مخالفان اصالحات در
ظاهر از حضور گســترده اســتقبال میکنند امــا از حضورنیافتن ما خیلی
خوشحال میشــوند چون در این صورت امکان پیروزی دارند ،درحالیکه
حضور پرشور موجب پیروزی طیف اصالحات میشود ...حداقل مشارکت
در انتخابات مجلس ۵۰درصد ،حداکثر هم ۷۰درصد و حدود ۳۰درصد هم
در انتخابات شرکت نمیکنند بنابراین ۲۰درصدی که مخاطب شما هستند
طبقات متوسط شهری است که نتیجه انتخابات را تعیین میکنند؛ بنابراین
شرطگذاشــتن برای طرف مقابل نتیجهبخش نخواهد بود ...با این اوصاف
پیشنهادم این است که حضور بیقیدوشرط در مجلس داشته باشیم«.
البته که ســخن حجاریان در این موضوع به واقعیت نزدیکتر بود ،زیرا
با ردصالحیتهای گسترده شورای نگهبان و حذف نامزدهای اصالحطلب
از کارزار انتخابــات لحظه آخر عموم اصالحطلبان به این نتیجه رســیدند
کــه در نبود نامزدهای مطرح نباید لیســت واحد ارائــه داد؛ تقریبا همان
نتیجهای که پیش از اینها سعید حجاریان پیشنهاد داده بود .از سوی دیگر
پیشبینی نبوی هم درباره جامعه مخاطب سخن حجاریان دقیق نبود ،زیرا
مشارکت عمومی بســیار کمتر از ۵۰درصد بود و طبیعتا جامعه مخاطبان
ایده حجاریان بیش از ۲۰درصد مذکور در سخنان نبوی بود.
بعد از ردصالحیتهای شــورای نگهبان برخــی اصالحطلبان بیش از
پیش به این نتیجه رسیدند که عمال امکان حضور در قدرت سیاسی فراهم
نیست و بهدلیل ریزش سرمایه اجتماعی که متعاقب حمایت اصالحطلبان
از روحانی و نوع عملکرد دولت خاصه از سال ۹۶تاکنون به وجود آمد باید
به جامعه بازگشت اما برخی همچنان بر موضع پیشین خود اصرار کردند
که حضور در قدرت سیاســی برای اصالحطلبان یک اصل است که بازهم
کارگزارانیها را میتوان در این دســته فرض کرد .از طرفی برخی هم چه
پیــش از انتخابات مجلــس و چه پس از آن ،بنای خــود را ادامه حمایت
از دولت گذاشــتند و بههیچوجه ریزش ســرمایه اجتماعی را متوجه نوع
عملکرد دولت و حمایت اصالحطلبان از دولت ندانستند؛ چنانکه چندی
پیش بهزاد نبوی گفته بود» :معتقدم مشــکالت موجود کشــور در حدی
اســت که قویترین دولتها نیز بهســادگی از عهده حل آنها برنمیآیند.
بسیاری از مشکالت کشور معلول عملکرد کلیه ارکان نظام و بعضا خارج
از کنترل نظام اســت که طبعا نمیتوان آنها را به حســاب دولت گذاشت.
همه میدانند که در مواضع سیاست خارجی ،داخلی ،فرهنگی ،اجتماعی
و حتی اقتصادی جمهوری اسالمی سهم دولت محدود است .معالوصف
عملکرد دولت حداقل در زمینه سیاست خارجی ،چنانچه با کارشکنیهای
برخی مواجه نمیشد ،میتوانست به سرمایهگذاری گسترده خارجی و حل
مشکالت اقتصادی منجر شود و این عملکرد را میتوان افتخارآمیز دانست.
البته عملکرد دولت ترامپ را هم در به بنبستکشــاندن این عملکرد در

مراحل بعد نباید فراموش کرد« .در واقع نبوی حتی مشکالت پیشآمده در
دولت را نهتنها متوجه دولت نمیداند بلکه از ســر کارشکنیهای داخلی
و خارجــی میداند .او حتی بهصراحت اعالم کرد» :من ســینهچاک آقای
روحانی نیستم ولی باید از او دفاع کرد«.
بنابراین اصالحطلبان در دو زمینه دچار اختالف شدند؛ نخست حمایت
از دولت روحانی که برخی سعی کردند تا همین حاال بهصورت همهجانبه
از دولت حمایت کنند و از حمایت در ســال ۹۲تخطی نکنند و برخی دیگر
ســعی کردند از جایی به بعد حساب خود را از دولت جدا کنند تا به تعبیر
خودشان عملکرد دولت به حساب اصالحطلبان نوشته نشود.
برای مثال وقتی سعید حجاریان گفت که دیگر نمیشود جنس بنجل
به مردم داد ،محمد عطریانفر در گفتوگو با »شرق« به این سخن واکنش
نشــان داد و گفت» :جمعبندی آقای حجاریان امر واقع و مقبولی نیست و
پذیرش چندانی ندارد .وقتی ســخن از جنس بنجل میشود ،باید مشخص
شود منظور چیست؟ آقای روحانی اگرچه در ساختار تشکیالتی اصالحطلب
نبود اما رویکردش اصالحطلبانه بــود .آقای روحانی بهلحاظ عملکرد در
دولت اول اگر باالتر از آقای خاتمی عمل نکرده باشــد ،پایینتر هم نیست.
پس اگر آقای خاتمی فاخرترین شخصیتی است که اصالحطلبان به عرصه
آوردند و پیروز شــدند ،روحانی هم از این جنس اســت .ما همیشــه اتفاقا
جنس مرغوب به مردم ارائه دادیم و هنوز هم در ســطح کالن از اقداماتی
که از سال ۹۲تاکنون صورت گرفته است ،دفاع میکنیم«.
معروف
العباســین«
بــا چنیــن گزارههایی شــاید بازهم همــان »بین
ِ
ِ
اصالحطلبان که از عباس عبدی تا عباس دوزدوزانی میتوانند اصالحطلب
محسوب شوند ،به ذهن متبادر میشود؛ این پرسشها که معیارهای دقیق
شناســایی یک اصالحطلب از غیراصالحطلب چیست؟ و چگونه میتوان
گفت یک اصالحطلب در یک بزنگاه سیاســی چــه تصمیمی باید بگیرد؟
برای مثال وقتی بهزاد نبوی در سخنانی تلویحا حتی مجلس یازدهم را که
یکسره اصولگراست ،معتدل قلمداد میکند و راضی به این میشود که از
مجلس هفتم پختهتر است و به نوعی میگوید که میشود روی آن حساب
کــرد و طرفداران قالیباف در مجلس را معتــدل میداند ،چگونه میتوان
گفت که اصالحطلبان چه خط سیاســی دقیقی دارند و برایشان چه فرقی
دارد که مجلس در اختیار اصولگرایان باشد یا اصالحطلبان؟
شاید همین پرسشهاســت که اخیرا سعید حجاریان را وادار به سخن
کــرد تا در گفتوگو با روزنامه همشــهری بگوید» :واقعیت این اســت که
اصالحطلبــی چارچوب مشــخصی دارد؛ اگــر از آنها عــدول کنیم دیگر
اصالحطلب نیستیم و من توصیه میکنم این قبیل دوستان ،به پارادایمهای
گذشتهشــان بازگردنــد یــا الاقل به احــزاب همســو بپیوندند تــا هزینه
اصالحطلبان تندرو بر آنها بار نشود! مثال شما به نمونه سازمان مجاهدین
انقالب توجه کنید .طیفی از دوستان مانند آقایان قدیانی ،آقاجری و با کمی
اختالف تاجزاده رویکرد انتقادیتر پیش گرفتهاند و طیفی دیگر مانند آقای
نبوی معتدل هستند و حتی به سمت حزب کارگزاران سازندگی گرایش پیدا
کردهاند .خب ،این اختالفنظر از جنس انشــعاب -که پیشتر در این حزب
رخ داد -نیست ،اما از نوعی مرزبندی حکایت دارد .حاال شاخص تندروی و
کندروی چه کسی و کدام رویکرد است؟ قدیانی ،آقاجری و تاجزاده بهزعم
برخی تندرو هســتند چون انتقادات مبنایی مطــرح میکنند و نبوی تندرو
نیســت چون حتی از دولت روحانی هم انتقاد نمیکند .من معتقدم باید
هر دو صدا را بهرسمیت شناخت اما ضروری است که مرزها شفاف شود.
در نیروهای حزب مشارکت هم ،چنین الگویی صادق است .افرادی رویکرد
انتقادی دارند و بهدنبال اصالحات عمیقتر هســتند ،اما عدهای همچنان
گرایش انجمن اسالمی دارند؛ چه در اعالم موضع و چه در الگوی فعالیت
جمعی .معالوصف ،ضــرورت دارد هرکس جایگاه خودش را مشــخص
کند .نمیشــود از عنوان و سابقه اصالحطلبی خرج کنید ،در مناسبتها و
دیدارهای رســمی خود را نماینده طیف پیشروی این جریان معرفی کنید و
نهایتا مانند اصولگرایان موضع بگیرید«.
گــزارهای که ســعید حجاریان مطرح میکند ناظر بــه تعیین یک خط
روشــن میان اصالحطلبی با غیراصالحطلبی است؛ شاید همانچیزی که
بســیاری از اصالحطلبان در عمل به آن باور دارند؛ چنانکه به نظر میرسد
که تکیه شورای عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان و بسیاری از نیروهای
اصالحطلب بر استفاده از یک نامزد کامال اصالحطلب و نه دیگر یک نامزد
اصولگرا حتی اصولگرای میانهرو بر همین تعیین خطر اصالحطلبی باشد.
هرچند این موضوع را میتوان در حوزه سیاست انتخاباتی تعریف کرد اما
شــاید الزم است که در حوزه تئوریک هم با ارائه یک مانیفست دقیق برای
نخبگان سیاسی و البته مردم تعیین شود که چه کسی اصالحطلب است و
چه کسی اصالحطلب نیست.

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی:

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺧﺎص اﺳﺖ
ســخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست
خبری خــود گزارش جدیــد دبیرکل ســازمان ملل
علیــه ایــران مبنیبــر منشــأ ایرانی داشــتن پرتاب
موشک به آرامکو را کامال همسو با سیاست و نقشه
جدید آمریکا علیه ایران دانســت و گفت» :این ادعا
بیپایهواساس اســت و اتهام عنوانشده را بر مبنای
فشارهای آمریکا و رژیم عربستان ارزیابی میکنیم«.
ســیدعباس موسوی با بیان اینکه هیچ سندی دال بر
منشأ ایرانی داشتن موشکها مشاهده نکردیم ،گفت:
»دبیــرکل ســازمان ملل از طریق برخی کشــورهای
خاص تحت فشــار قرار میگیرد و گزارشــی قرائت
میکند که پایه و اساس خاصی ندارد«.
چشممان را بر اقدامات غیرقانونی نمیبندیم
موســوی درباره برخی شــیطنتها در افغانستان
علیه جمهوری اســالمی و احضار سفیر این کشور با
بیان اینکه با افغانســتان روابط خوبی داشته و داریم،
گفت» :جمهوری اســالمی چهار دهــه میزبان بدون
منت برادران و خواهران افغانستانی بوده و امروز هم
آرزومند ایجاد صلح در این کشــور است« .سخنگوی
وزارت امــور خارجه خاطرنشــان کرد» :مــا همواره
خواستار ثبات و آرامش در افغانستان هستیم ،اما اینها
باعث نمیشود جمهوری اسالمی چشم خود را روی
برخی اقدامات غیرقانونــی ببندد .وقتی مرز یا گمرک
تعیین شــد ،به معنای این است که همه رعایت کنند،
اما عدهای بــا اغوای قاچاقچیان یا اقدام تروریســتی
یا هر دلیل دیگر غیرقانونی وارد کشــور میشــوند که
جمهوری اسالمی این اجازه را نمیدهد« .وی با بیان

اینکه ســفارتخانه ما در این کشور فعال است ،گفت:
»اخیرا عدهای با تجمع غیرقانونی در محل ســفارت
ما به نفع بیگانگان و به نفع تخریب روابط دو کشــور
سوءاســتفاده کردند که هشــدار دادیم این اقدامات و
توهینها غیرقابل تحمل است« .موسوی تصریح کرد:
»اگر سؤالی باشد ،پاســخ میدهیم ،اما فضاسازیها
علیه جمهوری اســالمی ایران قابلقبول نیست« .وی
اضافه کــرد» :همچنان به اتباع محترم افغانســتانی
توصیه میکنیم آنانی که دوست ما هستند و برایشان
احترام قائل هســتیم ،ســعی کنند وقتی مرز باز شد،
مبادی رسمی را برای ورود و خروج انتخاب کنند .باید
مرزهای ما مرزهای صلح و دوستی باشد«.
کره جنوبی روابط دیرینه را خدشهدار نکند
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی درباره بلوکهشدن
اموال ایران در کره جنوبی و دستور رئیسجمهوری
بــه بانک مرکــزی بــرای پیگیــری این امــر گفت:
»مدتهاســت پیگیر مطالبات از کره جنوبی هستیم.
متأســفانه کره جنوبی بیش از نیمقرن رابطه خوب
و صمیمــی ما را دســتخوش جریاناتی کــرده که با
دخالت کشورهای ثالث دچار خدشه میشود« .وی
افزود» :ملت و تجار ما و خود دولتیهای ما همواره
رابطه خوبی با بخشهــای مختلف در کره جنوبی
داشــتند ،اما تبعیت کورکورانه کره جنوبی از آمریکا
و بلوکهکــردن اموال ایــران در این کشــور به بهانه
فشــارهای آمریکا قابلقبول نیست« .موسوی ادامه
داد» :تحریمهای آمریکا تصمیم خودسرانه کشوری
اســت که قلدرمآبانه علیه کشور ما و دیگرانی که با

ما ارتباط دارند ،اعمال فشــار و زور میکند .متعجب
نیســتیم که عدهای زیر بار میرونــد ،اما حق ندارند
امــوال ملت ایران را برای مدت مدیدی به این بهانه
بلوکــه کنند .اینها بایــد به این فکر باشــند و روابط
دیرینه را خدشهدار نکنند« .ســخنگوی وزارت امور
خارجه یادآور شــد» :وزارت امور خارجه با همکاری
بانک مرکزی و سایر دستگاهها همه اقدامات حقوقی
و دیپلماتیک را انجام داده و انجام میدهد تا حقوق
مردم ما تضمین شده و تضییع نشود«.

تالشهای آمریکا درباره  ۲۲۳۱بینتیجه است
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان همچنین درباره تالش
آمریکا برای ارسال پرونده ایران به شورای امنیت با استناد
به گزارش دبیرکل ســازمان ملل متحد و حمایت روســیه
و چیــن از ایران گفــت» :ادعاهای آمریکا در مــورد ایران
غیرقانونی و مردود اســت و همه کشورهای عضو شورای
امنیــت در این زمینه وقوف دارند و اعــالم نظر کردهاند و
روسیه و چین هم دراینباره اعالم موضع کردهاند«.
ادامه در صفحه ۱۵
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اﻟﻮ ﺷﺮق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir
ﭘﯿﺎﻣﮏ30004699 :

 چرا مســئوالن به قولی که به مردم میدهند
و آن را در بوقوکرنــا میکننــد عمل نمیکنند؟
حداقل
در مورد افزایش حقوق بازنشستگان که
ِ
حقوق را میگیرند و قرار بود از اول فروردینماه
سال جاری این مبلغ به حداقل مبلغ دو میلیون
و  ۸۰۰هــزار تومان افزایش یابد ،متأســفانه این
قولوقــرار و این وعدهووعید هنوز به بهانههای
مختلــف و نامعلوم تحقق پیدا نکرده اســت.
علت آن را به طور شفاف برایمان توضیح دهند.
محمود بلیغیان از اصفهان
 مدیر و پرســنل خدمات مجموعه ورزشــی
شکوفه اصال رفتار درستی با ورزشکاران ندارند
و بیاحترامی میکنند .من چندینســال اســت
که در این مجموعــه رفتوآمد میکنم و تقریبا
بیشــتر ورزشــکاران همین مشــکل را بــا مدیر
مجموعه دارند و فقط بهخاطر مربیان خوبی که
این باشگاه دارد به این مکان میآیند .کف سالن
چندمنظوره در چهار ،پنج نقطه فرورفتگی دارد.
با وجود اینکــه چندینبار با شــهرداری تماس
گرفتیم ،ولی متأسفانه ترتیباثری ندادند.
یک ورزشکار
 برخی کاسبها فکر میکنند هیچ رانندهای
اجازه پارک خودرو مقابل مغازهشــان را ندارد
و این مســئله روز سهشنبه ،ســیزدهم خرداد،
باعــث درگیری شــد .راننده پرایــد بعدازظهر
سهشــنبه ،سیزدهم خرداد ،به دلیل نبود جای
پارک ،واقع در خیابان پیروزی ،خیابان شکوفه،
ابتدای خیابان ســیرجان خواست خودرواش
را مقابــل مغــازهای پــارک کند ،امــا کارکنان
مغازه مانــع پارک خــودرو و موجب درگیری
فیزیکی و فحاشــی آنها و راننده پراید شــدند
که با وســاطت اهالی هیچکدام از آنها با مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰تماس نگرفتند ،گرچه
درگیری موجب خســارت به راننده پراید شد.
برخیهــا به علت اطالعنداشــتن از قانون ،به
زورگویی عادت کردهاند و اجازه توقف خودرو
را جلوی مغازهشــان نمیدهنــد ،درحالیکه
پیادهرو جلوی مغازه و کناره خیابان در تملک
کسی نیست.
علیاکبر فرقانی

ﺧﺒﺮ

کابینه افغانستان وضعیت مهاجران
در ایران را بررسی کرد
 ایرنا :کابینه دولت افغانســتان نشستی را به
منظور بررســی موارد مبتالبــه مهاجران افغان
در ایــران و همچنین نحوه اعــزام هیئت دولتی
به جمهوری اســالمی ایــران برگزار کــرد .کاخ
ریاســتجمهوری افغانســتان بامداد دوشنبه با
انتشــار اطالعیهای نوشــت که در این نشســت،
معاونــان رئیسجمهوری ،مشــاور امنیت ملی
و شــماری دیگــر از مقامــات حضور داشــتند.
اعضــای دولــت درخصوص زندگــی مهاجران
افغــان در ایــران و تقویت و فنیســازی هرچه
بیشــتر نیروی مرزی افغانســتان ،بحث و تبادل
نظــر کردند .مقامــات وزارت امــور مهاجران و
وزارت خارجه درخصــوص آتشگرفتن خودرو
مســافران غیرقانونی افغان در شــهر یزد ایران
که باعث کشتهشــدن چند نفر از مهاجران شــد
و همچنین مشــکالت مهاجران افغان در ایران،
گــزارش دادند .کابینــه افغانســتان چنین مقرر
کرد که در نخســتین زمان ممکــن ،هیئتی برای
حل همهجانبه مشــکالت یادشــده ضمن سفر
به ایران ،با طرف ایرانــی درباره این موارد بحث
و تبادل نظــر کند .هدف این هیئــت ،چگونگی
حل مشــکالت مهاجران افغــان در ایران عنوان
شده اســت که پس از بررسی ،دولت افغانستان
مطابق نتایج حاصل از آن ،برنامه الزم ،عملی و
تدابیــر مؤثر را انجام دهد .دولت همچنین تأکید
کرد کــه مرزبانان افغان در تمــام مناطق مرزی
به منظــور جلوگیری از قاچاق به گونه درســت
وظایف خود را انجام دهند .در حادثه اردیبهشت
در مرز استان هرات با ایران و همچنین در رخداد
یزد ،شــماری از مهاجران افغانســتان کشــته و
مصدوم شدند.
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قاضی مسعودیمقام در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی هفتتپه مطرح کرد

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

هشدار سایپا به فروشندگان و
خریداران حواله خودرو

بانک مرکزی هم متهم است

لزوم برخورد حقوقی و اقتصادی
با بحران مسکن

افزایش قیمتها در بازار لوازم خانگی

تعزیرات ورود کرد
 مشــاهدات بازار لوازم خانگی نشان میدهند
گشــتهای تعزیرات راهی بازار شــده و مشغول
بررسی قیمتها در بازار هستند .در واکنش به این
کار ،برخی فروشــندگان ترجیح دادهاند واحدهای
خود را تعطیل کنند.
به گزارش تســنیم ،طی هفتههــای اخیر بازار
لــوازم خانگی با افزایــش قابلتوجه قیمتها در
انواع کاالها روبهرو شــده است .جالب اینجاست
بعد از گالیه بسیار خریداران در مورد چرایی گرانی
لوازم خانگی ،در نهایت وزارت صنعت اعالم کرد
افزایش قیمتها آنچنان نامتعارف نیســت ،البته
ما این موضوع را بررســی و بــا واحدهای تولیدی
که بدون رعایت چارچوب اقدام به افزایش قیمت
کردهاند برخورد خواهیم کرد.
در همیــن ارتبــاط حســین مدرسخیابانــی،
سرپرســت وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،در
حاشــیه جلســه اقتصــادی دولت گفته اســت:
»برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل فضای
خــاص حاکم بر بازار ،انتظــار افزایش قیمتهای
چندبرابری دارند ،اما اکنــون بین  ۲۰تا  ۳۰درصد
نسبت به سال گذشته در این مقطع مجوز افزایش
قیمت به آنها داده شده است«.
وی با بیــان اینکه به نظر میرســد بازار لوازم
خانگی در آینده نزدیک به تعادل میرسد ،تصریح
کرد :وقتی دســتمزدها و هزینههای تولیدکنندگان
افزایش مییابد ،نمیتوان با ســرکوب قیمتها از
ایــن رویه جلوگیری کرد ،امــا درعینحال افزایش
افسارگسیخته قیمتها نیز قابلقبول نیست.
البتــه سرپرســت وزارت صنعــت ،احتــکار
در بخــش لوازم خانگــی را رد نکــرده و معتقد
اســت» :در بخش تقاضای لــوازم خانگی ،برخی
فروشــندگان و عرضهکننــدگان از عرضه کاالهای
خود ممانعت کرده و احتــکار میکنند که در این
زمینه ســازمان حمایت به دنبــال نظارت و کنترل
هرچه بیشتر بازار است«.
با وجود این اظهــارات همچنان تولیدکنندگان
بر لزوم افزایش بیشــتر قیمتها اصرار داشــته و
میگوینــد هزینههــای تولید تا حــد قابلتوجهی
افزایش یافته و در صورت عــدم تغییرات قیمتی
امــکان فعالیت بــرای مــا وجود نــدارد .جالب
اینجاســت تعــدادی از تولیدکنندگان بــا اعمال
برخی از تغییــرات در کد محصــول ،آن را جدید
معرفــی کــرده و افزایــش قیمــت را روی آنها
اعمال کردهاند.

در لیســت سیاه قرار داده است؟ و به صرافی اعالم کرده
اســت؟ آیا بانک مرکزی اعالم کرده است که با این گروه
معامله نکنــد؟ قاضی گفت :عدم نظــارت توجیه رفتار
مجرمانه نیست و این موضوع رافع مسائل کیفری نیست.
اتهامات موکل شما معامالت غیرمجاز است .وکیل متهم
گفت :تمام این معامالت غیرمجاز ثبت شده است.
قاضــی خطاب به وکیل متهم گفت :نهاد نظارتی که
میگویید مانند بانک مرکزی خود متهم اســت .برخی از
وجوه متهمان کــه مبالغی دریافت کردهانــد در دادگاه
کیفری دو بررســی خواهد شد .مقامات بانک مرکزی نیز
باید پاسخگو باشند .سیستم بانکی ما نظارتی نداشته است
اگر نظارتی بود این همه پول نمیرفت و این نشاندهنده
وجود فســاد اســت .رئیس دادگاه تأکید کرد :وقتی قوه
قضائیه وارد شد گزارشها یک به یک در صرافیها تغییر
کرد .متأسفانه وظایفی که بر عهده برخی کارکنان دولت
هســت ،درست انجام نمیشود که این موضوع به خاطر
نداشــتن تخصص ،رعایتنکردن موازین اخالقی و دینی
اســت و چینشها طوری است که نه تخصصی دارند و
نه خودشان تعقیبکننده هستند .همه پروندههای ما به
علت عدم نظارت است .وکیل متهم سعیدیفر ادامه داد:
نهادهای نظارتی نهتنها گزارشــی ارائه ندادهاند ،حتی به
موکل بنده نیز موردی را اعالم نکردهاند.
قاضی خطاب بــه وکیل متهم گفت :دربــاره انتفاع
دو میلیــارد تومانی توضیح دهید .وکیل گفت :موکل من
میگوید هیچ مبلغی دریافت نکرده است تمام اقدامات
موکل من براســاس دو امضا بوده اســت .قاضی خطاب
به وکیل گفت :منظور شــما از دو امضا چیست یعنی نفر
بعدی هم بیاید؟ وکیل این متهم گفت :موکل من موردی
بهتنهایــی انجام نداده اســت و شــاید  ۴۰ ،۳۰نفر دیگر

هم بودهاند که با آنها نیز امضا داشــته است .موکل من
اقداماتــش را با این تصور انجام داده که تخلف و جرمی
نکرده است.
سعیدیفر:مامردهشوربودیم
وکیــل مدافع متهم ســعیدیفر در ادامــه دفاعیات
خــود گفت :موکلم میگوید ما مردهشــور بودیم و کاری
نداشــتیم این مرده کیست .اگر به ما میگفتند این ارز ،ارز
اتاق مبادالت است جریان متفاوت بود .همچنین موکلم
بیان کرده در هر موردی از طرف بانک به او دســتور داده
میشــد همان کار را انجام میداده اســت .وکیل متهم
ادامه داد :من سؤالی دارم که پرسیده شود صرافی چقدر
ســرمایهگذاری داشته اســت؟  ۲۸۰میلیون دالر بالغ بر
 ۸۰۰میلیارد به حساب ذینفع رفته است اگر تأمینکننده
ارز صرافی اســت باید در کیفرخواســت ثبت شده باشد.
نماینده دادســتان خطاب به وکیــل متهم گفت :صرافی
مدعی است به واسطه مراودات خرید و فروش ارز هنوز
از اسدبیگی طلبکار است .شما به صحبتهای من دقت
نمیکنید و دچار اشــتباهات محاسباتی شــدهاید۱۹۷۴ ،
میلیارد تومان در عرض یک سال واریز شده است.
وکیل این متهــم گفت :موکل من کــه درآمد خوبی
هم داشته اســت در خارج فقط یک خانه دارد و دارایی
خاصی ندارد.
متهماندیگریبهپروندهاضافهمیشوند
قاضی خطاب به این وکیل گفت :بقیه متهمان صفر تا
صد تعقیب خواهند شد ،هیچ مقامی مصون نخواهد بود
ابعاد این پرونده وسیع است .افرادی دیگر اضافه خواهیم
کرد و تعیین تکلیف خواهد شد .ما تمام اشخاص حقیقی
و حقوقــی را در این پرونده مورد بررســی و تعقیب قرار
خواهیــم داد و در حــال انجام تحقیقات بیشــتر در این

»د.د.د« برای جلوگیری از رانت احتمالی حذف شد

خیز ناکام برای کانال  ۱۸هزار تومان

اﺧﺮاج ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن

ﭼﺮا ارز ﮔﺮان ﺷﺪ

شــرق :معاونت نظارت بــر بورسها و ناشــران نحوه
برخورد با شــاغالن همزمان را تشــریح کرد و گفت هر
زمان از تخلفات مطلع شــویم با فــرد متخلف برخورد
کــرده و او را اخراج میکنیم .رانتی که در پس اطالعات
نهانی و اســتفاده از آن در راستای منافع شخصی ایجاد
میشود ،ناظران بازار را به موضوع حساس کرده است.
دسترسی به اطالعات برای اعضای هیئتمدیره امتیازی
است که زودتر از همه خود یا نمایندگانشان برای جذب
سهام شرکت که در آینده و بعد از انعقاد قرارداد ارزش
بیشتری پیدا خواهد کرد ،اقدام کنند .این مدیران و اعضای
هیئتمدیــره شــرکتها از بانک اطالعاتــی برخوردار
هستند و توان بیحدوحصری به آنها میدهد که قدرت
تعیینکنندگی و کســب سود حداکثری در بازار بورس را
داشته باشند .کســانی که در وزارتخانهها و شرکتهای
دولتی پســتها و ســمتهای مهمی دارند ،به همراه
شرکتهای زیرمجموعه خود که برای واگذاری به بورس
آمدهاند ،دارنده یک بانک اطالعاتی هستند .اطالعات این
بانک به آنها میگوید چه سهامی بخرند ،کی بخرند ،کی
بفروشند و چه قیمتی برای آنها کشف میشود .دسترسی
به بانک اطالعاتی به این گروه امکان معامله بهنگام و با
سود حداکثری در بورس را میدهد ،امکانی که برای هیچ
معاملهگر معمولیای در بورس مهیا نیست .برای همین
هم هست که هرگز اینکه سهامداران یک شرکت بورسی
چه کسانی هستند و هرکدام چند سهم دارند ،مشخص
نمیشود .حســن امیری معاونت نظارت بر بورسها و
ناشــران با تأکید بر اینکه اشتغال به صورت همزمان در
بورس و شــرکتهای بورسی ممنوع است ،افزود :حتی
مشــاورهدادن هم منع دارد .ما مواردی را داشــتیم که
از اشــتغال همزمان آنها مطلع شــدیم و آن فرد اخراج
شده است .او در پاســخ به اینکه موارد تخلف را از چه
طریق متوجه میشوید ،گفت :از طریق اخبار و شنیدهها
مطلع شــدیم و با افراد خاطی
برخورد کردیم .اگر هر موردی
ﺁﮔﻬﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ -ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ
را هم افراد اطالع دهند ،قطعا
ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۸/۳۸۹ﻡ ﻡ ﺕ ﺕ
با آنها برخورد میکنیم .امیری
ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻲ ﭘﻜﻴﺞ ﺩﻳﺴﺎﻟﺘﺮ ﻧﻤﻚ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻔﻴﺮ
با اشــاره به اینکه در ســازمان
شماره مجوز  ۱۳۹۹٫۱۳۵۰:ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
بــورس کال اطالعــات نهانی
شــرکت نفت و گاز اروندان )خریدار( در نظر دارد خدمات موضوع
وجود ندارد ،توضیح داد :به این
فــوق را از طریق شــرکت های تامین کننده واجــد صالحیت تامین
دلیل که مــا از زمانی که بحث
نماید .لطفا جهت کســب اطالعات بیشــتر وچگونگــی حضور در
ارســال مســتقیم اطالعات را
این مناقصه به وب ســایت شــرکت نفت وگاز ارونــدان به آدرس
عملیاتــی کردیم ،این اطالعات
فقط در شــرکتهای بورســی
 AOGC.IRمراجعه فرمایید .
وجــود دارد .یعنــی در بخش
در صورت نیاز با شماره تلفن کمیسیون مناقصات ۰۲۱-۸۸۷۲۴۲۵۶
ناشــران میتوان این اطالعات
تماس حاصل فرمایند.
را یافت چراکه جایی است که
۹۹/۳/۲۷:
تاریخ چاپ نوبت اول
این اطالعات در آن رخ میدهد
تاریخ چاپ نوبت دوم ۹۹/۴/۳:
و طبیعی اســت که اطالعات
½Y|¿ÁYZ³Ád¨¿d¯Ö»Â¼]YÁ
نهانی در آن وجود داشته باشد.
قوانین و مقرراتی هم برای آن
شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز اروندان
)سهامی خاص(

ﻋﮑﺲ :اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎﻣﻪﺑﺰرگ ،ﻣﯿﺰان

 رئیــس دفتــر مرکزی حقوقی ســایپا نســبت
به انجــام هرگونــه معامله حوالــه خودروهای
عرضهشــده در طرحهــای فــروش فوقالعاده و
پیشفروش یکســاله هشــدار داد و گفت :طبق
مصوبــه کمیتــه خــودرو ،هرگونــه نقلوانتقال
مالکیت خودروهــای صفر کیلومتر عرضهشــده
در طرحهــای فروش فوقالعــاده و پیشفروش
محصوالت گروه خودروســازی ســایپا به صورت
وکالتــی ممنــوع اســت و تبعات حقوقــی برای
خریدار و فروشنده خواهد داشت.
به گزارش ایســنا به نقل از سایپا ،محمدهاشم
ســمتی ادامــه داد :ســند مالکیــت خودروهای
عرضهشــده در ایــن طرحهای فــروش ،به مدت
یک ســال در رهن و نزد خودروساز باقی میماند
و معامله این خودروها از سوی دولت و نهادهای
ذیربط به رسمیت شناخته نخواهد شد.
وی با بیان اینکه گاهی مشــاهده شــده برخی
مشتریان به صورت غیررسمی خودروهای مذکور
را معامله میکنند ،افــزود :ورود به معاملههای
غیررسمی فاقد روشهای معتبر برای اثبات است
و در صــورت بروز اختالف یا احیانــا فوت یکی از
طرفین معامله ،فرایند انتقال قطعی ســند بسیار
زمانبر و مســتلزم صرف هزینههای قابلتوجه در
محاکم دادگستری خواهد بود.
وی اظهار کرد :ســایپا محصوالت عرضهشده
در طرحهــای فروش فوقالعــاده و پیشفروش
یکساله را فقط به شخص خریدار تحویل خواهد
داد و با هــدف کاهش نقش واســطهها در بازار
خودرو ،از پذیرش هر نــوع وکالتنامه خودداری
خواهد کرد.

شرق :نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات  ۲۱متهم کالن
ارزی صبح روز گذشــته به ریاست قاضی مسعودیمقام
برگزار شــد و به محاکمه سه متهم غایب گذشت .متهم
ســعیدیفر که در استرالیا بهســر میبرد ،متهم منزوی،
دیگر غایب جلســات دادگاه بود و وکیلش )تســخیری(
در جایــگاه دفاع قرار گرفت و گفت موکلش فقط یکبار
تماس تلفنی با او داشته و از متهم دیگر منزوی هم خبری
نیســت ،تاجاییکه وکیل تســخیری متهم منزوی اعالم
کرد که با توجه به فقدان اظهارات ثبتشــده در پرونده،
دسترسینداشــتن بــه او و عدم تماس تلفنــی ،قادر به
دفاع نیستم .وکیل سعیدیفر در این جلسه با بیان اینکه
موکلش در بخــش صرافی هیــچ کاری برخالف قانون
انجام نداده اســت و تمام اقدامات خود را در سامانه سنا
ثبت کرده اســت ،خطاب به قاضی یک پرسش را مطرح
کرد» :وزارت صمــت و بانک مرکزی از نهادهای نظارتی
هســتند آیا بانک مرکزی که لیست سیاه را اعالم میکند،
این افراد را در لیســت سیاه قرار داده است؟« .قاضی هم
در پاســخ توضیح داد» :نهاد نظارتی که میگویید مانند
بانک مرکزی خود متهم اســت .برخی از وجوه متهمان
که مبالغی دریافت کردهاند در دادگاه کیفری دو بررســی
خواهد شد .مقامات بانک مرکزی نیز باید پاسخگو باشند.
سیســتم بانکی ما نظارتی نداشــته است اگر نظارتی بود
این همه پول نمیرفت و این نشــاندهنده وجود فســاد
اســت« .همچنین در این جلسه به رابطه مالی اسدبیگی
و قربانعلی فرخزاد ،قاچاقچی ارز ،اشــاره شــد .نماینده
دادســتان گفت :فرخزاد چــک چند میلیــارد تومانی از
اســدبیگی دارد و فرخــزاد در دادگاه مربوطه به همراه
عامری گفته اســت ارز را از اقتصــاد نوین گرفتیم و برای
اسدبیگی بوده است ،آن روز شاید متهمان بازداشت نشده
بودند و پرونده قضائی نیز تشکیل نشده بود.
بانکمرکزیخودمتهماست
به گزارش »شــرق« ،بــه نقل از میــزان ،وکیل متهم
ســعیدیفر در جایــگاه قرار گرفت و گفــت :موکل بنده
در بخــش صرافــی هیــچ کاری برخالف قانــون انجام
نداده اســت ،موکل صرفا با گروهی کار کرده اســت که
امــروز به عنوان متهم در دادگاه حضور دارند .براســاس
کیفرخواســت عمل موکل من جرم است ،اما موکل من
تمام اقدامات خود را در ســامانه ســنا ثبت کرده است.
آیا نهادهای نظارتی که وظیفهشــان نظارت بر عملکرد
صرافیها است ،دراینباره گزارشی ارائه کردهاند؟ وزارت
صمــت و بانک مرکــزی از نهادهای نظارتی هســتند آیا
بانک مرکزی که لیســت سیاه را اعالم میکند این افراد را

پرونده هســتیم .او ادامه داد :اگر نظــارت بود این اتفاق
نمیافتاد ،اگر آقایان درگیر در این پرونده تطمیع و ترغیب
نشده بودند چه علتی داشت به واسطه زنگ مقام مسئول
محلی ســوییفت صادر کنند .چرا دنیای معتمدپارســه
حواله را صــادر میکند و دریای نور زئوس درخواســت
میدهد ،ارزهایی که دنیای معتمد پارسه به صرافی داد
تماما مبادالتی بوده اســت و بانک هم به صرافی اعالم
کرده که ارز مبادالتی بوده است.
او ادامه داد :معتمد پارسه  ۲۸۳میلیون دالر ارز اخذ
کرده اســت و دو شرکت دیگر نیز ارز گرفتهاند که یکی از
رؤسای آنها اکنون در زندان است و گفته است اسدبیگی
به او گفته ارز را بگیر و خودش نیز آن را فروخته است.
رابطهمالیاسدبیگیوفرخزاد
نماینده دادستان اذعان کرد :فرخزاد چک چند میلیارد
تومانی از اســدبیگی دارد و فرخزاد در دادگاه مربوطه به
همراه عامری گفته اســت ارز را از اقتصاد نوین گرفتیم و
برای اسدبیگی بوده است ،آن روز شاید متهمان بازداشت
نشده بودند و پرونده قضائی نیز تشکیل نشده بود.
وکیل متهم ســعیدیفر در ادامه خطــاب به رئیس
دادگاه گفــت :درباره مبلغی که کحالزاده ادعا کرد ،از او
بپرسید .رئیس دادگاه گفت :نیازی به این کار نیست و در
کیفرخواســت ذکر شده اســت .به موکل خود بگویید در
ایران حاضر شود و در دادگاه از خود دفاع کند.
وکیل متهم ســعیدیفر گفت :با توجــه به اظهارات
موکل احســاس میکنم او ســوءنیت الزم را برای تحقق
جرم نداشــته اســت .تحقیقات کاملتر دربــاره بانک و
صرافی اقتصاد نوین الزم اســت و درنهایت تقاضای رأی
بر برائت برای موکل دارم .نماینده دادســتان عنوان کرد:
در بررســی اقدامات صرافی مشــخص شــد تأمین ریال
ازسوی صرافی صورت گرفته ،ردیابیها به رستمی رسیده
و ســپس به اســدبیگی و دریای نور واریز شده و از مبلغ
همین ریال ارزها خریداری شده است .در ادامه این جلسه
دادگاه ،وکیل متهم منزوی در جایگاه قرار گرفت و گفت:
با عنایت بــه فقدان متهم ،دفاعیات اینجانب براســاس
صحبتهای تماس تلفنی با او بیان میشود ،موکل بنده
اتهامات را قبول ندارد و اظهار دارد فقط یک فقره معامله
با اسدبیگی داشته است و در همان باره نیز دچار مشکل
شــده اســت ،موکل اینجانب اتهامات را قبول ندارد و از
محضر این دادگاه تقاضای برائت دارم .در ادامه جلســه
وکیل الرجانــی در دادگاه قرار گرفت و گفت :با توجه به
فقدان اظهارات ثبتشده در پرونده ،دسترسینداشتن به
او و عدم تماس تلفنی ،قادر به دفاع نیستم.

وجود دارد از جمله آنکه دارندگان اطالعات نهانی باید
معامالت را به اطالع سازمان برسانند .در صورت تخطی
از این مقررات استفادهکنندگان مجرم شناخته میشوند.
اما در داخل سازمان بورس اطالعات نهانی وجود ندارد
چراکه ســازمان همزمان با باقی مردم متوجه اطالعات
میشود و هیچ پیشدستیای در این زمینه وجود ندارد.
معاونت نظارت بر بورسها و ناشران بیان کرد :اطالعات
نهانی قطعا وجــود دارد و نمیتوان گفت که اطالعات
نهانی نداریم .دستورالعملی وجود دارد که اوال دارندگان
اطالعات نهانی را مشخص میکند و دوم اینکه موظف
هستند در سایت ســازمان فرمهایی را تکمیل کنند .این
فرمها نه تنها باید توســط خود افــراد دارنده اطالعات
نهانی ماننــد اعضای هیئتمدیره بورس تکمیل شــود
بلکه خانواده آنها نیز باید این فرمها را تکمیل کنند .این
افراد ممنوعالمعامله نیستند اما اگر معاملهای انجام و
مشخص شــود که دارنده اطالعات نهانی با استفاده از
آن اطالعات نســبت به دیگران پیشدستی کرده ،جرم
واقع شده و در دادگاه باید به آن رسیدگی شود .او اضافه
کرد :برخورد با این افراد انضباطی نیســت .ممکن است
در موردهای انضباطی مــا ورود کنیم و فرد را مثال ۲۰۰
میلیــون تومان جریمه کنیم ولــی در این موضوع ،جرم
واقع شده و باید در دادگاه صالحه رسیدگی شود .سازمان
شکایت میکند و در دادگاه عمومی رسیدگی میشود.
بخشنامهبورسجلویخاطیانرامیگیرد
فعالیت در بــورس با چتر امنیتــی و مراقبتهای
قانونــی صورت میگیرد .این نظر یکــی از فعاالن این
بازار است که معتقد است تعارض منافع در سایه این
قوانین منجر به بروز فســاد نمیشــود .علی بخشنده
کارشناس بورس با رد وجود اشتغال همزمان کارکنان
بورس در شرکتها خاطرنشان کرد :هیچیک از کارکنان
نهادهای مالی زیرمجموعه بــورس به طور همزمان
نمیتوانند در شرکتهای بورسی شاغل باشند مگر به
صورت مشــاور .حتی اســتفاده از کد افراد دیگر هم از
ســوی کارکنان بورس موضوع قابل اثباتی نیست و در
حد یک شنیده است .او با اشاره به سازوکارهای موجود
در بورس عنوان کرد :سامانهای به اسم »ستان« ایجاد
شده اســت که فعالیت افراد را رصد میکند .به گفته
بخشــنده هر فردی که وارد نهادهای مالی زیرمجوعه
بورس میشــود ،اعم از کارگزاریها ،سرمایهگذاریها،
فرابورس ،بــورس کاال ،بورس انــرژی و بورس تهران
حق ندارد میزان سرمایهگذاریاش از  ۲۵میلیون تومان
فراتر رود و چون دارای اطالعات نهانی هســتند طبق
دستورالعمل موجود نمیتوانند فعالیتی بیش از حد
تعریفشده داشــته باشــند.او به آییننامه معامالت
در شرکت بورس اشــاره کرد و گفت :اعضای حقیقی
و نمایندگان اشــخاص حقوقی عضــو هیئتمدیره و
مدیرعامــل و کارکنان شــرکتهای کارگزاری جمعا تا
سقف  ۲۵۰میلیون ریال میتوانند سهام به قیمت تابلو
خریداری کنند.

شــرق :دالر در روزهای اخیر بار دیگر مرز ۱۸هزارتومانی
را لمس میکند .آخرین بار چهارم مهرماه  ۹۷شــاخص
ارزی در کانــال  ۱۸هزارتومانــی نوســان کــرده بود .در
بیستوپنجمین روز خردادماه پس از سه روز ،نوسان در
محدوده  ۱۷هزارتومانی ،دالر بار دیگر به آرامی وارد کانال
 ۱۸هزار تومان شــد و روی ۱۸هزار و  ۴۰تومان ایســتاد.
دوشنبه نیز قیمت این ارز با کمی کاهش در صرافیهای
بانکی برای فروش ،به ۱۷هزار و  ۸۸۰تومان رسید .به نظر
میرســد دالر در تاریخ خود قیمتهای باالی این کانال
را تجربه نکرده اســت و تنها برای لحظاتی در سال ،۹۷
با قیمت  ۱۹هزار و  ۲۰۰تومانی نیز خرید و فروش شــده
است .برخی آشــفتگی این روزهای بازار ارز را محصول
فضای ایجادشــده بر اثر تجمعات اخیر مقابل ساختمان
شیشهاي میرداماد میدانند .کامران سلطانیزاده ،رئیس
شورای عالی کانون صرافان دراینباره به »شرق« میگوید:
به دلیل اینکه ما وقفهای ســه ،چهار ماهه به دلیل کرونا
داشتیم ،کار قدری به تأخیر افتاد ،تعطیلیهای اخیر هم
مزید بر علت شد و قولوقرارهای گذاشتهشده برای رفع
تعهــد کمی جابهجا شــد اما تا جایی که مــا در جریان
هستیم و اطالع داریم ،هم بانک مرکزی و هم قوه قضائیه
روی رونــد رفع تعهــد شــرکتصادرکننده و صرافیها
نظارت دارند و این کار بهصورت مرحلهبهمرحله در حال
انجام است؛ منتها مســئلهای که در بازار ارز وجود دارد،
به علت عرضه اســت و اگر عرضه کمی بهبود پیدا کند
که روند عرضه درحالحاضر هم در حال افزایش است،
قطعا مشکل رفع میشــود و قیمت به تعادل میرسد؛
چون عرضه به قدری میرسد که بتواند افزایش تقاضای
فعلی را پوشش دهد
قیمت ،قیمت حقیقی است
بیشتر فعاالن باور دارند آنچه در سال  ۹۹و حتی در
روزهای اخیر زمینهساز افزایش قیمت شده است ،بیشتر
مربوط به ضعف عرضه اســت تا قدرتنمایی ســمت
تقاضا .کامران ســلطانیزاده ،رئیس شورای عالی کانون
صرافان درباره نرخ ارز در شرایط فعلی میگوید :قیمت
 ۱۸هــزار تومان در بــازار تقاضا دارد و به نظر میرســد
قیمت حقیقی باشد ،بانک مرکزی هم که در نرخ دخالتی
ندارد .البته تجربه ثابت کرده است زمانی که نرخ افزایش
مییابد ،عرضهکنندگان نیز تمایل به فروش پیدا میکنند،
خود این امر نیز به تعادل بازار کمک میکند .اگر قیمت ارز
این روزها افزایش پیدا کرده ،مطمئنا با افزایش عرضهای
که صورت خواهد گرفت ،به تعادل میرســد .او به این
سؤال که فشار موجود بر بازار صرفا به علت عرضه است
یا اینکه کاهش نرخ ســود بانکی ممکن است قدری در
افزایش تقاضا مؤثر بوده باشد ،پاسخ میدهد :تقاضایی
که ما در بازار ارز داریم ،بیشتر تقاضای واردکنندگان است
نه مصرفکننده مردمی .درحالحاضر به خاطر وضعیتی
که کرونا ایجاد کرده است ،نه توریست داریم نه مسافر و
عمال ارزی که مردم خریداری میکنند ،حوالهجات نیمایی
اســت که در سامانه سنا مصرف میشود .اگر ارز سامانه

نیما تقویت شود ،مطمئنا در قیمت ارز تأثیر مثبت خواهد
داشت.
تکرارسناریویسالگذشته
برخــی از تحلیلگران هم بر ایــن باورند که ماجرای
سال گذشته تکرار شده اســت و برگزاری تجمع گروهي
از معترضــان مقابل بانک مرکزی در آســتانه ورود نرخ
دالر به کانال  ۱۸هزارتومان با فشار به سیاستگذار پولي
در جهت بههمریختن بازار ارز بيارتباط نیســت .دو روز
گذشته گروهی که معتقد بودند پس از واریز وجه ریالي
ارز موردنیاز خود از سامانه نیما ،ارزي دریافت نکردهاند،
مقابل ساختمان اصلي بانك مرکزي در خیابان میرداماد
تهران تجمع کردند و خواستار استعفاي رئیس کل بانك
مرکزي شــدند .ظاهرا اغلب معترضــان تولیدکنندگاني
هســتند کــه ارز نیمایي خریــداري کردهاند امــا پس از
شــش ماه نهتنها هنوز ارز خود را دریافت نکردهاند بلکه
هیچ پاســخي از ســوي مســئوالن بانك و صرافيهاي
مشخصشــده از ســوي بانك مرکزي دریافت نکردهاند.
این دومین باري اســت که متقاضیان ارز با قیمت پایینتر
از نــرخ بــازار آزاد مقابل بانك مرکزي دســت به تجمع
ميزنند .اسفند سال گذشته هم تجمع اعتراضي مشابهي
مقابل ساختمان شیشهاي میرداماد ،برگزار شده بود که در
آن تجمع هم معترضان به تخصیصنیافتن ارز مورد نیاز
خود با وجود پرداخت معادل ریالي آن اعتراض داشتند.
آن تجمع هم در حالي برگزار شــد که قیمت دالر پس از
یك دوره آرامش سهماهه ،در بازار با نوساناتي همراه شد.
حاال هم برخي کارشناسان به مدیریت بازار ارز در ماههاي
گذشــته که با حدف ســفتهبازي از بازار ارز همراه بوده
اشاره کرده و معتقدند همزماني رویدادهاي افزایش نرخ
ارز و تجمعهاي اینچنیني ،شرایط را براي بههمریختگي
بازار آزاد ارز فراهم ميکند .رئیس شورای کانون صرافان
دراینبــاره توضیح میدهد :دیروز نماینده شــرکتهای
بستانکار توضیح داد که بانک مرکزی بهموقع ورود کرده
حتی کانون صرافان هم دعوت شده تا راهکار ارائه دهد.
این مورد در حال انجام است اما به دلیل اینکه ما وقفهای
ســه ،چهار ماهه که به دلیل کرونا داشتیم ،کار قدری به
تأخیر افتاد و پیشبینی زمانی که برای حل این مشــکل
داشــتیم تا صادرکننده بتواند کاالی خودش را صادر کند
و ارز آن را برگردانــد ،تعطیلیهای اخیر و قولوقرارهای
رفع تعهد جابهجا شده است اما تا جایی که ما در جریان
هستیم و اطالع داریم هم بانک مرکزی و هم قوه قضائیه
روی رونــد رفع تعهد شــرکت صادرکننــده و صرافیها
نظارت دارند و این کار بهصورت مرحلهبهمرحله در حال
انجام اســت؛ منتها به دلیل ابعاد گسترده موضوع رفع
کامل این تعهدات زمانبر خواهد بود .مســئلهای که در
بــازار ارز وجود دارد ،به علت عرضه اســت و اگر عرضه
کمی بهبود پیدا کند که روند عرضه درحالحاضر هم در
حال افزایش است ،قطعا مشکل رفع میشود و قیمت به
تعادل میرسد؛ چون عرضه به قدری میرسد که بتواند
افزایش تقاضای فعلی را پوشش دهد.

برخــالف تعریف مالکیت در اســالم برای امالک
تجــاری دو مالک تعریف میشــود؛ یکی مالک عین
که موجر نامیده میشــود و مالکیت او ارزش افزوده
چندانــی ندارد و دیگری مالک منافع یا ســرقفلی که
ارزش افــزوده آن غیرقابــل تصور اســت؛ برای مثال
خیابانهای مرکزی تهران مانند فردوسی که به علت
عرضه اجناس بومی بین خارجیها از شــهرت باالیی
برخوردار اســت؛ یکــی از خیابانهای غیرقابلتحمل
اســت با ســاختمانهایی که در حال تخریب هستند،
مالــک انگیزهای برای نوســازی و زیباســازی ندارد و
مســتأجر هم اجازه نوســازی و تعمیرات اساســی را
ندارد .تا مهرماه ســال ۱۳۷۶که قانــون جدید روابط
موجر و مســتأجر اجرائی شــد ،فســخ اجــاره محل
ســکونت به حکم دادگاه نیاز داشــت و از این تاریخ
به بعد با انقضای مدت اجاره شوراهای حل اختالف
دستور تخلیه محل اجاره را صادر میکنند ،موضوعی
که عرضه خانه را برای اجاره راحت کرده اســت؛ اما
حضور دالالن بــازار اجاره باعث شــکلگیری عنوان
جدیدی در عقد اجاره بهعنوان ودیعه شــده اســت و
چون کمیسیون مربوط به انعقاد عقد اجاره بستگی به
مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه دارد ،با تأســف بنگاههای
معامالت ملکی شــرایطی را به وجــود آوردهاند که
هرســاله به مبلغ ودیعه اجاره اضافه میشود ،قانون
عرضه و تقاضا بر مســکن هم حاکم اســت و معلوم
نیســت با وجود ساختوســاز فــراوان و خالیبودن
خانهها ،مالکان چرا رغبتی به اجارهدادن امالک خالی
ندارند و دخالت دولت هم نمیتواند راهگشــای این
مهم باشد که مالکان را مجبور به اجارهدادن خانههای
خالــی بکند ،در ایام جنگ و مهاجــرت عدهای زیاد از
مناطق جنگزده به شــهرهای بــزرگ بهویژه تهران،
دستورالعملی از طرف دولت مبنی بر اجاره خانههای
خالی صادر شد و اگر خانهای خالی به دادگاه معرفی
میشــد ،به دســتور دادگاه خانه با قیمت مناسب به
افراد بیمســکن اجــاره داده میشــد ،تجربه تلخی
که ســابقه آن در بایگانی دادگســتری موجود است،
نمیدانــم ورود دولت به گفته آقــای جهانگیری به
وضع مسکن اینبار چگونه خواهد بود؛ اگر با تصویب
قانونی جدید موجــران را مکلف کننــد که از تخلیه
محل اجاره به شرط پرداخت اجارهبها خودداری کنند،
دوباره سر از بیراههای در خواهیم آورد که سنگبنای
آن را دکتر میلســپو محکم کرد که تا پایان رژیم سابق
و مدتــی در نظام جمهوری اســالمی برقرار بود و اگر
مالــکان را مجبور به اجارهدادن خانههای خالی خود
کنیم ،باز هم قدم در بیراههای گذاشتهایم که در دهه
 ۶۰مالــک و مســتأجر را رودرروی هم قرار داد ،اگر به
راهی برویم که به بــاور نگارنده بنگاههای معامالت
ملکی هوادار آن هستند؛ یعنی پرداخت اجاره ماهانه
بهاضافه ودیعههای ســنگین ،انبوه مستأجران طبقه
متوســط را از وضعیتی کــه امروز دچار آن هســتند
بالتکلیفتر خواهیم کرد ،راهحل چیســت؟ اگر قانون
عرضــه و تقاضا را دربــاره خانههای ساختهشــده و
مســتأجران در نظر بگیریم ،با انبــوه خانههای خالی
روبهرو میشویم ،کافی است در اوایل شب گشتی در
خیابانهای شهر بهویژه مناطق شمالی و غربی شهر
تهران بزنیم؛ با انبوه برجها و ســاختمانهایی روبهرو
میشــویم که یا چراغ همه ساختمان خاموش است
یا تکوتوک واحدهایی نشــانهای از سکونت را دارند،
کافی اســت به آمار شــهرداری و میــزان واحدهای
ساختهشده در شهرهای بزرگ نگاه کنیم و از آن طرف
به پرونــده دارایی صاحبان امالک نگاهــی بیندازیم؛
بــا فرمــول عجیبوغریبی روبهرو میشــویم ،تعداد
خانههای خالــی که اتفاقا مالیات هــم نمیپردازند،
همه را به فکــر فرومیبرد که دولــت بهویژه وزارت
دارایی چه برنامهای دارد .راهحل منطقی این اســت
کــه همزمان با اخذ پایان کار یــا تکمیل بنا ،پروندهای
بهعنــوان پرونــده مالیات بر مســتغالت باز شــود و
میــزان مالیات بر مســتغالت خالــی را تصاعدی به
نســبت مدتی که خانه خالی میماند ،بــاال ببریم ،از
طرفی برای کســانی که امالک خود را به اجاره واگذار
میکنند ،مشوقهای مالیاتی در نظر بگیریم و مهمتر
اینکه در مدت متعارف قانونی اگر مالکی ســاختمان
ُمعد برای ســکونت را به اجــاره واگذار نکرد ،برای او
جریمه مالیاتی باالیی در نظر بگیریم و ســاختمان را
بهعنوان سرمایه راکد و متوقف که فقط به سرایداری
نیاز دارد که اول شــب چراغهای بخشی از ساختمان
را روشــن و خاموش کند ،غیراقتصــادی کنیم ،در این
حالت دولت نه در امر مســکن و اجاره دخالت کرده
و نه روابط آزاد بین موجر و مســتأجر را گرفتار قواعد
دستوپاگیر کرده است؛ بلکه ابتداییترین روش را در
روابط مالکان ساختمانها با اداره دارایی برقرار کرده
اســت؛ در این صورت مالک یا مالکان باید منافع خود
را در نظــر بگیرند و بین پذیــرش پرداخت مالیات بر
خانههای خالی که با فرمول ویژهای تصاعدی خواهد
بود ،با اجاره همان ملک به مستأجر یا مستأجرانی که
موجب حمایت قانونی معافیت مالیاتی خواهد شد،
یکی را انتخاب کنند .اراده دولت نباید با اصول اقتصاد
در تضاد باشــد ،راهــکاری که باز هم بــه گفته آقای
دکتر جهانگیری خروجی آن .فشــار به اقشار ضعیف
جامعه باشد که به آنان بگوییم ناچار هستید خانهای
کوچکتر انتخاب یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید؛ اما
بــه مالکان نگوییم یا ملک خــود را به اجاره بدهید و
اگر نیازی به اجاره ملک خود ندارید و درصدد هستید
از مسکن بهعنوان سرمایه راکد استفاده کنید ،مالیات
آن را بپردازید ،مالیاتی کــه به خانههای خالی تعلق
میگیرد ،باید چندین برابر مالیات مستغالتی باشد که
اجاره داده شده است.
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کارشناسان در گفتوگو با »شرق« ،شیوع مهاجرت معکوس و حاشیهنشینی را بررسی میکنند

ﺧﺒﺮ

انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی بعد
از  ۱۸ماه

فیلترینگ فقرا با اجاره

فروشندگان سهام عدالت  ۱۶درصد ضرر کردند

تورم هم منتشر میشود؟

پایه پولی  ۳۲درصد رشد و بدهی
بانکها  ۲۰درصد افت کرد
 براســاس گــزارش بانــک مرکزی رشــد ۳۲٫۶
درصــدی پایــه پولــی ،افزایــش  ۳۱٫۳درصــدی
نقدینگی ،کاهش  ۱۹٫۸درصــدی بدهی بانکها به
بانک مرکزی ،افزایش  ۲۶٫۸درصدی ســپردهگذاری
سرمایهگذاری مدتدار و کاهش  ۵٫۶درصدی بدهی
دولت بــه بانک مرکزی ،مهمتریــن تحوالت پولی و
بانکی ســال  ۹۸بود.طبق این جداول آماری ،میزان
دارایــی خارجی بانک مرکزی در پایان ســال  ۹۸به
۵۴۷هزارو  ۲۰۰میلیارد تومان رســیده است که ۱۷٫۶
درصد رشــد نشــان میدهد.بدهی دولت به بانک
مرکزی ۶۸هزارو  ۹۹۰میلیارد تومان درج شده است
که نســبت به پایان ســال  ۹۷به میزان چهار هزار و
 ۱۳۰میلیارد تومان ) ۵٫۶درصد( کاهش داشته است
اما بدهی شرکتها و مؤسسات دولتی با رشد ۳۶٫۷
درصدی به ۳۱هزارو  ۴۰میلیارد تومان رسیده است.
ســپرده بانکها نزد بانک مرکزی به ۲۸۲هزارو ۳۸۰
میلیارد تومان رســیده کــه از این مبلــغ۲۶۰ ،هزارو
 ۴۷۰میلیارد تومان ســپرده قانونــی و ۲۱هزارو ۹۱۰
میلیارد تومان ســپرده دیداری است.سیاست کنترل
نرخ ســود بانکی در بدهی بانکها به بانک مرکزی
بــا  ۱۹۸درصد کاهش۱۱۰ ،هزارو  ۷۵۰میلیارد تومان
درج شده است .از این میزان سهم بدهی بانکهای
تجاری دولتی چهارهزارو  ۳۴میلیارد تومان ،ســهم
بدهی بانکهــای تخصصی دولتــی ۴۵هزارو ۴۳۰
میلیارد تومان و ســهم بدهــی بانکهای غیردولتی
و مؤسســات اعتباری ۶۰هــزارو  ۹۸۰میلیارد تومان
اســت.بدهی بانکهــای غیردولتــی و مؤسســات
اعتبــاری  ۳۰٫۳درصد و بانکهای تخصصی دولتی
 ۴٫۹درصد کاهش یافته اما بدهی بانکهای تجاری
دولتی  ۴۸٫۶درصد رشد داشته است.با درنظرگرفتن
ارقام مصارف پایه پولی که شــامل ســپرده بانکها
نزد بانک مرکزی ،اســکناس و مسکوک نزد بانکها
و در دست اشخاص میشــود ،حجم کل این متغیر
در پایان ســال  ۹۸به ۳۵۲هزارو  ۵۲۰میلیارد تومان
میرسد که رشدی  ۳۲٫۶درصدی نسبت به سال ۹۷
دارد.حجم نقدینگی در پایان اســفند سال گذشته به
۲۴۷۲هزارو  ۱۵۰میلیارد تومان رسیده که در این سال
رشد  ۳۱٫۳درصدی را نشان میدهد.ضریب فزاینده
با  ۰٫۹درصد کاهش به  ۷٫۰۱رسیده است.

بارگذاری کامل اطالعات در
سامانه امالک تا هفته آینده
 معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و
شهرســازی ،گفــت :وزارت راه و ســازمان امور
مالیاتی همکاری بســیار نزدیکی دارند و تا هفته
آینده اطالعات در ســامانه امــالک بهطورکامل
بارگــذاری میشــود.به گــزارش صداوســیما،
محمود محمودزاده ،معاون مسکن وزارت راه و
شهرســازی با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه
خبری شــب گذشته ،با اشــاره به اینکه افزایش
نرخ اجارهنشینی ناشــی از افزایش قیمت ملک
و مســکن اســت ،گفت :افزایش قیمت مســکن
وابسته به بازارهای ســرمایهای دیگر است.او با
بیان اینکه بازار مسکن ،مستقل نیست ،افزود :این
بازار ،بسیار سرمایهپذیر اســت ،زیرا در سالهای
گذشته نشــان داده که ســرمایهگذاری مطمئنی
با حاشیه ســود مناسب اســت ،به همین علت
از بازارهایی اســت که معموال دچار ســفتهبازی
میشــود.محمودزاده در توضیــح آمــار مرتبط
با حوزه مســکن عنــوان کرد :براســاس آخرین
آمــار نفــوس و مســکن ،بیــش از ۱۸میلیونو
 ۱۰۰هزار خانوار شــهری داریم کــه از این تعداد
شــشمیلیونو  ۶۰۰هــزار خانــوار یعنی حدود
 ۳۰/۷درصد آنها مستأجر هستند.معاون وزیر راه
اضافه کرد :این آمار در هفت اســتان کشــورمان
از جمله تهــران بیش از  ۴۰درصد اســت ،پس
از تهــران ،اســتانهای کهگیلویــه و بویراحمد،
لرستان ،قم و کرمانشاه هم اینگونه هستند.

ﻋﮑﺲ :ﺷﻬﺎب ﻗﯿﻮﻣﻰ ،ﻣﻬﺮ

 درحالیکه در  ۱۸ماه گذشته بانک مرکزی به
دستور رئیسجمهور از انتشار آمارهای اقتصادی
منع شــده بــود ،امروز عــالوه بر انتشــار گزیده
آمارهــای اقتصادی ،آمار رشــد اقتصادی ســال
 ۹۸را هم منتشــر کرد.به گزارش تسنیم ،سانسور
آمارهای اقتصادی بانــک مرکزی احتماال بعد از
آن پایان یافت که رئیسجمهور با استناد به آمار
این بانک از مثبتشدن رشد اقتصادی خبر داد و
تأکید کرد که رشــد اقتصادی بدون نفت در سال
 ۹۸مثبت  ۱٫۱درصد شده است.آقای روحانی در
حالی از رشد مثبت اقتصادی آن هم با استناد به
آمــار بانک مرکزی خبر داده که از آذر  ۹۷تاکنون
بانک مرکزی با دستور ایشــان از انتشار آمارهای
اقتصادی منع شــده اســت.در  ۱۸ماه گذشــته
طبق دســتور رئیسجمهور ،مرجع آماری اعالم
و انتشــار آمارهای اقتصادی ،مرکــز آمار بوده و
بانک مرکزی نباید به انتشــار آمارهای اقتصادی
میپرداخت البته این در حالی اســت که رئیس
کل بانــک مرکــزی در این مدت ســعی کرده با
انتشار چکیدهای از آمارهای این بانک در صفحه
شــخصی خود ،مرجعیت آماری بانک مرکزی را
حفظ کند.

شکوفه حبیبزاده :معضل اجارهبها ،تبدیل به داغی بر
پیشانی کالنشهرها شده است .مردم مستأصل از کاهش
درآمد و افزایش هزینههــای زندگی ،دیگر تاب پرداخت
بیشــتر اجارهبهای مســکن را ندارند و همین مسئله نیز
آنها را راهی پشت دروازههای کالنشهرها میکند .تنها
وابســتگی برای بازنگشــتن مردم به شهرهای کوچک و
روستاهایشــان ،طناب باریک شغلی اســت که نان را به
خانههایشــان میآورد .کارشناسان برای اجارهبها ،تعبیر
»فیلتــر« را برای اقشــار کمدرآمد بــه کار میبرند .آنها
معتقدند که اجارهها در کنار ســایر هزینههای کمرشکن
خانوار ،آخرین فیلتری اســت که آنها را راهی حاشیهها
و شــهرهای اقماری میکند و در مواردی که دیگر شغل
هم از دســت رفته ،چارهای جز بازگشــت به شــهرها و
روســتاهای مهاجرفرستی که افراد از آنجا به امید یافتن
شــغلی بهتر آمده بودند ،نیســت .با این حال ،نمیتوان
بر این اتفاق ،باوجود شــباهت به سیاســتهای آمایش
ســرزمین ،نام »مهاجرت معکوس« را گذاشت ،زیرا این
اتفاق پدیده شومی است که با سیاست آمایش سرزمین و
توسعه شهرها و روستاهای مهاجرفرست و زمینهسازی
برای بازگشت افراد به ســرزمینهای اصلی ،همخوانی
نــدارد .کارشناســان معتقدنــد مداخلــه دولــت برای
جبران رشد افسارگســیخته اجارهبها ضروری است ،اما
راهکارهای کوبشــی دولتها برای کنترل نرخ اجارهبها،
تنها کار را بدتر میکند و بهترین اقدام ،توســعه ساخت
مسکن استیجاری است که دولت باید در دستور کار قرار
دهد هرچند نتیجه آن بین یک تا دو ســال آینده خود را
نشان خواهد داد.
فیلتریبرایکمدرآمدها
فردین یزدانی ،پژوهشــگر اقتصاد شــهری و مسکن،
در گفتوگو با »شــرق« با اشاره به اینکه اجارهبها مانند
یک صافــی عمل میکنــد ،میگوید :مکانیســم بازار و
تغییــرات قیمت مســکن و اجارهبها در ســطح مناطق
شــهری ،فیلترینگی ایجاد میکند که بهتدریج بهواسطه
این فیلترینــگ ،گروههای کمدرآمد بــه مناطق با ارزش
کمتر مسکونی منتقل میشــوند.یزدانی در ادامه با بیان
اینکه این فیلترینگ سالهاست که وجود دارد ،تفاوت این
روزها با سالیان قبل را اینگونه بیان میکند :بااینحال ،در
یکی ،دو سال اخیر ،افزایش اجارهبها بسیار شدیدتر بوده،
این فیلترینگ جدیتر عمل کرده اســت.این پژوهشــگر
اقتصاد شــهری و مســکن ،اما موارد دیگری را بهعنوان
فیلترینــگ قویتر و مهمتــر از اجارهبها عنوان میکند و
میافزاید :درآمد واقعی خانوار بهشــدت کاهش یافته و
شاید بتوان گفت که افزایش اجارهبها آنقدر مهم نیست
که تغییر درآمد خانوار و تورم عمومی مهم بوده است.
اجبار خانوار برای کوچ به حاشیه
مدیر علمی ســابق طــرح جامع مســکن در ادامه
توضیــح میدهــد :ازآنجاکــه اقتصــاد خانــوار دچار
هرجومــرج و اضمحــالل شــده اســت ،اگــر افزایش
اجارهبهایــی هم اتفاق نمیافتاد ،بــا این افزایش درآمد
خانوار و ســطح عمومی قیمتها ،بســیاری از خانوارها
مجبور به ترک کالنشهرها و کوچ به حاشیه برای کاهش

هزینههای خود میشدند.این پژوهشگر اقتصاد شهری و
مســکن در ادامه تصریح میکند :در واقع کوچ مردم به
حاشــیه ،بیش از آنکه حاصل کنش و واکنش بازیگران
بازار مسکن باشد ،حاصل تورم عمومی ناشی از افزایش
سطح عمومی قیمتها به همراه کاهش درآمد خانوار و
درنتیجه کاهش قدرت خرید خواهد بود.
یزدانی با اشــاره بــه تالش دولت بــرای کنترل بازار
اجارهبهــا میگویــد :زمانــی پایههای یک بنا را اشــتباه
میســازیم و میخواهیم آجرهای سازه فرو نریزد ،چنین
امکانی وجود ندارد ،بنابرایــن ورود یکباره دولت برای
بهبود بازار اجارهبهای مسکن ممکن نیست و تنها ممکن
اســت در کوتاهمدت نتیجهای گذرا داشــته باشد ،اما در
میانمدت قطعا وضعیت را خراب خواهد کرد.
دولت باید توســعه ساخت مسکن اســتیجاری را در
دستور کار قرار دهد
مدیر علمی سابق طرح جامع مسکن ادامه میدهد:
احتماال میخواهند کنترل نرخ اجارهبها داشته باشند که
در دولــت محمود احمدینژاد هم تجربه ناموفقی بود.
سیاســت کنترل اجارهبها در سطح جهان جواب نداده و
بهتبع آن در ایران نیز نتیجه نخواهد داد .چنین اقداماتی
سبب میشود بخشی از خانوارهایی که توان مالی بیشتر
داشــته و مســکنی خریدهاند و آن را اجــاره میدهند تا
کمکخرجــی برای آنها باشــد هم ،چنیــن کاری نکنند
و با کمبود مســکن بــرای اجاره روبهرو شــویم که اثری
معکوس روی اجاره خواهد داشت.
یزدانی با بیان اینکه سیاست کنترل بازار اجاره مسکن،
سیاستی نیست که در کوتاهمدت جواب بدهد ،میگوید:
به همین دلیل سیاســت مناســب آن اســت که دولت،
توسعه ساخت مسکن اســتیجاری را در دستور کار قرار
دهد که عرضه افزایش یابد .اقدامی که از ســالها قبل
باید انجام میدادند و چنین نکردند .این سیاست هر زمان
که آغاز شــود ،نتیجه آن بین یک تا دو سال بعد ،خود را
نشان میدهد و نه در کوتاهمدت.
ادعای مداخله دولت در بازار اجارهبها ،سیاسی است
به گفته او ،بازار مسکن بهگونهای نیست که سازوکار

بــازار بهتنهایی بتواند آن را به بهینگی برســاند .بنابراین
دخالت دولت قطعا الزم اســت ،اما دخالت دولت باید
در جهت هدایت بازار به ســمت یکســری اهداف باشد
که بهســرعت نتیجهبخش نخواهد بود؛ بنابراین برخی
صحبتها درباره تصمیمات کنترلی برای بازار اجارهبها،
سیاسی است.
دولتهــا برای ســاماندهی اجارهبهای مســکن
تعلل میکنند
علی فرنام ،مدرس دانشــگاه و پژوهشگر مطالعات
شــهری و منطقهای نیز در گفتوگو با »شــرق« درباره
ســاماندهی اجارهبهای مســکن میگویــد :طبق قانون
ســاماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوب
سال  ۱۳۷۸و قوانین دیگری که در این حوزه وجود دارد،
دولت موظف به ســاماندهی اجارهبهای مســکن شده
است ،با این حال ،هیچیک از دولتها تاکنون هیچاقدام
مؤثری در این زمینه انجام ندادهاند.
فرنام در ادامه با اشــاره به رویکرد مداخله دولتها
در بــازار اجــاره میگوید :قریــب به اتفاق کشــورهای
جهان ،حتی کشورهایی که بهطورکلی مخالف مداخله
دولت در بازار هســتند ،قوانین حمایتی بسیاری از بحث
اجــارهداری دارند و چارچــوب اجارهداری آنها بســیار
نظاممند و حمایت از مســتأجران بسیار قوی است .این
حمایت در سطحی است که در کشورهایی مانند آلمان،
اتریش و سوئیس ،تمایل به اجارهنشینی بیش از مالکیت
است .براساس آمار سال  ،۲۰۲۰حتی در شهر برلین۸۵ ،
درصد مستأجر انتخابی داریم.
اجارهداری در ایران اجبار است نه انتخاب
این پژوهشــگر مطالعات شــهری و منطقهای در
ادامه با نگاهی به شــیوه اجــارهداری در ایران ادامه
میدهد :در ایران ،اجارهداری تاحدی مبتنیبر انتخاب
اســت ،اما بخش قابل توجهی از آن ،ناشی از اجبار و
محدودیت استطاعت مسکن اســت .در شرایط اخیر
نیز با روند صعودی قیمت مســکن ،بازار اجارهبها نیز
متعاقب آن ،بهصورت پیوسته با افزایش سنگین ادامه
مییابد و اگر این اتفاق را در کنار افزایش اندک حقوق

و دســتمزدها و کاهش قدرت خرید مردم قرار دهیم،
ناظر بر این ماجراســت که استطاعت اجاره خانوار نیز
بهشدت در حال آسیب و محدودیت است.
او در ادامه با اشاره به دوران شیوع کرونا میگوید:
در ایــن واقعه جهانشــمول هم مداخلــه دولت در
بازار اجارهبها بســیار قابل توجه بــود؛ به این معنا که
ممنوعیت تخلیه اجباری ،ممنوعیت افزایش اجارهبها
و اقداماتی اینچنینی در زمان بحران کرونا در بسیاری
از کشــورها انجام گرفت .البته این حمایتها منوط به
ارائه ادله رسمی در مورد آسیبپذیری خانوار بود .در
مقابل ،حمایت از مالکان نیز صورت گرفت ،زیرا ممکن
اســت برخی مالکان برای یکســری از نیازهای خود
وابسته به دریافت آن اجارهبها باشند.
کمدرآمدها پشت دروازههای شهر
فرنام همچنین بــا رد افزایش مهاجرت معکوس
که پیامدی مثبت تلقی میشــود ،میگوید :مهاجرت
معکــوس بهنوعــی زمینهســازی و تســهیل بــرای
جریانــی اســت که از شــهرهای کوچک و روســتاها
به کالنشــهرها مهاجــرت کردهاند تا ایــن جریان به
ســمت مبادی مهاجرفرســت بازگردد .تجربه نشان
میدهد که این سیاســت بعضا دســتوری دنبال شده
و موفــق نبوده اســت ،اما گاهی هم بــا فراهمکردن
برخی اقدامات توانســتهاند بخشــی را مدیریت کنند.
امــا آنچــه در این میان مطــرح میشــود ،مهاجرت
معکوس نیســت؛ به بیانی دیگر اجبــار برای خروج
خانوارهای کماســتطاعت اغلب مستأجر از شهرهای
بزرگ به حاشــیه و ســکونتگاههای پیرامونی است.
برای این افراد ازآنجاکه شغلشان همچنان وابسته به
کالنشهرهاســت ،مهاجرت به مبادی مهاجرفرست
انجام نمیگیرد ،بلکه افراد به پشــت دروازههای شهر
و ســکونتگاههای غیررسمی یا شــهرهای اقماری،
منتقل میشــوند .این اتفاق نهتنها خــود این افراد را
دچار مشــکل میکند ،بلکه مجموعهای از مشکالت
حاشیهنشینی و توسعه سکونتگاهی اقماری خودرو
را دامن میزند که آن نیز ناشی از ضعف سیاستهای
کالن اجرائی در این حوزه اســت.به گفته او ،این اتفاق
مهاجرت معکوس نیست و از جبر خانوار و محدویت
و آســیبپذیری قدرت خرید خانوار نشئت میگیرد و
تبعات اجتماعی و اقتصادی بســیار جدیای دارد و با
موردپژوهی میتوان دریافت که برای هرکدام از افراد
خانوارها ،چه مشکالت جدیای ایجاد شده است.
این پژوهشگر مطالعات شهری و منطقهای با اشاره
به مطلوبیت مهاجرت معکوس میافزاید :سیاســت
مهاجرت معکوس در قالب طرح آمایش ســرزمین با
هدف توزیع متناســب جمعیت در کشور با بهرهگیری
از امکانات و خدمات مختلف و همچنین با حمایت از
مبادی مهاجرفرست دنبال میشود .پیادهسازی درست
این سیاست ،منجر به ظهور پدیده مهاجرت معکوس
میشــود که تمرکز از شــهرهای بزرگ و کالنشهرها
برداشته شده و بســیاری از بحرانهایی را که اکنون با
آن مواجه هستیم ،خودبهخود برطرف میکند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره طرح  ۴۶هزار هکتاری سیستان اعالم کرد

ﺗﻌﺠﯿﻞ در اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺄﻣﯿﻦ آب
شرق :اول خرداد سال جاری رئیسجمهور طرحی را افتتاح
کرد که از نظر جامعــه محلی طرحی نیمهکاره بود .مردم
استان سیستانوبلوچستان میگفتند طرح  ۴۶هزار هکتاری
دشت سیســتان در بخشهایی آماده نیست و در جاهایی
که لولهگذاری انجام شــده ،شاهد نشتیهای متعدد و بروز
مشکل در ایســتگاههای پمپاژ هستیم .صحبتهای کاظم
خاوازی ،وزیر جهاد کشــاورزی ،نشان داد که صحبتهای
جامعه محلی بیراه نبوده است و گویا طرح کامل نیست.
او در نشســتی خبری که روز گذشته در محل این وزارتخانه
برگزار شــد ،تأکید کرد که طرح  ۴۶هــزار هکتاری مثل هر
طرح دیگری به مراحل تســت و عیبیابی نیاز دارد و ۳۲
هزار هکتار از این طرح تا پاییز آماده خواهد شــد .خاوازی
یادآور شــد که در این طرح به منافع کشــاورزان هم توجه
شــده و این طرح زود افتتاح شــد تا آب بهموقع به دست
کشاورزان برســد.پیش از آنکه اول خردادماه فرابرسد و با
فرمان حسن روحانی ،رئیسجمهور ،طرح  ۴۶هزار هکتاری
افتتاح شود ،کشاورزان جنوب شــرق کشور فریاد زدند و از
رئیسجمهور خواهش کردنــد طرحی نیمهکاره را افتتاح
نکنــد .آنهــا مدعی بودنــد بخشهایی از طــرح  ۴۶هزار
هکتاری هنوز لولهگذاری نشــده و بخشهای دیگری هم
که لولهگذاری انجام شده ،نشتی و مشکل در ایستگاههای
پمپــاژ و ...دارد .اکنون صحبتهای کاظم خــاوازی ،وزیر
جهاد کشــاورزی ،تأییدکننده اظهارات مردم محلی است.
البتــه او توضیحاتی هم برای تعجیــل در افتتاح این پروژه
کالن بخش کشاورزی دارد.
طرحبدونتستقابلبهرهبردارینیست
کاظم خاوازی ،وزیر جهاد کشاورزی ،در نشستی خبری
که روز گذشــته در محل این وزارتخانه برگزار شد ،در پاسخ
به »شــرق« درباره دالیل افتتاح یک پروژه نیمهکاره عنوان
کرد :بعضی مواقع اتفاقات بسیار بزرگ و مهمی برای کشور
رخ میدهد که یکباره این حالوت و شــیرینی را به نظر من،
بــا چند نقد در کام مردم تلخ میکنیــم.او ادامه داد :پروژه
 ۴۶هــزار هکتاری سیســتان یکی از مگاپروژههای بســیار
خوب وزارت جهاد کشــاورزی است .در برخی از مسیرهای
لولهکشی حتی یک جیپ هم میتواند عبور کند .این طرح
با این عظمــت در یک منطقه محروم ایجاد شــده؛ خیلی
ظلم اســت که چنین نگاهی داشته باشیم و پروژه را با یک
پروژه عادی مقایســه کنیم .این پروژه یکی از هدایای بزرگ
و بســیار خوب مقام معظم رهبری به این استان است.وزیر

جهاد کشــاورزی گفت :کار خوب فنی در این منطقه انجام
شــده است .خوشــبختانه پمپهایی که آنجا نصب شده،
همه مهندســی معکوس شده و توســط ایرانیها ساخته
شده است و این طرح یک نماد بسیار خوب از تالش وزارت
جهاد کشاورزی ،بخش خصوصی و همه همکاران است.
دولت هم پشــتیبانی کرده و این طرح اجرائی شده است.
او اضافه کرد :چنین طرحی باید تســت شود و تا این طرح
تست نشود ،نمیتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد.او یادآور
شــد :طرح  ۴۶هزار هکتاری بهصورت قطعات پراکنده در
محدودهای به وسعت  ۲۰۰هزار هکتار اجرائی شده است.
یعنی همکاران ما آب را به قطعات و لکههای پنج هکتاری
رساندهاند که مجموع این قطعات  ۴۶هزار هکتار است.وزیر
جهاد کشاورزی گفت :بعد از اینکه لولهها به قطعات رفت،
معاونت آب و خاک و مجری طرح ،مثل هر کار دیگری -از
جمله لولهکشی خانه که قبل از اقامت در آن باید نشتیها
را کنترل کرد -این سیســتم را هم بایــد کنترل کند.او ادامه
داد :ما میخواستیم طرح را افتتاح نکنیم ،اما اگر این اتفاق
رخ نمیداد ،مثل کشــت قبلی میشــد که با دو ماه تأخیر
آب به کشــاورزان تحویل داده شــد .ما به فکر کشــاورزان
بودیم ،میخواســتیم حداقل  ۳۲هزار هکتــار را که آماده
بود ،عیبیابی کنیم که برای کشت پاییزه این  ۳۲هزار هکتار
آماده باشــد .البته همه دوستان قول دادند و تعهد کردیم
 ۴۶هزار هکتار را آماده کنیم.خاوازی گفت :بخشــی از کار
برنامهریزی شده است و کارگروه زیادی در حال انجام است.
دغدغه کشــاورزان دغدغه ما هم هست .بهشدت پیگیری
میکنیم که کشاورزان آنجا از برکت خوبی که فراهم شده،
استفاده کنند .هر تهدیدی علیه ما بشود ،وضعیت سیستان
با این طرح ،برای آینده پایدار میشود.
برایکشتخشخاشمصوبهنداریم
یکی دیگر از سؤالهای »شرق« از وزیر جهاد کشاورزی
دربــاره دالیــل اجرائینشــدن مصوبه مجمع تشــخیص
مصلحت نظام درباره کشــت خشــخاش بود که منجر به
ظهور مزارع غیرمجاز خشخاش در جنگلهای زاگرس شده
اســت .به گفته دبیر کل اسبق ســتاد مبارزه با مواد مخدر،
کشت خشــخاش در ایران از سال  ۸۳مجوز دریافت کرده،
اما این مصوبه روی زمین مانده است .وزیر جهاد کشاورزی
درباره این مصوبه اظهار بیاطالعی کرد؛ اما عباس کشاورز،
قائممقام وزارت جهاد کشاورزی ،در پاسخ به »شرق« گفت:
ما فقط توانستیم برای شاهدانه دارویی مصوبه بگیریم.

تجهیز بخش هواپیمایی وزارت جهاد برای اطفای
حریق جنگل
خاوازی درباره نبود امکانات اطفای حریق جنگل یادآور
شد :بیش از  ۴۰۰آتشسوزی در کشور اتفاق افتاده است که
فقط شش مورد آن بهدلیل صعببودن کنترل نشده است.
او ادامه داد :ســازمان جنگلها تجهیزات در اختیار دارد و
فقط بالگرد در اختیار نداشت که با همکاری ارتش و سایر
نهادها این مشکل رفع شــد.به گفته وزیر جهاد کشاورزی
آتشســوزیهای جنگل بیشتر ســطحی بوده است و این
وزارتخانه طرحی در دست تهیه دارد که اگر امکان داشته
باشــد ،بخش هوایــی وزارت جهاد کشــاورزی را تجهیز و
برای اطفای حریق آماده کند.او ادامه داد :تاکنون ســازمان

جنگلها بالگرد در اختیار نداشته است .یک تفاهمنامه بین
این سازمان ،ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور بسته
شده است که طبق آن باید سرویس داده میشد .بهمحض
اینکه اطالعات داده شــد ،با وجود بدهیهایی که داشتیم،
ایــن بالگردها را در اختیار قرار دادند و این آتشســوزیها
کنترل شد.وزیر جهاد کشاورزی به پرسشهای مکرر درباره
قیمت محصوالت کشاورزی عنوان کرد :وظیفه تنظیم بازار
و قیمتگذاری محصوالت کشاورزی بر عهده وزارت صمت
اســت .ما قصد داریم با کمک استارتاپهایی که در اختیار
آنها تجهیزات تعاون روستایی و برخی مجموعههای تابعه
را قرار میدهیم ،واســطهها را حــذف کنیم تا محصول به
قیمت مناسب به دست مشتری برسد.

چرا فقط  ۱۴۰هزار تومان
به حساب برخی واریز شد؟
 سخنگوی ســتاد آزادسازی ســهام عدالت گفت:
کســانی که  ۱۰خرداد اقدام به فروش ســهام عدالت
کردند حدود  ۱۶درصد متضرر شدند.به گزارش تسنیم،
حســین فهیمی در برنامه تیتر امشب اعالم کرد :برای
کسانی که قصد داشته باشند سهام خود را تا  ۳۰درصد
بفروشند ،ما آمادگی همکاری الزم را داریم.سخنگوی
ســتاد آزادسازی ســهام عدالت ،تعداد کســانی را که
برای فروش ســهام خود به بانکها یا دفاتر کارگزاری
مراجعه کردهاند کمتر از یک میلیون نفر خواند و گفت:
برخالف برخی از پیشبینیهــا اینگونه نبود که مردم
برای فروش سهامشان هجوم بیاورند و به نظر میرسد
ســهامداران بهخوبی از ارزش دارایی خــود باخبرند.
فهیمی گفت :براســاس آمار حدود  ۶۰۰هزار نفر برای
فــروش  ۳۰درصد از ســهام خود به بانکهــا یا دفاتر
کارگزاری مراجعه کردنــد و در مجموعه رقمی حدود
 ۹۰۰میلیارد تومان ســهم فروخته شد.او اضافه کرد :از
این  ۹۰۰میلیارد تومان ،حدود  ۲۰۰میلیارد تومان هنوز
به حســاب کارگزاریها واریز نشده است ،ضمن اینکه
کارگزاریهــا نیز باید این رقم را به بانک واریز کنند تا به
حساب سهامدار منتقل شــود.به گفته فهیمی تاکنون
بیش از  ۵۲۰میلیارد تومان به حســاب مشموالن واریز
و تسویه شــده اســت و  ۲۰۰میلیارد تومان باقیمانده
نیز تا روزهای آینده واریز میشــود.فهیمی درباره سایر
علل واریزنشــدن بهای ســهام فروختهشده به حساب
ارائهدهنــدگان ســهام ،گفــت :برخی ســفارشهای
فروش هنوز فروخته نشده است.کارگزاریها بر مبنای
محاسبات و درنظرگرفتن منافع ســهامداران اقدام به
فروش میکنند و به همین علت هنوز برخی از سهامها
فروخته نشده است.سخنگوی ســتاد آزادسازی سهام
عدالت اضافه کرد :اگر بیش از  ۱۰روز از ثبت ســفارش
فروش گذشــته باشد ،احتماال اشکالی در شماره شبای
ســهامدار وجود دارد و توصیه میشــود سهامدار به
شعبه محل ثبت مراجعه کند تا اشکال یا ابهام موجود
رفع شــود.فهیمی در پاســخ به این موضوع که برخی
سهامداران از واریزشــدن مبالغی در حدود  ۱۰۰یا ۱۴۰
هــزار تومان در ازای فروش سهامشــان خبر میدهند،
گفت :علت واریزشدن مبالغی در حدود  ۱۰۰یا  ۱۴۰هزار
تومان به حساب فروشندگان  ۳۰درصد سهام این است
که از ابتدا میزان دارایی )سهام( آنها پایین بوده است.او
افزود :برخی از سهامداران پس از فوت مشمول سهام
اصلی ،دارای ســهام شــدهاند که در این صورت سهام
اولیه بین چند نفر تقســیم شــده و ارزش هر سهم نیز
کاهش یافته است و به همین علت مبلغ واریزشده به
حساب آنها نیز به همان نسبت خواهد بود.
معامله  ۲.۵میلیارد ارز صادراتی در نیما

قیمت از سامانه حذف شد
 آمار اعالمــی »نیما« حکایت از آن دارد که از ابتدای
ســال تا  ۲۳خرداد  ،۹۹مجموعــه معامالت فروش ارز
صادراتــی به دومیلیاردو  ۵۳۹میلیون یورو رســیده؛ اما
چند روزی است که قیمت از سامانه حذف شده است.به
گزارش مهر ،بررسی عملکرد سامانه نیما بهعنوان محلی
برای خرید و فروش ارز حاصل از صادرات حکایت از آن
دارد که با وجود همه محدودیتهای بینالمللی علیه
اقتصاد ایران از یک ســو و شــیوع ویروس کرونا از سوی
دیگر که منجر به توقف مقطعی صادرات غیرنفتی کشور
شده است ،صادرکنندگان بالغ بر  ۲.۵میلیارد یورو ارز به
ســامانه نیما عرضه کردهاند.بررســی عملکرد سامانه
نیمــا حکایت از آن دارد که مجمــوع معامالت فروش
ارز صادراتی دقیقا دومیلیــاردو  ۵۳۹میلیونو  ۴۴هزار
یورو تــا  ۲۳خرداد  ۹۹بوده اســت.درعینحال مجموع
معامــالت خرید ارز وارداتی نیز حکایــت از آن دارد که
تاکنون یکمیلیاردو  ۵۴۶میلیون یورو از ســوی سامانه
نیما به تأمین نیازهای وارداتی اختصاص یافته است.در
هفتههای گذشته ،ســرعت تأمین ارز مورد نیاز از سوی
بانک مرکــزی افزایش یافته و بخشــی از نیازهای ارزی
واردات از طریق ارز حاصل از صادرات تأمین شده که این
نوید خوبی برای واردکنندگان است.
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رئیس قوه قضائیه:

رسول منتجبنیا:

هیچ پروندهای زیر میز نداریم

بهخاطر جایگاه بیت امام)ره(،
مصلحت نیست که سیدحسن
خمینی وارد انتخابات شود
 ایســنا :دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسالمی
درباره مطرحشــدن برخی اســامی اصالحطلبان
بــرای حضــور در انتخابــات ریاســتجمهوری
 ۱۴۰۰عنــوان کــرد» :نزدیــک بــه یــک ســال تا
انتخابات ریاســتجمهوری باقی مانده و معموال
گمانهزنیهای انتخاباتی در این مقطع انجام شده
و برخی اسامی مطرح میشوند که طبیعی است،
اما تا جایی که من اطالع دارم ،احزاب اصالحطلب
تاکنون به بحث انتخابات ریاســتجمهوری ورود
نکردهاند«.حجتاالســالم رسول منتجبنیا ادامه
داد» :شوراها یا ائتالفها هم در رتبه بعد از احزاب
قرار دارنــد و باید اول بحــث انتخابات در احزاب
انجام شود سپس این شوراها یا ائتالفها به بحث
انتخابات ورود کند؛ البته اگر مثل دورههای گذشته
این شــوراها از قبل تصمیمات خــود را بر احزاب
تحمیل نکنند .در مجمــوع هنوز اصالحطلبان به
موضــوع چگونگی حضور در انتخابــات و تعیین
نامزدهای انتخاباتی ورود نکردهاند«.
او افــزود» :برخی اصالحطلبــان در انتخابات
 ۹۲و  ۹۶حضــور داشــتند و طبیعــی اســت که
اکنون ذهنیتها به ســوی این افــراد برای حضور
در انتخابــات بــرود مثــال ایــن ذهنیــت در بین
اصالحطلبان وجود دارد که اســحاق جهانگیری
که در انتخابات  ۹۶به نفــع روحانی فعالیت کرد
و در این هفت سال معاون اول رئیسجمهور بود،
به انتخابات  ۱۴۰۰ورود میکند مخصوصا که مورد
حمایت حزب کارگزاران اســت .افراد دیگری هم
مثل محمدرضا عارف هستند که ممکن است وارد
انتخابات شوند«.
منتجبنیا با اشاره به مطرحشدن نام سیدحسن
خمینی برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری،
گفت» :امــام خمینــی)ره( راضی نبــود اعضای
بیت ایشان وارد مســئولیتهای اجرائی شوند .به
خاطر جایگاه بیت امام)ره( ،مصلحت نیســت که
سیدحســن خمینی وارد انتخابات شــود«.دبیرکل
حــزب جمهوریــت ایران اســالمی با بیــان اینکه
اصالحطلبــان نه عجوالنــه بلکــه بهتدریج باید
وارد موضوع انتخابات ریاســتجمهوری شــده و
زمینههای آن را فراهم کنند تا دچار محدودیتهای
زمانی نشــوند ،عنوان کــرد» :برخی میگویند عمر
اصالحطلبان به پایان رســیده اســت اما من تأکید
کرده و میکنــم که اصالحطلبی یــک تفکر بوده
و قابل حذفشــدن نیســت .این جریــان ماندگار
اســت و هرچه جلوتر میرویــم ،عالقه جامعه به
این جریان بیشتر میشــود اما آنچه اهمیت دارد،
روش و اســتراتژی اصالحطلبان در جهت تحقق
اصالحــات اســت«.او گفــت» :اصالحطلبان باید
اصالحــات را از خود آغاز کنند و روشهای بهروز،
مردمــی و باانصــاف و عدالت در پیــش بگیرند.
االن اصالحطلبان دغدغه مجلــس را ندارند زیرا
مجلــس در اختیار اصولگرایان اســت پس باید از
این فرصت استفاده کرده و به تقویت جایگاه خود
در میان مردم بپردازند .در جهت کاهش دردهای
جامعــه حرکت کــرده و احزاب خــود را تقویت
کنند .نباید تصور شــود که اصالحطلبــان باید به
دنبال زندگی شــخصی خود بروند زیرا اکنون زمان
بازسازی اصالحات است.

شــرق :رئیس قوه قضائیه گفــت :هیچ پروندهای زیر میــز نداریم ،همه
پروندهها زیر دســت قضات و در حال رســیدگی اســت .شایعهســازی،
دروغپراکنی و تهمتزنی به افراد برای دادرســی عادالنه ســم است و
آن را مختل میکند .به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه ،حجتاالسالم
ســیدابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شــورایعالی قوه قضائیه ،با
تسلیت شــهادت امام صادق )ع( ،رهبر مذهب تشیع ،دو شاخصه مهم
آن حضــرت بــرای امر قضا را »قضــاوت عادالنه و بحق« و »شــناخت
موضوع و حکم و صدور حکم مبتنیبر فهم و دانش« عنوان کرد.
رئیس قــوه قضائیه یکی از مهمترین برنامههای دســتگاه قضائی را
مبارزه بدون تبعیض با فساد عنوان کرد و گفت که در اولین جلسه سران
قوا بعد از تصدی مســئولیت قوه قضائیه و در تشــریح برنامههای خود
تأکید کرده که هر مســتندی که درباره فساد به دســتگاه قضائی ارجاع
شــود و هر پروندهای که در این زمینه تشکیل شــود ،قاطعانه و عادالنه
مورد رســیدگی قرار میگیرد .رئیسی خاطرنشــان کرد :هیچ پروندهای را
در دســتگاه قضائی زیر میز نمیگذاریم و همه پروندهها روی میز قضات
هســتند و مورد رســیدگی قرار میگیرند و قوه قضائیــه در مبارزه بدون
تبعیض با فســاد مصمم است و آن را با جدیت پیگیری میکنیم .رئیس
قوه قضائیه ،شایعهســازی و دروغپراکنی و تهمتزدن را ســمی مهلک
برای مبارزه با فساد دانســت که روند دادرسی عادالنه را مختل میکند
و بر همین اســاس از آحاد ملت خواست اگر گزارش یا مستنداتی درباره
تخلف فرد یا افرادی دارند ،به دستگاه قضائی ارائه دهند.
رئیســی بر همین اساس متذکر شد :گفتن مسائل به افراد غیرمسئول
بهجای اعالم آنها به دســتگاه قضا و ایجاد ســوءظن یا انگشــت اتهام
به ســوی کســانی نشــانهرفتن که مردم آنها را بهعنــوان فردی صالح

میشناســند ،حتما نظام دادرســی را دچار اخــالل میکند و هیچ دردی
را دوا نمیکند.رئیــس قوه قضائیه ،طرح اتهامات و شــایعات در فضای
حقیقی و مجازی را کاری غیرشرعی و غیراخالقی دانست و تصریح کرد:
پروندههایی که در دادگاهها مطرح میشوند ،بر اساس یک سیر حقوقی
و قانونی شــکل میگیرند و هر اقدامی خــارج از این چارچوب ،حتما به
دادرسی عادالنه آسیب خواهد زد.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش به وضعیت بازار و قیمتها
اشاره کرد و گفت :تسعیر ،قیمتگذاری و کنترل بازار وظیفه دولتهاست
و مسئوالن اجرائی باید با انجام وظایف خود در این زمینه ،نگرانی مردم،
خصوصا اقشــار ضعیــف و کمدرآمــد جامعه را برطــرف کنند .رئیس
قوه قضائیه با اشــاره به گزارشــات دریافتی دربــاره افزایش قیمتها از
شــهرهای مختلف و گفتوگوی خود با معاوناول رئیسجمهور در این
زمینه ،از مقامات دولتی خواســت که برای ساماندهی قیمتها و کنترل

آﯾﻨﻪ

بــازار اقدامی فــوری و جدی انجام دهند و تأکید کرد هرجا الزم باشــد،
دســتگاه قضائی نیز آماده همکاری با مسئوالن اجرائی است .رئیسی با
اشاره به آشفتهبازار مســکن تصریح کرد :وضعیت مسکن ،بهویژه برای
مستأجران و اقشار کمدرآمد غیرقابل تحمل است و باید با اجرای فوری
ســازوکارهایی مانند اخذ مالیات از خانههای خالی که بعد از چهار سال
تصویب قانون هنوز اجرائی نشده ،بازار مسکن سامان یابد.
رئیس قــوه قضائیه حرکت لجامگســیخته نقدینگی به ســوی بازار
مســکن را از عوامل بروز نابســامانی در این بازار عنــوان کرد و گفت که
اقتصاددانــان پیــش از این پیشبینی کرده و هشــدار داده بودند که اگر
نقدینگی به ســمت تولید نــرود و وارد بازار هر کاالیی شــود و موجب
التهاب میشود .رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش به اعتراضات
مردمــی علیه نژادپرســتی و بیعدالتــی در آمریکا و اروپا اشــاره کرد و
آن را نتیجــه ظلــم تاریخی ســردمداران غرب به ملتهــا و خصوصا
رنگینپوســتان دانست و گفت :خشــم مردم آمریکا و اروپا علیه ظلم و
بیعدالتی مقطعی نیســت و نمیتوان با اقدامات جنایتبار پلیســی و
امنیتــی آن را ســرکوب کرد .رئیس قوه قضائیه ریشــه این اعتراضات را
ناکارآمدی و مفاســد ناشی از حاکمیت نظام لیبرالدموکراسی دانست و
افزود :مردم آمریکا و اروپا با بهزیرکشــیدن نمادهای بردهداری ،خواهان
اجرای عدالت و پایاندادن به ظلم و تبعیض هســتند ،اما رئیسجمهور
بیخــرد آمریکا با توســل بــه زور و نیروهای قهریه به دنبال ســرکوب
آنهاســت .رئیســی با دعوت از حقوقدانان و انسانهای آزادیخواه برای
حمایت از حرکت حقخواهانه مردم آمریکا و اروپا در برابر نظام سلطه،
خاطرنشان کرد :یقین داریم این حرکت به فنای ظلم منجر خواهد شد و
حتما ظلم پایداری ندارد و ظالم خواهد رفت.

انتشار جزئیات جدید در پرونده موسویمجد

ﺣﺰباﷲ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺎﺳﻮس ﻣﻮﺳﺎد را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ داد
شرق :غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضائیه،
هفته گذشته در جمع خبرنگاران درباره صدور حکم
اعدام »محمود موســویمجد« گفــت :این پرونده در
ســال  ۹۷و  ۹۸بوده اســت .متهمان دیگر را حضور
ذهن ندارم .حکم او صادر شــده و قطعیت پیدا کرده
اســت و توضیح هم دادیم که دســتگیری ایشان به
حادثه تروریســتی ســردار شهید ســلیمانی ارتباطی
نداشــته است .در ســنوات قبل به لحاظ ارتباطی که
با این مجموعه داشــته ،اطالعاتی از حوزههای پایه و
نظامــی ما ،بهویژه در ارتباط بــا وزارت دفاع و نیروی
قدس ســپاه و همچنین ترددهای شــهید حاجقاسم
سلیمانی در سالهای  ۹۶و  ۹۷را هم به سرویس سیا
و هم به سرویس موساد میداده است .او درباره اینکه

این فرد با کدامیک از ســازمانهای داخلی در ارتباط
بوده است؟ گفت :ارتباطش به لحاظ اینکه بیشتر در
ســوریه بوده و خانوادهاش مقیم ســوریه هستند ،در
همان کشــور با نیروهای جمهوری اسالمی ایران که
در آنجا حضور داشــتند ،اطالعاتی را از فعالیت آنها
و حــوزه فعالیت وزارت دفاع جمــعآوری کرده و به
دشمن میداده است .بهگفته سخنگوی قوه قضائیه،
محمود موســویمجد ،فرزند کاظم ،به سرویسهای
اطالعاتی بیگانه )موســاد و ســیا( وصــل بوده و در
زمان حضورش در سوریه ،محل تردد و اسکان سردار
شــهید ســلیمانی و برخی فرماندهان و مستشــاران
نظامی ایران را در قبال دریافت پول ،به سرویسهای
اطالعاتی میداده.اکنون تســنیم طی گزارشی مدعی

شده اســت بهتازگی اطالعات جدیدی از سیدمحمود
موسویمجد به دست آورده است .طبق این گزارش،
برخالف آنچه در برخی رســانهها گمانهزنی میشود،
وی نظامــی یا پاســدار نبوده اســت و همچنین جزء
نیروهای بسیجی که به صورت داوطلب عازم سوریه
میشدند نیســت ،بلکه خانواده او پیش از انقالب از
ایران خارج شــدهاند و موسویمجد بزرگشده کشور
سوریه است .وی در سوریه با برخی مستشاران ایرانی
ارتبــاط میگیرد و بهعنــوان راننده مشــغول به کار
میشود و در پوشش راننده اطالعاتی را که به دست
میآورد ،به سرویسهای اطالعاتی اسرائیل و آمریکا
میفروخــت .او در قبــال این اطالعــات ماهانه پنج
هزار دالر از این ســرویسها حقــوق دریافت میکرد.

زمان دســتگیری موسویمجد  ۲۶ماه قبل بوده است
و پرونده وی ارتباطی به ترور حاجقاســم ســلیمانی
ندارد .او همان  ۲۶ماه قبل توســط نیروهای حزباﷲ
لبنان ،که اشــراف ویژهای روی سرویس موساد دارند،
شناسایی و دستگیر و به ایران تحویل داده شده است
و از آن زمان در بازداشــت بهسر میبرد .حکم اعدام
این جاســوس تأیید شده اســت و در زمان خود اجرا
خواهد شــد .در خبر اولیه به اشــتباه آمــده بود که
موســویمجد پیش از انقالب و در کودکی به همراه
خانــواده از ایــران خارج شــد و به ســوریه رفت که
ایــن جمله اصالح و دقیقتر شــد» :خانواده او پیش
از انقــالب از ایــران خارج شــدهاند و موســویمجد
بزرگشده کشور سوریه است«.

ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻰ :ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻣﻠﻮ  .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
پس از  ۴۳سال که از درگذشت دکتر علی شریعتی
میگذرد ،هیچ انســان منصفــی نمیتواند کتمان کند
که تأثیر شــگرف و اساســی حرکت او در تاریخ قبل و
بعد از انقالب امری اســت مورد توافق همه موافقان
و مخالفــان آن مرحوم و همه کســانی کــه به نوعی
به تحلیــل تاریخ کنونــی ما به ویژه انقالب اســالمی
پرداختهاند ،به این تأثیر شهادت میدهند .این نقش تا
آنجاست که به او القابی چون ایدئولوگ انقالب ایران،
متفکر انقالبی شیعه ،معلم انقالب ،معلم رادیکالیسم
اســالمی دادهاند .اینک ما چه موافــق و چه مخالف
تحوالت سریع و پرفرازونشیب کنونی ایران باشیم ،باید

به عنوان یک پدیده عینــی و واقعی به جایگاه خاص
و اثرگذاری ویژه او )چه مثبــت و چه منفی( در تاریخ
کنونی خود اعتراف کنیم و در این رابطه اســت که باید
شخصیت ،اندیشه و حرکت شــریعتی بهطور عینی و
منطقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد .ولی متأسفانه
ویژگیهای خاص شــریعتی و برخوردهای مشخصی
کــه با او صورت گرفتــه ،جای این بحث و بررســی را
در آثار نویســندگان و محققان ما خالی گذاشته است.
شــریعتی الهامبخــش طیــف وســیعی از جوانان و
نیروی محرکه اصلی انقالب ایران بوده و اندیشــههای
وی تاکنــون بهطور مســتقیم و غیرمســتقیم در افکار

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ﺣﻤﻴﺪ ﻗﻨﺒﺮﯼ فرزند غالمحسین به
شماره شناسنامه  ۴۲۲۵۶صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته تعمیرات
سخت افزار کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی علمی کاربردی هادی با
شماره  ۸۴۳۶۰۳۰۱۱۷مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد هادی
به نشانی تهران ،خیابان انقالب ،بین خیابان حافظ و نجات الهی ،پالک
 ۶۸۳ارسال نماید

اینجانب ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﺨﺎﻧﻲ ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ مالک خودرو پژو آر دی
به شماره شاسی  ۱۳٤۳۹۰٦۲و شماره موتور  ۱۱۷۸٤۰۳۷۱۹۲به علت
فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور
را نموده است .لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ﺣﻤﻴﺪ ﻗﻨﺒﺮﯼ فرزند غالمحسین
به شماره شناسنامه  ۴۲۲۵۶صادره از تهران در مقطع کارشناسی
رشته مهندسی تکنولوژی نرمافزار کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی
آزاد پرند با شماره  ۹۰۱۲۱۳۴۳۲مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
میباشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
واحد پرند به نشانی شهر جدید پرند  -دانشگاه آزاد ارسال نماید
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ فرزند علی به شماره
شناسنامه  ۱۴۷۵۲صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته
مهندسی عمران صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تیران با شماره
 ۹۴ / ۱۲۷۱مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد  .از یابنده تقاضا
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تیران به نشانی
اصفهان ،شهرستان تیران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تیران با کدپستی
 ۸۵۳۱۹۵۳۱۴۶ارسال نماید

کارت دانشجویی اینجانب ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺎﺗﻤﻲ با شماره
دانشجویی  ۹۳۵۴۱۲۳۴از دانشگاه علم و صنعت رشته
مهندسی برق)تغییر رشته از مهندسی مکانیک( در مقطع
کارشناسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارﺗﺒـﺎط ﺑﺎ روزﻧـﺎﻣﻪ ﺷـﺮق
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و اعمال این اقشــار تأثیرگذاری خاص خود را داشــته
اســت .این تأثیرگذاری در بخشی از این اقشار پررنگتر
و مستقیم و در بخشــی کمرنگتر و غیرمستقیم بوده
و این حکایت همچنان ،بهطور متناوب و متغیر ،ادامه
دارد .اما اینک بیش از  ۵۰ســال از حرکت او و بیش از
 ۴۰سال از پیروزی انقالب ایران میگذرد و امروزه بیش
از پیش برای الهامگیرندگان از اندیشه او و بهویژه آنان
که تأثیرپذیری و پیروی بیشــتری از افکار او داشــتهاند،
این نکته ضرورت یافته اســت که تکلیف پیوند خود و
شریعتی و مکانیسم این رابطه را مشخص کنند ،چراکه
تغییــر و تحوالت پس از پیروزی انقالب باعث پیدایش
ابهامات و گنگیهایی در این رابطه شده است .از آنجا
که اندیشــههای شریعتی یکسری مســائل آکادمیک
و مباحــث صرفا ذهنی و تئوریــک نبوده بلکه حرکت
فکری او مبتنی بر اندیشه اجتماعی و در چارچوب یک
»چه باید کرد« مشــخص ،قرار دارد و امروزه اوضاع و
احوال داخلی و بینالمللی دچار تغییراتی اساســی و
مهم شده است ،بازنگری مجدد و تبیین دوباره حرکت
فکــری -اجتماعی شــریعتی بــرای الهامگیرندگان از
اندیشــههای او ضرورتــی حیاتی یافتــه و کمبود این
تبیین اساســی در میان روشــنفکران مذهبــی )که یا
پیرو شــریعتی بوده یا به نوعی و در ســطوح متفاوتی
از اندیشــههای ایدئولوژیک و نظــرات او پیرامون »چه
باید کرد« الهامات و تأثیراتی پذیرفتهاند( باعث شــده
ابهامات ،گنگیها و تناقضاتی در تبیین رابطه امروزین
با اندیشههای شریعتی و بهویژه با »چه باید کرد«های
خــاص او بهوجود آید .چنانچــه برخی در دنبالکردن
»چه باید کرد«های وی و اســتمرار حرکت فکریاش
دچــار ابهــام و دوگانگیانــد ،برخی معتقدنــد دوره
شریعتی به پایان رسیده و کارایی افکار و اندیشههایش
با تغییرات اجتماعی دهههای اخیر دچار تغییر شــده
و برخی دیگــر نیز همچنان معتقدند بــه دنبالکردن
رسالت شریعتی به همان شکل گذشته و ادامه همان
»چه باید کرد« اصلی وی یعنی رنسانس ایدئولوژیک.
اما بهراســتی حقیقت کدام اســت؟ دوره شریعتی به
پایان رسیده و دیگر او رهنمودی برای »تبیین مسئولیت
روشنفکر در جامعه کنونی« و »چه باید کرد« و »از کجا
آغاز کنیم« ،ندارد و روشنفکر مذهبی یا روشنفکر متعهد
جامعه ،باید طرحی نو دراندازد؟ یا روشــنفکر متعهد
میهن و ملت دوست جامعه ما باید بهدور از تغییرات
اجتماعی همچنان روند گذشته حرکت شریعتی را در
همــان قالب ادامه دهد؟ یا باید پیوند و رابطه جدیدی
با شــریعتی ،اندیشــهها و »چه باید کرد«هایش برقرار
کند؟ و به عبارت ســادهتر آیا باید ما به زمان شــریعتی
برگردیم یا شریعتی را به زمان حال بیاوریم؟ برای پاسخ
به پرسش طرحشده باید نگاهی کلی به دوره شریعتی
و حرکت او همچنین دوره کنونــی و ضرورتهای آن

بیفکنیم تا مشخص شــود که آیا در دوره فعلی فکر و
حرکت شــریعتی باز میتواند جایگاهی در روشنگری
به روشنفکران دردآشنا داشته باشد یا خیر و همچنین
در ایــن دوره بایــد چه رابطــه و پیوندی با اندیشــه و
رهنمودهــای او برقرار کــرد .اگر نگاهــی اجمالی به
اندیشهها و تفکرات شریعتی بیندازیم ،متوجه میشویم
که شــریعتی بــا تالشهایش فرهنگ اســالمی را غنا
بخشــید و هم آگاهی را در بین مســلمانان رواج داد.
شــریعتی احترام عمیقی برای زندگی براساس اصول
اسالمی قائل بود .او دریافته بود که مکتبهای مختلف
غربی بیرحمانه اسالم را مورد تهاجم قرار دادهاند و در
دنیای اسالم هم کسی برای دفاع نیست .دکتر شریعتی
با نوشتهها و سخنرانیهایش به مفاهیمی که فراموش
شده بود ،جان تازهای داد .او مفاهیم مشکل را با روش
ساده گفتوگو توضیح میداد ،بهطوری که خوانندگان
و شنوندگان مجذوب زیبایی و عمق افکارش میشدند.
دکتر شریعتی تأکید داشت که مسلمانان باید از محدوده
محیطی خود خارج شده و درهای جامعهشان را روی
دانش روز باز کنند .ولی ضمنا اخطار میداد منظورش
این نیســت که مسلمانان آلت دســت دیگران شوند.
او عقیده داشــت که یک مسلمان باید کامال نسبت به
مسئولیتها و تعهداتی که برای انجام آنها آفریده شده
است ،آگاه باشد .شریعتی معتقد بود که مسلمانان به
معنای حقیقی اسالم آگاه نیستند ،از راه راست منحرف
شدهاند و کســی علیه ظلم و ستم بانگی بر نمیآورد.
دکتر شــریعتی معتقد بود »ال« در »الاله« مرگآورترین
اسلحهای است که مســلمین علیه قدرتهای جهان
دارند و این مبارزهطلبی علیه مستبدین و ظالمین است.
)ال( یعنی )نه( و ما را از خشــوع در مقابل هر کسی به
غیر از خــدا منع میکند و به ما میآموزد که وجدان و
ایمان را برای دنیا نفروشــیم و در گناه غوطهور نشویم.
شــریعتی ســه ویژگی را توأمان داشــت -۱ .او خدایی
مهربان و رحیم داشت -۲ .مردم را دوست داشت ولی
مردمپرســت نبود-۳ .مهمتر از همه ،اینکه ایثارگر بود
و مفهوم عشــق را فهمیده بود و به راســتی که رفتن
بیهمراه و عظمت بینــام زاییده همین ویژگیهایش
بود .شریعتی تنها دارای اندیشه خالق نبود ،بلکه او به
آزادی اندیشه اعتقاد داشت .او واقعا عاشقی شیدا بود.
او به ما آموخت که همراه با شور ،شعور داشته باشیم.
در پایان باید گفت در شریعتی نباید ماند ،اما عبور از دوره
شــریعتی هم بدون نقادی عمیق آثار و اندیشههایش،
عبوری ســطحی و ابتر خواهد بود .هر نوع نقادی این
آثــار ،تأثیر خود را بر نوگرایــی دینی و تحوالت جامعه
خواهد گذاشت .همان گونه که نادیدهگرفتن شریعتی
در جامعه ما غیرممکن اســت ،آغازکردن دوره جدید
روشــنفکری دینی هم بدون فهم سنت تفکر شرقی و
نقد آثار وی امکانپذیر نخواهد بود.

چهوقتهدیه،رشوهمحسوبمیشود؟
 عباس خندان... :رشوه و هدیه هر دو نوعی مبادله
با منافع ابزاری هستند و افراد بهواسطه عمل متقابلی
که مــورد انتظار اســت ،به کاالها و خدماتی دســت
مییابند که کمیاب بوده یا قیمت بیشــتری داشتهاند.
عمده تفاوت رشــوه و هدیه در این اســت که درمورد
هدیه رابطه دوســویه یا بدهبســتان شکلی بلندمدت
داشــته و کارکردهای اجتماعی فراتر از منافع ابزاری
دوطرفه وجود دارد .پیشکشــی هدایا در واقع تالشی
اســت برای ایجاد روابط اجتماعــی مبتنی بر اعتماد
و نوعی شــراکت اجتماعی که میتوانــد در کاهش
ریســک و عدماطمینان بسیار راهگشا باشد؛ اما رشوه،
بهعنوان مثال رشوه به یک مأمور راهنمایی و رانندگی،
مبادلهای است مســتقیم و بالفاصله که برای یکبار
اتفاق خواهد افتاد و دو طرف به احتمال زیاد در آینده
یکدیگــر را نخواهند دید . ...یکی دیگر از تفاوتها این
است که در هدیه آنچه مبادله میشود اموال شخصی
اســت ،اما درمورد رشــوه حداقل یکی از طرفهای
مبادله مســئولیتی در بخش عمومی یا خصوصی بر
عهــده دارد و آنچه مبادله میشــود در اصطالح »از
جیب خود« فرد نیســت . ...مشخصکردن یک مقدار
معین بهعنــوان مرز هدیه و رشــوه چنــدان کارآمد
نخواهــد بود؛ چراکه بســته به زمان و مــکان و نوع
وظایف ســازمانی مرز بهینه اختیارات متفاوت است.
از این گذشــته ،هدیه و رشــوه ممکن است در تقابل
بین قواعد رســمی و غیررســمی قرار بگیــرد و آنچه
بهصورت رسمی بهعنوان یک مرز معین و رشوه اعالم
شــود ،بهصورت غیررســمی بهعنوان هدیه شناخته
شود .افراد خود بهتر مرز بین رشوه و هدیه و محدوده
اختیاراتشان را میشناسند.

کلی ِدگمشدهوانتظاربجایمردم
 محمــد ایمانــی... :هفت ســال پــس از آن ایام،
سرنوشــت وعدهها و وضعیت معیشت مردم روشن
اســت .بر مدعیان بیصداقــت اصالحطلبی حرجی
نیست ،وقتی که از »ع -ن« )مشاور خاتمی( میپرسند
»نشــانه حیــات طیف شــما چیســت؟« و او جواب
میدهد »همین که بسیاری از بزرگان ما یا در زنداناند
یا ممنوعالخروجانــد«! از جماعتی کــه خیانتها و
مفاسد بزرگ در کارنامهشان ثبت است ،امید کمترین
خدمتی نیســت؛ اما از دولت ،چــرا ...آیا بدون تجربه
پرهزینــه برجام ،این حقیقت مفهــوم نبود که آمریکا
و برخی دولتهای اروپایی قابل اعتماد نیستند؟ چرا
بهجای داخل کشور ،در غرب بهدنبال راهحل مشکالت
رفتند و کشور را از پشتوانههای عظیم داخلی محروم
کردنــد؟ ...حاال نوبت مجلس جدید اســت که تدبیر
و اقــدام را بر حرف غلبه دهد ،معیشــت مردم را در
اولویت بگذارد و دولت را به تکاپو وادارد .اگر مسائلی
مانند رکــود تورمــی ،نقدینگی ســرگردان ،بیکاری،
مسکن و ازدواج جوانان را بهعنوان سرفصل مشکالت
اقتصــادی در نظر بگیریم ،تحــول رویکردی در حوزه
مســکن میتواند بخش معتنابهی از این مشکالت را
برطــرف کند .در کنار قانون اخــذ مالیات از محتکران
که پنج ســال اســت خــاک میخورد ،بایــد به رونق
ساختوساز و هدایت بخشی از نقدینگی  ۲۵۰۰هزار
میلیاردی به این بخش همت گماشــت . ...میبینید
که چالش موجــود در صورت تدبیــر ،فرصت رونق
اقتصادی است.

غرقدردگرخواهي
 عباس عبدي :روزنامهنگار بهطور طبیعي ترجیح
ميدهد درباره مسائل جاري کشور و جامعه بنویسد،
حتي اگر به گذشــته ميپردازد ،باز هم باید براي امروز
جامعــه نتیجهاي بگیرد ،ازایــنرو و در جامعهاي که
مســائل آن یا حداقل مســائل اصلي آن طي دههها
ثابت باشد و کســي نخواسته یا نتوانسته باشد آنها را
حل کند ،نوشــتهها از حیث موضوع تکراري ميشود.
حتي ممکن اســت تیترها نیز بــوي تکرار دهند .یکي
از ایــن مســائل و موضوعاتــي که همچنــان وجود
دارد ،فقــدان روحیه جوانمــردي و بامرامي در میان
کنشــگران اصلي عرصه سیاســت در ایران است که
این ویژگي را بــه کاالیي کمیاب تبدیل کرده و بنده نیز
تاکنون چند بار دراینباره نوشتهام . ...آقاي کروبي که
امیدوارم به ســالمت باشند ،از سیاستمداراني است
که بهطورکامــل از این ویژگي منفي به دور هســتند.
»دیگري« بــراي آقاي کروبي وســیله ارتقاي مقام یا
اســتفاده ابزاري نیست ،دیگران انســان هستند ،چه
همراه او باشــند و چه حتي مخالفش باشند .یك بار
در اواســط دهه  ۱۳۸۰با یك دوســتي قرار داشتم ،از
زندانیان سیاســي پیش از انقالب بود ،نزدیك و همراه
آقاي کروبي .هنگامي که او را دیدم گفت ميخواهم
جایي بروم بهتر اســت که در خــودرو صحبت کنیم.
رفت جلوي خانهاي و مقداري برنج هدیه آورده بود.
فهمیدم منزل بازماندهاي از زنداني سیاسي زمان شاه
اســت که فوت کرده بود .وقتي کــه تعجب کردم ،او
شــروع به توضیح درباره حمایتهــا و هدایاي بدون
منت آقاي کروبي به این افراد و خانوادههایشان نمود.
یکــي از آنان صفر قهرماني ،قدیميترین زنداني پیش
از انقالب و مربوط به حوادث آذربایجان بود و نسبتي
نیز با زندانیــان مذهبي پیش از انقالب نداشــت .اگر
خانواده خودش در مراسم ختم او این رفتار را آشکار
نکرده بودند ،طبعا بنده هم چیزي نميگفتم .این رفتار
را مقایســه کنید با سیاستمداري که پرداخت وجه و
بودجه عمومي به نهادهاي فعال را منوط به حمایت
سیاسي و بدون قید و شرط از خودش ميکند!

ﺟﻬﺎن
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ﺧﺒﺮ
جنگ به نزدیکی مرزهای اروپا رسید

لیبی در آستانه گسستگی
 نیروهای دولت لیبی که از طرف ســازمان ملل
به رسمیت شناخته شده ،توانستند کنترل طرابلس،
بنیولد و ترهونه را به طور کامل به دست بگیرند.
در این کشــور هنوز هرجومرج حاکم است و جنگ
داخلی لیبی اروپا را نگران کرده اســت .به گزارش
دویچهولــه ،ترکیه ،روســیه ،مصر ،قطــر ،امارات
متحــده عربــی و اردن همگی در جنــگ داخلی
لیبــی درگیرند؛ برخی با اســلحه ،برخــی با پول و
برخی با اعزام نیرو .اروپا نگران نفوذ اســالمگرایان
در این کشــور اســت و ادامه نبردها و هرجومرج
میتواند بــه قدرتگیری اســالمگرایان کمک کند
و اروپا را نگران کرده است.شــهر ســاحلی سرت
یکی از مهمترین شــهرهای لیبی اســت .نیروهای
دولت فائز الســراج که اخیرا موفق شدند فرودگاه
طرابلــس را از چنگ شــبهنظامیان خلیفه حفتر،
فرمانده نیروهای موســوم بــه »ارتش ملی لیبی«
خارج کنند اکنون بر بازپسگیری بندر اســتراتژیک
سرت متمرکز شــدهاند .مهمترین پایانههای نفتی
لیبی در این شــهر ساحلی قرار دارند.جنگ داخلی
در لیبی از ســال  ۲۰۱۱و پس از ســرنگونی معمر
قذافی شــروع شــد .در یک ســو ،دولت لیبی قرار
دارد که از سوی سازمان ملل و جامعه جهانی به
رســمیت شناخته شده و در ســوی دیگر نیروهای
ژنرال خلیفه حفتر هستند .در روزهای گذشته ورق
بازی در میدان جنگ بــه نفع دولت »وفاق ملی«
برگشت .نیروهای دولت مرکزی لیبی موفق شدند
فرودگاه طرابلس و تعدادی از شهرهای لیبی را از
چنگ نیروهای شورشی ژنرال حفتر خارج کنند.در
گزارشی که اشپیگلآنالین در این باره منتشر کرده،
به نقل از کارشناســان آمده است که رجب طیب
اردوغــان ،رئیسجمهوري ترکیــه توازن قدرت در
جنــگ داخلی لیبی را به نفع دولت ســراج تغییر
داده و ایــن را بیــش از هر چیز نتیجه اســتفاده از
پهپادهای ســاخت ترکیه دانســته است.در جنگ
داخلی لیبی ،روسیه از جمله با تکتیراندازان گروه
موســوم به »واگنر« از حفتر حمایت میکند .گفته
میشود  ۱۴جنگنده روسی نیز برای جنگ در لیبی
آمادهاند .طبق گزارش سازمان ملل اعضای »گروه
واگنر« در زمینه پشــتیبانی فنی ،تجهیزات نظارت
بر حریم هوایی ،تقویت دســتگاههای الکترونیکی
و عملیات تکتیراندازی از نیروهای حفتر موســوم
به »ارتش ملی لیبــی« حمایت کردهاند .همزمان
با حضــور این جنگندهها امارات نیــز با پهپادهای
جنگی وارد عمل شــد .روزنامه »صوت العروبه«
چاپ آمریکا با انتشــار گزارشــی به قلم »رشاد ابو
شــاور« ،نویسنده فلســطینی فاش کرد که امارات
در ارســال ســالحهای ســاخت اســرائیل بــرای
نیروهای تحــت امر خلیفه حفتــر در لیبی نقش
دارد .این در حالي اســت که نیــروی هوایی مصر
نیز بر فراز بنغازی شــهری که در تصرف نیروهای
حفتر اســت ،به پــرواز درآمدند.بــا بهخطرافتادن
موقعیت خلیفه حفتر در لیبی عبدالفتاح السیسی،
رئیسجمهــوري مصر آتشبــس یکطرفه اعالم
کرد .گفته میشــود حمله به سرت پاسخی است
به ابتکار آتشبس السیســی .آتشبسی که دولت
لیبی در طرابلس و ترکیــه آن را نپذیرفتند .مولود
چاووش اوغلو ،وزیر خارجــه ترکیه در واکنش به
ابتکار رئیسجمهــور مصر ،گفت »آتشبس مرده
به دنیا آمده اســت« .برای مصر مهم اســت که از
مرز مشترک ۱۲۰۰کیلومتری خود با لیبی محافظت
کند و مانع ورود اســالمگرایان به این کشــور شود.
همچنین روســیه نیز قصد دارد نفــوذ خود را در
منطقه گســترش دهد و مــزدوران واگنر برای این
هدف روسیه در خاک لیبی میجنگند.
دادگاهي در روسیه رأي داد

محکومیت تفنگدار آمریکایی به
 ۱۶سال حبس
 یک دادگاه روســیهای در محاکمهای پشــت
درهای بســته حکم به محکومیــت »پل والن«،
تفنگدار دریایی سابق آمریکایی از بابت جاسوسی
برای آمریــکا داده و مجازات  ۱۶ســال حبس را
برای او در نظر گرفت .به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری رویترز ،والن که گذرنامههای آمریکایی،
انگلیسی ،کانادایی و ایرلندی دارد در  ۲۸دسامبر
 ۲۰۱۸به دســت مأموران سرویس امنیتی فدرال
روســیه در اتاق هتلی در شــهر مسکو بازداشت
شــده و از آن زمان تاکنون در بازداشــت به ســر
میبرد.مســکو اظهــار کرد که والن ۵۰ســاله با
مدرک جرم دستگیر شده و یک حافظه کامپیوتری
محتوی اطالعات محرمانه از او یافت شده است.
والن که در جریــان محاکمهاش اتهاماتش را رد
کرد ،اظهار کرده که در یک دسیســه گرفتار شده
چون این حافظه کامپیوتری توســط یک دوست
روســی به او داده شــده و تصور میکرده در آن
عکسهای تعطیــالت قــرار دارد.دیپلماتهای
آمریکایی این پرونده را یک »مانع چشــمگیر« بر
ســر راه بهبود روابط دوجانبــه ضعیف آمریکا و
روسیه خوانده و تأکید داشتهاند که هیچ مدرکی
علیــه او موجود نیســت و از روســیه خواســته
او را آزاد کند .دادســتانهای روســیه که والن را
دســتکم یک ســرهنگ اطالعاتی ارتش آمریکا
خواندهاند ،از دادگاه خواســته بودند او را به ۱۸
سال حبس در یک زندان با باالترین سطح امنیتی
محکوم کند.

تنهــا یک ســال بعــد از اینکــه گفته شــد خالفت
خودخوانــده داعش نابود شــده اســت ،حــاال به نظر
میرســد این گروه تروریســتی نهتنها دوباره زنده شده
بلکه در مســیر بازیابی قدرت خود در عراق و ســوریه
بهسر میبرد .داعش ادعا کرده فقط در یک ماه گذشته
صد حمله انجام داده اســت؛ کشتهشــدن ســه سرباز
سوری و حداقل  ۱۰مبارز یک گروه شبهنظامی ازجمله
این حمالت هستند .اما مهمترین نتیجهای که میتوان
از این جریان گرفت این اســت که داعش ،بهآرامی اما
پیوســته با سوءاستفاده از نقاطضعف دشمنان خود در
حال قدرتگرفتن است.
آیا داعش در عراق و سوریه شکست نخورده بود؟
تقریبا بیش از یک سال پیش داعش بهدنبال حمله
ائتالف بینالمللــی داعش به رهبری آمریکا در منطقه
مرزی ســوریه و عراق ضربه سهمگینی خورد و دونالد
ترامپ ،رئیسجمهــوری آمریکا ،پــس از این حمالت
اعالم کرد که »داعش شکســت خــورد« .این خالفت
خودخوانــده به ایــن ترتیب بود که تمــام قلمرویی را
که با بربریتی بیســابقه بین سالهای  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵به
دست آورده بود ،از دست داد .اتفاقات فعلی اما نشان
میدهد داعش حتی بدون داشــتن قلمرو جغرافیایی
هنوز زنده مانده است .با عقبنشینی اعضای داعش به
صحراهای سوریه ،این گروه تروریستی توانست بخشی
از درآمدهای پیشین خود را پسانداز کند .با چشمانداز
فعلی میتوان بهســادگی گفت کــه حتی مرگ ابوبکر
البغدادی ،ســرکرده این خالفــت خودخوانده ،چندان
تأثیری پایــداری بر فعالیت و حیات این گروه نداشــته
اســت .براســاس منابع اطالعاتی آمریکایــی ،ابراهیم
الهاشــمی القریشــی ،بهســادگی در این گروه جانشین
البغدادی شد.
پنهانشدن در صحرا
روزنامــه واشنگتنپســت در گزارشــي مينویســد،
صحرای ســوریه موقعیت ویژهای برای عقبنشــینی
داعشــیها داشته و دارد؛ فضای گســتردهای به اندازه
نیممیلیون مترمربع که جمعیــت پراکنده و محدودی
دارد و از جنوب ســوریه تا فرات در عراق کشــیده شده
اســت .البتــه تالشهای مــداوم دولت ســوریه برای
بیرونراندن این گروه تروریســتی از صحرای این کشور
تاکنون ناکام مانده اســت ،بااینحــال نمیتوان نادیده
گرفت که عراق و سوریه تالششان را کردند تا این گروه
را به هر نحو از کشورشــان خارج کنند اما ارتش سوریه
از یک طرف منابع الزم را نداشــت و از طرف دیگر فعال
اولویت بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه ،رسیدگی به
وضعیت ادلب ،مقر تروریســتها و مخالفان سوری در
شمال غربی این کشور است؛ در نتیجه داعش اینچنین
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مقاله پوتین
درباره جنگ جهانی دوم

توانســته اســت دوباره مانند یک توده سرطانی منتشر
شــود.در عراق برای مثال ،داعــش معموال در نزدیکی
جادههــای اصلی اقدام به انجــام حمالتش میکند و
تاکنون از این روش برای قاچاق یا اخاذی استفاده کرده
است .شاید باورنکردنی باشد که همین حمالت درآمد
ماهیانه ســه میلیون دالری را بــرای داعش به همراه
داشته اســت .عالوهبر همه اینها ،شیوع ویروس کرونا
کمک بسیاری به داعش کرده است؛ بهدنبال همهگیری
کووید ،۱۹حضور سربازان در شــهرهای مختلف عراق
کاهش پیدا کــرد ،چراکه نیروهای نظامی مجبور بودند
بر مقــررات قرنطینه نظارت کنند .بــا توجه به وظایف
جدیدی که به نیروهای مسلح عراق محول شده است،
در برخی از شــهرهای این کشــور هیچ نیــروی امنیتی
حضــور ندارد؛ عالوه بــر این ،برنامه آموزش ســربازان
عراقی از سوی اروپاییها فعال متوقف شده است.
سوءاستفاده از هرجومرج سیاسی
در کنار شیوع کرونا ،بیثباتی سیاسی در عراق هم به
نفع تروریســتهای داعش تمام شده است .ماهها بود
که عراق دولتی کارآمد در رأس خود نداشت؛ گروههای
سیاســی مختلف علیه یکدیگر فعالیت میکردند و هر
گروهی فقط به دنبال منافع خود بود .همه اینها حکم
دعوتنامه برای تروریستهای داعش داشت .با وجود
این ،شــاید باور نکنید که شرایط از این هم بدتر خواهد
شــد .آمریکا قصد دارد در آینده تعــداد نیروهایش در
پایگاههــای عراق را کاهش دهــد و همزمان همان دو
هزار ســربازی هم که در ســوریه نگه داشته بود از این
کشــور خارج کند .همچنین نیــروی هوایی آمریکا قرار
شــده اســت که همچنان از یگانهــای حفاظت خلق
کرد در شــمال عراق پشــتیبانی کنــد؛ کردهایی که در
حــال مقابله با تهاجم ترکیه هســتند و فرصت ندارند

تا به داعش به چشــم یک اولویــت بنگرند .همه اینها
را بگذاریــد کنار اینکه در حال حاضر  ۱۰هزار داعشــی
و خانوادههــای آنها در زندانهــای نیروهای یگانهای
حفاظت خلق کردهای سوریه هستند.
ایران ضعیفتر یعنی داعش قدرتمندتر
همچنین در گزارش وبســایت تحلیلي اینسایداور
آمده اســت که ضعف فعلی ایران بهدنبال تحریمهای
آمریکا به نفع داعش بوده اســت .سالها بود که ایران
با نفوذش در میان گروههای شــیعی یکی از بزرگترین
چالشهای گروههای تروریســتی در عــراق بود .با این
حــال ،اولویتهای تهران این روزهــا اجازه نمیدهد تا
این کشــور مقابله با داعش در یک کشور دیگر را دوباره
به اولویت خود تبدیل کند .درحالیکه تحریمها اقتصاد
ایران را تحت تأثیر قرار داده ،مهمترین دغدغه مقامات
این کشور منطقا درحالحاضر باید رسیدگی به وضعیت
شهروندانش باشد .در چنین شرایطی که ایران بهعنوان
مهمترین قــدرت منطقه در مبارزه با تروریســتها به
اجبار از همیشه بیشــتر درگیر مسائل داخلیاش شده،
داعش بار دیگر رویکرد پیشــینش یعنی سوءاستفاده از
فقدان حضور یک قدرت منطقهای را تکرار میکند .در
این رویکرد تروریســتهای داعش تالش خواهند کرد
که همزمان خألهای ناشی از ســاختار ناکارآمد دولت
و فقدان قــدرت نظامی را پر کنند .متأســفانه احتمال
جوابدادن این ســناریو هم در عراق و هم در ســوریه
بسیار باالست؛ این کشورها با ثبات سیاسی بسیار فاصله
دارند و داعش میداند چگونه با اســتفاده از تنشهای
فرقهای سنگرهایش را در این دو کشور دوباره به دست
آورد.
همکاری داعش و القاعده در غرب آفریقا
یکی از مقامات مقابله با تروریسم کشوری که حاال

وضعیت تروریســتهای بازگشته از سوریه و عراق را
بهشدت تحت نظر دارد ،درباره فعالیتهای مشترک
داعــش و القاعده در غرب آفریقا برای دســتیابی به
قلمرویی در این قاره توضیح میدهد» :ما سادهانگار
نیســتیم .بســیاری از افــرادی که از ســوریه و عراق
بازگشــتهاند تنها ادعا میکنند که دیگر نمیخواهند
عضوی از داعش باشند و متوجه شدهاند که پیشتر
اشــتباه کردهانــد« .او ادامه میدهد» :مــا میدانیم
که برخــی از آنهــا میتوانند همین فــردا دوباره به
گروهی شبیه به داعش بپیودند یا برای داعش جدید،
جان خود را فــدا کنند .هرگز نمیتوان از پشــیمانی
آنهــا صددرصد اطمینان داشــت«.همچنین یکی از
بزرگترین چالشهایی که گروههای تروریســتی این
روزها برای بســیاری از کشــورهای اروپایی و بهویژه
بلژیک داشــتهاند ،آن دستهای هســتند که از داعش
جدا شــده و به کشــور بازگشــتهاند .بلژیک با ۱۱٫۵
میلیون جمعیت بیشترین ســرانه مهاجرت به عراق
و سوریه را بین سالهای  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۶داشته است.
در این ســالها حدود  ۵۰۰نفر از شــهروندان بلژیک
به عضویــت گروههای تروریســتی عراق و ســوریه
درآمدهاند .کارشناسان مبارزه با تروریسم نگران بوده
و هســتند ،افرادی که از عراق و ســوریه بازمیگردند
در زنــدان افراطگراییشــان را بــه دیگران ســرایت
دهند و موج جدیدی از خشــونتها را در کشورهای
مختلف به راه مياندازند .در همین حال برنامههای
توانبخشــی دولت بلژیک برای کمک به این افراد و
بازگرداندن آنها به زندگی عادی تاکنون نشــانههای
کمی از موفقیت در خود داشته است.
داعش در اروپا هم احیا میشود
مقامات اروپایی میگویند از ســال  ۲۰۱۷تاکنون،
هیچ حمله مستقیمی بهدست داعش در خاک اروپا
صــورت نگرفته و حمــالت تکســربازان جداافتاده
آنها هم در این قاره بهشــدت کاهش یافته اســت .با
ایــن حال و با وجود آرامش نســبی ،مقامات اروپایی
نگرانانــد کــه این دســتاوردها ،بهویژه بــا توجه به
افزایش حمالت این گروه در عراق و سوریه و همچنین
فعالیتهــای آن در سراســر آفریقا ،ناپایدار باشــند.
مقامــات و کارشناســان اروپاییِ مبارزه با تروریســم
میگویند ،احیای خالفت خودخوانده داعش یا ظهور
یــک رهبر کاریزماتیک جدید میتوانــد دوباره پیروان
جهانــی این گروهها را به عمــل وادارد .این مقامات
و کارشناسان همچنین معتقدند که تبعات اقتصادی
ناشی از بحران شیوع کرونا ،بهکارگرفتن افراد تازهکار
برای انجام حمالت و ســایر کارهای خشونتآمیز را
بسیار آسان میکند.
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عبدالرحمــن فتحالهــی :در حالــی ایاالتمتحــده و
عراق از پنجشنبه گذشــته پای میز مذاکرات راهبردی
حاضر شــدهاند که هیچکدام از طرفیــن در وضعیت
مناســب سیاســی ،اقتصــادی و حتی امنیتی بهســر
نمیبرنــد .در یکســوی میــز مذاکرات عراقــی قرار
دارد که تقریبا به واســطه تدوام شیوع کرونا اکنون با
چالشهای بهداشــتی و درمانی جدی مواجه است.
در کنــار آن کاهــش بهای نفــت در بازارهای جهانی
معضلــی پررنگ را برای صنعــت نفت عراق و بهتبع
آن اقتصاد و معیشــت این کشــور رقم رده اســت .به
موازاتش اختالفات احزاب و جریانها سیاسی عراقی
و همچنین تنش برخــی از گروهها با دولت مصطفي
الکاظمــی کماکان درگیری سیاســی را در عراق زنده
نگه داشته است.
اینها عالوه بر آن است که عراقیها ماهها است که
به دلیل تالش برای احیای هستههای خفته داعش در
وضعیت امنیتی چندان مناســبی هم بهسر نمیبرند.
چالشهای اجتماعی و مطالبات معیشتی مردم عراق
که از اکتبر سال گذشته میالدی و با اعتراضات گسترده
مطرح شد و حتی به برکناری دولت عادل عبدالمهدی
رســید ،هم تا کنون بر زمین مانده اســت .سینرژی این
مشــکالت و معضالت در ابعاد گوناگــون حکایت از
آن دارد که بغداد با حال خوشــی پــای میز مذارکات
با آمریکا حاضر نشــده است.اما در آنسوی میز ،یعنی
ایاالت متحــده ،هم این روزها در وضعیت مشــابهی
بهسر میبرد .تدوام و حتی تشدید شیوع ویروس کرونا
که تاکنون بیش از دو میلیون آمریکایی را مبتال کرده و
حدود  ۱۱۸هزار آمریکایی را به کام مرگ کشانده است،
عالوهبر بحران در حوزه بهداشــتی ،سالمت و درمان،
چالشهای متعددی هم در مقوله اقتصاد و معیشت
به واســطه ایجاد رکود بزرگ کسبوکارها و در ادامه
بیکاری قریب به  ۴۰میلیون نفر به دنبال داشته است
)این رقم شــامل افرادی اســت که پرونده بیکاری را
پر کردهاند( .این شــرایط تقریبا تمام رشتههای دونالد
ترامــپ در حوزه احیای اقتصاد آمریکا در ســه ســال
گذشــته برای بهدســتآوردن برگ برنده انتخاباتی را
پنبه کرده است.
البته موارد فوق تمام چالــش این روزهای دولت
ترامپ و کاخ ســفید نیســت .تبعات گسترده سیاسی
و حتی امنیتــی اعتراضات در خاک ایــاالت متحده با
کشتهشدن جورج فلوید و شــکلگیری بیسابقهترین
خشونتها ازسوی نیروهای نظامی و انتظامی آمریکا
علیــه مردمش کار را به جایی رســانده اســت که ما
این روزها شــاهد بیســابقهترین نــوع تقابل مدنی و
غیرمدنــی مــردم این کشــور علیه دولت و ســاختار
سیاســی در کل  ۵۰ایالت آمریکا هســیتم؛ تا جایی که

کار به خودمختاری برخی از شــهرها مانند سیاتل هم
کشیده شده است.
در کنار آن ،مخالفتها و تنش لفظی فرمانداران و
شهردان شهرهای مختلف آمریکا در تقابل با مواضع
و ســخنان دونالد ترامپ هم تقریبا دولت فدرال را با
بحران مشــروعیت و مقبولیت جــدی ،آن هم در ماه
منتهی به انتخابات سوم ماه نوامبر مواجه کرده است.
ایــن بحران )مشــروعیت و مقبولیت( حتی ســایهای
جدی بر مناســبات دیپلماتیک برخی کشورها با ایاالت
متحده داشته است.
حال در این شــرایط بغــداد و واشــنگتن پای میز
مذاکرات راهبردی حاضر شــدهاند تا بتوانند به فصل
مشــترکی در حوزه راهبردهای امنیتــی ،دیپلماتیک و
اقتصادی میان خود دســت پیدا کنند؛ فصل مشترکی
که شــاید بتواند امتیازاتی در همه حوزههای چالشی
یادهشــده ،هم بــرای دولت تازهنفــس و البته موقت
مصطفی الکاظمی به همراه داشته باشد و هم بتواند
برگ برندهای را برای ترامــپ نگران از آینده به وجود
آورد کــه روزبهروز خود را از راهیابــی مجدد به کاخ
سفید در جدال با جو بایدن دورتر میبیند .خصوصا که
با شکســت تالشهای سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک
چند ســاله زلمی خلیلزاده به عنوان نماینده آمریکا
در امور افغانســتان با نیروهای طالبــان و ازبینرفتن
موافقتنامه صلح ،عمال ،نهتنها برگ برنده ترامپ در
حل بحران افغانســتان از او گرفته شد ،بلکه حتی این
روزها این برگ برنده به پاشــنه آشیل رئیسجمهوری
آمریکا در انتخابات پیشرو بدل شــده اســت؛ چراکه
شــدت خشــونتها بعد از نقض مفــاد موافقتنامه
صلــح دو طــرف ،افغانســتان را وارد دور جدیدی از
حمالت طالبان کرده است که تقریبا در یک دهه اخیر
بیسابقه اســت.در کنار آن ،تشــدید تنش واشنگتن-
پیونگیانگ بعد از مانور سیاســی و دیپلماتیک ترامپ
بر حل بحــران چند دههای کره شــمالی ،شــرایط را
به نقطهای رســانده اســت که دســتان ترامپ برای
دســتیابی به یک برگ برنده در حوزه سیاست خارجی
او را بهشــدت نیازمند به حصول توافقنامه سیاسی،
اقتصــادی و امنیتی با دولت عراق به عنوان کشــوری
در دل منطقه ژئواســتراتژیک خاورمیانه کرده است تا
بتوانــد با این موافقتنامه عالوه بر دســتیابی به برگ
برنده ،دیگر ناکامیهای خود را به حاشیه بکشاند.
به نظر میرسد در چنین شرایطی مذاکرات عراق و
آمریکا یک ضرورت اجتنابناپذیر را برای تغییر مســیر
در دو طرف و بهویژه دولت ترامپ شــکل داده است.
ازاینرو ،بغداد و واشنگتن مباحث زیادی دارند که روی
آن توافق کنند؛ توافقی که معادالت را به ســود بغداد
و واشــنگتن بهکلی دگرگون خواهد کرد .اتفاقا بیانیه

مشترک پنجشب گذشته دو طرف درپی آغاز مذاکرات
نشــان از این داشــت که هم هیئت عراقی به ریاست
عبدالکریم هاشــممصطفی ،معاون وزارت خارجه و
هم هیئت آمریکایی به ریاســت دیویــد هیل ،معاون
وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی به دنبال تحقق
اهداف خود از دل این مذاکرات اســتراتژیک براساس
چارچوب توافقنامه امنیتی سال  ۲۰۰۸هستند.
اگرچه در نگاه اول این مذاکرات پایینتر از ســطح
وزاری خارجه دو کشــور و در ســطح معاونان برگزار
میشود ،اما حضور افرادی چون حارث حسن ،لقمان
الفیلی ،فرید یاســین ،حامد خلــف و دیگر نمایندگانی
از وزارتخانههای دفاع ،کشــور ،نفت ،دارایی و وزارت
خارجــه عراق در کنــار عبدالکریم هاشــم مصطفی،
معــاون وزارت امور خارجه این کشــور حکایت از آن
دارد که بغداد هم حســاب جــدی روی خروجی این
مذاکرات و شــکلگیری توافقنامه جدید با واشــنگتن
باز کرده است ،کما اینکه مشــابه همین نگاه از سوی
طرفهای آمریکایی هم وجود دارد.
با وجود آنکه ایــن مذاکرات میتواند روابط بغداد
و واشــنگتن را در حوزههای مختلف ازجمله سیاسی،

دیپلماتیک ،فرهنگــی ،اقتصادی ،انرژی ،بهداشــتی،
محیط زیســت ،ارتباطات ،فناوری اطالعــات ،اجرای
قانون و دســتگاه قضــا مانند توافقنامه ســال ۲۰۰۸
مجددا تنظیم و ســازماندهی کند ،اما مهمترین مورد
ادامه هماهنگی و همکاریها دو طرف درباره مبارزه
با تروریسم ،سرنوشــت نیروهای آمریکایی و اطمینان
از آسیبنرســیدن به منافــع آمریــکا در داخل عراق
بهخصوص بعد از ترور ســردار سلیمانی و شکلگیری
مطالبه خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک عراق
اســت.به بیان دیگر ،ایاالت متحده اساسا برای تحقق
این هدف پا در میدان مذاکره با عراق گذاشــته اســت
که بتواند در دل این گفتوگوها و بهتبع آن شکلگیری
توافقنامه جدید ،تضمینی برای تداوم حضور نظامی
خــود در عراق پیــدا کند .در ایــن میان ،خبــر تعهد
آمریکا برای کاهش حضور نظامی واشــنگتن در عراق
ظرف چند ماه آینده در جریان انتشــار بیانیه مشــترک
پنجشنبهشــب گذشته را هم باید به عنوان امتیازدهی
واشنگتن بهمنظور مشروعیتبخشی به تداوم حضور
آمریکاییها در خاک عراق قلمداد کرد.
ادامه در صفحه ۱۵

ارتبـاطبا روزنـامهشـرق
SHARGHLINE
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 ســخنگوی ریاستجمهوری روســیه اعالم کرد:
والدیمیــر پوتیــن ،رئیسجمهور این کشــور ،درباره
جنگ جهانی دوم یک مقاله نوشــته است .او افزود:
رئیسجمهور درباره زمان انتشــار ایــن مقاله بعدا
تصمیم میگیرد.

محاکمه نمادین اردوغان
 »دادگاه ترکیه« که یک سازمان حقوقی غیردولتی
در بلژیک اســت ،اعالم کرد که بین  ۲۱تا  ۲۵سپتامبر
محاکمه نمادینی درباره نقضهای مکرر حقوق بشر
از ســوی دولت رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور
ترکیه برگزار خواهد کرد.

کاهش قیمت دالر در لبنان
 اقدام دولت لبنــان در تزریق دالر به بازار موجب
شــد تا ارزش آن که از اواخر هفته گذشــته به دلیل
سفتهبازی رشد بیســابقهای کرده بود ،افت کرده و
به نصف تقلیل یابد.

شانس پیروزی ترامپ  ۲۰درصد
 نتایج نظرسنجی جدید سراسری در آمریکا نشان
میدهــد ،گرچه  ۳۹درصــد از آمریکاییها عملکرد
دونالد ترامپ در ریاســتجمهوری را تأیید کردهاند،
امــا  ۵۷درصد همچنــان با آن مخالفــت میکنند.
بر اســاس بــرآورد یــک تحلیلگــر آمریکایــی ،یک
رئیسجمهوری با نــرخ محبوبیت  ۴۰درصد در ماه
ژوئن قبل از انتخابات ریاســتجمهوری ،تنها حدود
 ۲۰درصد شانس پیروزی در انتخابات را دارد.

تهدید دوباره کره شمالی
 روزنامــه حــزب حاکــم کار در کره شــمالی روز
گذشــته نوشــت که این کشــور با اقدامات پیدرپی
خود کره جنوبــی را مجازات خواهد کــرد .روزنامه
»رودونگ ســینمون« این مطلب را پس از اظهارات
کیم یو جونگ ،خواهر رهبر کره شــمالی ،منتشر کرد
که گفته اســت به ارتش برای بررسی اقدام نظامی
دستور داده شده است.

دفاع سرسختانه جانسون از چرچیل
 بوریس جانســون ،نخســتوزیر بریتانیــا ،در بحبوحه
مناقشه کنونی بر سر جمعآوری مجسمه چهرههای تاریخی
ماننــد وینســتون چرچیل ،تأکیــد کرد انگلیــس نمیتواند
چشــمانداز فرهنگی و تاریخ پیچیده خود را »فتوشاپ« کند،
چون این کار تحریف گذشته محسوب میشود.

تعویق نشست وزرای روسیه و ترکیه
 وزارت خارجه روســیه در بیانیهای بدون اشــاره
به اینکه قرار بود روز گذشــته وزیران خارجه و دفاع
روسیه راهی ترکیه شوند ،اعالم کرد :وزیران خارجه و
دفاع دو کشور به زودی در توافقی که میان دو طرف
صورت خواهد گرفت دیدار و گفتوگو خواهند کرد.

رشد مدرنسازی تسلیحات هستهای
در جهان
 مؤسســه بینالمللی تحقیقات صلح اســتکهلم
)سیپری( گزارش داد شمار کلی تسلیحات هستهای
در جهان با اقدامات روســیه و ایــاالت متحده رو به
کاهش است ،اما سایر قدرتهای هستهای همچنان
به مدرنسازی زرادخانه خودشان ادامه میدهند.

درخطربودن جان شاهدخت
سعودي
 شــبکه خبــری انبیســی آمریکا بــه نقل از
نزدیکان بسمه بنت ســعود ،شاهدخت سعودی،
گزارش داد که جان بسمه در خطر است.
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یک روش برای تنظیم بازار

یک روش برای تنظیم بازار
قسمت دوم
*
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 بازارهــاي محصــوالت کشــاورزي )بــرای عرضه انــواع میوه،
ســبزیجات ،گوشــت ،لبنیات و (...با ویژگيهایي مشابه میادین میوه
و ترهبــار ایران ،در کشــورهاي دیگر اعم از توســعهیافته و در حال
توســعه نیز مرســوم بوده و بهعنــوان زیرســاختهاي مهم تأمین
امنیــت غذایي شــهروندان ،کمك بــه کشــاورزان کوچكمقیاس
حاشــیه شــهرها و تنظیم بازار مورد توجه هستند .به طور مثال این
بازارهــا در آمریکا ،کانــادا و اروپا تحت عنوان بازارهاي کشــاورزان
) (Farmers’ Marketsیــا بازارهــاي محصــوالت تــازه
) (Fresh Marketsو در چیــن بــا نــام بازارهــاي ترهبــار
) (Wet Marketsفعالیــت ميکنند .بررســي تجربیات کشــورهاي
مختلف جهان نشان ميدهد که توسعه کمي و کیفي این بازارها با
اهداف گوناگون مورد توجه بوده اســت .نوع و گستره سیاستهاي
دولتها دراینباره ،ارتباط تنگاتنگي با میزان نقش دولت در مدیریت
این بازارها دارد .در کشــورهاي اروپایــي ،مدیریت دولتي با درجات
مختلف بر بازارهاي کشــاورزي امري معمول است .براي نمونه در
شــهرهایي مانند آتن )یونان( ،تورینو )ایتالیا( و بارســلونا )اسپانیا(
بازارهاي محصوالت کشاورزي داراي محلهاي ثابت بوده و همگي
تحت مالکیت و مدیریت شهرداريها قرار دارند .در شهرهایي مانند
لنــدن و تولوز )فرانســه( نیز دولت با وجود ایفــاي نقش مدیریتي،
فقــط به اجاره فضاهاي عمومي به بخــش خصوصي برای برپایي
این بازارها ميپردازد .تعامل و همکاري غرفهداران با نهاد مســئول
بازار ،از عوامل کلیدي موفقیت این بازارها محسوب ميشود .تجربه
بازارهاي محصوالت کشــاورزي شــهر بارســلونا ميتواند بهعنوان
الگویي موفق در این زمینه معرفي شــود .براســاساین ،در هر بازار
باید انجمني با عضویت همه غرفهداران تشکیل شود .این انجمنها
عالوه بر اینکه مســئولیت پاکیزگي و امنیت بــازار را برعهده دارند،
در توســعه ،نوســازي و نیز تدوین اســتراتژيهاي برندینگ با نهاد
متولي بازارها یعني مؤسسه بازارهاي شهرداري )ذیل شوراي شهر(
همکاري ميکنند.
در کشــورهایي مانند ایــاالت متحده آمریکا و کانــادا ،مالکیت و
مدیریت این بازارها عمدتا برعهده بخش خصوصي بوده و دولتها
برنامههاي حمایتي مختلفي را براي توسعه ک ّمي و کیفي این مراکز
اجرا ميکنند .در ادامه به بررسي جزئيتر تجربیات کشورهاي چین
و ایاالت متحده در توسعه بازارهاي محصوالت کشاورزي در شهرها
پرداخته خواهد شد.
در کشور چین ،بازارهاي محصوالت کشاورزي )بازارهاي ترهبار(
که به طور ســنتي جزء مهمي از زنجیره تأمیــن محصوالت تازه در
شهرها به شمار ميروند ،در سالهاي اخیر با هدف ارتقاي دسترسي
شــهروندان به محصوالت کشــاورزي تازه با قیمتهــاي مقبول ،با
تحوالتي مواجه بودهاند .در برخي شــهرهاي بزرگ مانند نانجینگ،
این مراکز همچنان ســهم بزرگي از بازار خردهفروشي میوه ،سبزي و
گوشت را به خود اختصاص ميدهند و از حمایتهاي شهرداريها
براي توسعه و گسترش برخوردارند؛ بهطوريکه شهرداري نانجینگ
در قالب برنامه شبکه تجارت این شهر ،ایجاد بیش از  ۲۰۰بازار میوه
و ســبزي جدید در این شهر را تا ســال  ۲۰۳۰پیشبیني کرده است.
در تعدادي از شــهرهاي متوســط چین نیز توســعه ک ّمي بازارهاي
تر با امکانات مدرن و در مناطق جدید این شــهرها ،در دســتور کار
شــهرداريها قرار دارند .در شــهرهاي بزرگي مثل پکن ،شانگهاي،
گوانگژو و چنگدو ،پس از ســال  ۲۰۱۰سیاســت توسعه بازارهاي
تر به اجرا گذاشــته شــد که نتیجه آن گســترش عرضه مســتقیم
محصوالت از ســوی کشاورزان و باغداران به جاي حضور واسطهها
در بازار میادین ترهبار بود .همچنین در برخي نقاط کشور چین ،از این
بازارها براي عرضه کاالهاي تنظیم بازاري در شــرایط افزایش شدید
قیمتها استفاده ميشود .بهعنوان مثال ،در سپتامبر  ۲۰۱۹مقامات
شهر نانینگ ،برای عرضه گوشت خوك با دستکم  ۱۰درصد قیمت
زیــر بازار با محدودیت خرید روزانه حداکثر یك کیلوگرم از طرف هر
شــخص ،از  ۱۰بازار ترهبار فعال این شــهر اقدام کردند .این شهر در
منطقــهاي از چین قرار دارد که عالوه بــر باالبودن مصرف این نوع
گوشت در آن ،از فقیرترین مناطق این کشور محسوب ميشود.
در ایاالت متحده ،بازارهاي کشاورزان با توجه به اهمیت آنها در
حمایت از فعالیتهاي کشــاورزي کوچكمقیاس حومه شــهرها و
ارتقای امنیت غذایي شــهروندان و بهویژه اقشار آسیبپذیر همواره
مورد توجه سیاستگذاران بودهاند .تعداد این مراکز در این کشور از
دهه  ۹۰به این ســو بیش از چهار برابر شده و درحالحاضر به بیش
از هشتهزارو  ۶۰۰مرکز ميرسد .برخي از این بازارها فصلي بوده و
برخي دیگر نیز در طول سال دایر هستند .محصوالت عرضهشده در
آنها نهتنها میوه و ســبزیجات؛ بلکه انواع محصوالت لبني ،گوشت،
نــان ،برخي مواد غذایي پختهشــده و حتي گل و گیاه را نیز شــامل
ميشــوند .طبق مطالعات انجامشــده ،معموال قیمت محصوالت
عرضهشــده در بازارهاي کشــاورزان معمــوال از قیمت محصوالت
مشــابهي که در ســوپرمارکتها و دیگر خواربارفروشــيها عرضه
ميشــود ،پایینتر اســت .عالوهبراین ،در حدود نیمي از این بازارها،
کوپنهاي سوبســیدي توزیعشــده از طریق برنامههاي فدرال برای
حمایت از اقشــار کمدرآمد و آســیبپذیر و دیگر افراد واجد شرایط
پذیرفته ميشود.
وزارت کشــاورزي آمریکا براي توســعه ،تجهیز و گسترش انواع
بازارهاي فروش مستقیم محصوالت کشاورزي اعم از بازارهاي میوه
و ســبزي ،غرفههاي کنار جاده ،گردشگري ،کشاورزي و ...کمكهاي
مالي اعطا ميکنــد .این کمكها در قالب برنامــه ارتقای بازارهاي
کشــاورزي ) (Farmers Market Promotion Programو بــراي
اقداماتي مانند فعالیتهاي بازاریابي و توســعهاي ،ظرفیتسازي،
آمــوزش و کمكهاي فنــي اعطا ميشــود .همه بازیگــران فعال
در بازارهــاي کشــاورزي اعــم از مســئوالن بازارهاي کشــاورزي،
کسبوکارها و تعاونيهاي کشاورزي ،شرکتهاي توسعه اقتصادي،
دولتهاي محلي و قبیلهاي ،شــرکتهاي غیرانتفاعي ،انجمنهاي
تولیدکننــدگان محصوالت کشــاورزي ،نهادهــاي عامالمنفعه و...
ميتوانند مشــمول این کمكها باشند .در نهایت اولویت در اعطاي
کمكهاي مالي با بازارهایي است که در مناطق محروم و فقیر واقع
شده باشند.
نکات کلیدي
توسعه میادین میوه و ترهبار از اولویتهای اصلی دولت و بخش
عمومی در راســتای تنظیم بازار اقالم عمدتا کشــاورزی محســوب
میشود.
ادامه در صفحه ۹

خصوصیســازی تأمین شود .یعنی شما به سازمان خصوصیسازی
 دولت قصد دارد هپکــو را از بخش خصوصی پس بگیرد و به
تکلیف کردهاید که حتما این رقم واگذاری را در امســال داشته باشد
ایمیدرو واگذار کند .این بازپسگیری مجموعههای واگذارشــده
که منافع آن تکلیفا به دولت برسد .در اینجا رئیس خصوصیسازی
میتواند فسادزا باشد؟
بایــد به وظیفهاش عمل کند چون تکلیف دارد و او هر کاری که الزم
مــن در ادامه درباره رونــد اقدامات صحبــت میکنم .اما بحث
باشد ،میکند تا این مقدار خصوصیسازی تکلیفی را انجام دهد.
مهمتر این اســت کــه هپکو یک جزء از کل اســت .مــا بحث اصل
 مسئله اینجاســت که رئیس خصوصیسازی قیمتگذاری را
 ۴۴قانون اساســی و بحث خصوصیســازی را داریــم .مقام معظم
درســت انجام نمیدهد و یک مجموعه را ارزانتر واگذار میکند.
رهبری یــک قانون عالی و مترقــی را ابالغ فرمودند امــا از آنجایی
این طور نیست؟
که ما همیشــه قوانین خوبــی داریم اما مجری خوبی نیســتیم؛ به
نکتهاش اینجاســت که ســازمان خصوصیســازی صرفا محل
خاطر یکســری نگاههــا در هیچ مقطعــی نتوانســتیم آنطور که
قیمتگذاری نیســت .قیمتگذاری روش و فرایندی دارد که خود آن
شایســته اســت خصوصیســازی را اجرائی کنیم تا موتور حرکتی
ســازمان نیز باید از آن تمکین کند وگرنه متخلف اســت .کارشناس
در حوزه اقتصاد کشــور ایجاد شــود .این عملکرد نامناسب به همه
رسمی و افراد مختلف میآیند و قیمتگذاری انجام میدهند .طبق
مقاطــع مربوط میشــود و به یک دولــت یا یــک دوره خاص هم
قانون کارشناسی مرجع قضائی ،بین اعالم نظرهای کارشناسی حدود
مربوط نیســت .ما نتوانســتیم قانون را به نحو احســن اجرا کنیم و
هشت تا  ۱۰درصد و بعضا میگویند تا  ۲۰درصد هم اختالف قیمت
عملکردها باعث بهوجودآمدن شــائبههایی شده است .این شائبهها
وجود دارد و این یک عرف منطقی است.
را یک جایی فســاد مینامند .یک جایی میگویند رانت ایجاد اســت
برای یکسری اموال مشــخص ،کارشناسان قیمتهای مختلفی
و یک جایی هم میگویند سوءاســتفاده رخ داده اســت و ...در واقع
میدهند و دلیل نوع دیدگاه آنها این اختالف قیمت پیش میآید؛ اما
هر جایی خصوصیســازی صورت گرفت ،بعدش میبینید چندین و
در یک کارخانه بزرگ ۱۰ ،درصد اختالف قیمت عدد بزرگی میشــود
چند پرونده بهحق یا به ناحق درســت شده اســت .نتایج بخشی از
و این مســئله میتواند هزار مشــکل ایجاد و اتهام به کســی که کار
پروندههایی که درست شــد ،چیزی نبود که ازابتدا اظهار میکردند.
خصوصیســازی را انجام داده است ،وارد کند .درصورتیکه او نیت
با دانشــی که خودم دارم و با تجربه کاری و مطالعاتی که داشتهام،
بدی نداشــته اســت .به طور مثال یکی از همین خصوصیسازیها
اعتقــاد دارم قطعا و یقینــا موتور حرکتی اقتصاد کشــورها ،بخش
کــه خیلی هم محل جنجــال و حادثه بود و ما هــم خودمان ورود
خصوصــی اســت .دولتها در هیــچ مقطعی و در هیچ کشــوری
داشــتیم ،این بود که گفتند در یک خصوصیسازی فالن متر زمین در
توانایی ایجاد حرکت اقتصادی مولد ،توسط خود را ندارند .دولتها
حال واگذاری است .بررسی میکنیم ،میبینیم درست است .قیمت
میتوانند سیاستگذار خوبی در همه مدلهای اقتصادی دنیا باشند،
زمین در آن منطقه را هم بررســی میکنیم و آن هم درســت است؛
حتی ناظر خوبی باشــند ،اما هیچ وقت مجــری خوبی نبودهاند .اگر
ولــی معترضان به قیمت واگذاری ،نمیگوینــد که این زمین اوقافی
دولتها قرار بــود در حوزه اقتصاد و جریان اقتصادی مجری خوبی
بوده اســت .قیمت زمین اوقافی با زمیــن معمولی فرق دارد یا مثال
باشــند ،کشورهای سوسیالیستی و کمونیســتی میتوانستند نمونه و
وقتــی قطعات بزرگ باشــد ،قیمتش با یک ملــک کوچک متفاوت
الگــوی تجربه موفق این موضوع باشــند .در حالــی که هیچ یک از
است .در قطعات بزرگ برای دریافت مجوز ساخت باید بخشی از آن
سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی در این سالها به نتیجه نرسیده
را برای فضای ســبز و دیگر مصارف عمومی رها و واگذار کرد .همه
اســت .بارزترین آن وضعیت بلوک شرق و شوروی است ،حتی چین
اینها روی قیمت تأثیر میگذارد که معترضان به آن اشاره نمیکنند.
که امروز غول اقتصادی دنیاســت ،خصوصیســازی در آن صورت
میخواهم بگویم که در روشهای مزایدهای این شــائبهها به وجود
گرفته اســت و بخشهــای خصوصی قوی که بــا دولت هماهنگ
میآید .روش ما این مشــکالت را ایجاد میکند .غیر از انتفاع افرادی
هســتند و سیاســتهای خود را با دولت هماهنگ میکنند ،در این
که خودشان مدیر هستند ،انتفاع رقبا هم در بحث خصوصیسازیها
کشور شــکل گرفتهاند .درست است که نظام تکحزبی خاصی روی
مطرح اســت .رقیبی که در مزایده پیروز نشــده است ،دستکم  ۱۰تا
آنها نظر دارد اما اسمشان بخش خصوصی است.
مشــکل از واگذاری میتواند استخراج کند؛ چون فقط دیکته ننوشته
اینکه ما همیشــه خصوصیســازیهایمان به چالش میخورد،
غلط ندارد.
چندین دلیل دارد .اوال مــا هنوز در اقتصادمان نگاه حاکمیت دولتی
 پیشنهاد میکنید واگذاری با چه روشی انجام شود؟
و مجریبــودن دولت وجود دارد .این نــگاه در الیه مدیریت میانی و
در روش مزایده اتفاقات دیگری هم ممکن است رخ بدهد .وقتی
بعضا مدیریت باالدســتی وجود دارد .دالیل مختلفی هم دارد .یک
ملک را فروختهاید ،درباره آنجــا نمیتوانید نظر بدهید .وقتی هپکو
عده نمیتواننــد بپذیرند که بخش خصوصی میتواند رشــد کند و
را فروختهام ،طرفی را که به تعهداتش عمل کرده اســت ،نمیتوانم
موتــور حرکتی باشــد .دوم اینکه باالخره مدیریتهای پاییندســتی
مؤاخــذه کنم که امــروز چرا یک لودر تولید کرده اســت یا چرا رنگ
یکســری انتفاعاتی دارند که اجازه نمیدهند خصوصیســازی رخ
تولیداتش تغییر کرده اســت .خریدار قول داده است که قسطهایش
دهد .آنها عضو هیئتمدیره و مدیر و معاون هســتند و در شرکتها
را بدهد و اظهارنظر دربــاره محصوالتش در حیطه اختیارات دولت
پســت دارند .اگر بخــش خصوصی این شــرکتها را تحویل بگیرد،
نیســت؛ اما در ایران این مسیر دنبال نمیشود .باید ببینیم کشورهای
آنها در مجموعههای واگذارشده نقشی نخواهند داشت ،پس طبعا
دیگر چه کردهاند .آلمان را نگاه کنید که برای خصوصیســازی چه
تمایــل ندارند این اتفــاق بیفتد .به همین دلیل به اشــکال مختلف
روشی داشــته است .روش آلمان به قانون یک مارک معروف است.
مانعتراشــی کــرده و در خصوصیســازی انحراف ایجــاد میکنند.
آنها کارخانه فوالدشــان را با آن عظمت ،به قیمت یک مارک واگذار
برای این گفتههایم مصادیق هم داشــتیم .چندی پیش یک واگذاری
میکردنــد .کل کارخانه را به قیمت یک مــارک به فرد میدادند که
داشتیم و مدیران دولتی علیه آن جریان درست کردند و این مصادیق
متعلق به خودش باشــد؛ اما یک تکالیفی مینوشتند که باید به این
زیاد است.
تکالیف عمل کنــد .دولت در ایران کارخانه ورشکســته را در اختیار
 مدیران دولتی یا شبهدولتی صرفا به این خاطر که پستشان به
میگیرد ،پول میریزد تا آن را از ورشکســتگی دربیاورد و بعد واگذار
خطر نیفتد ،مخالف خصوصیســازی هستند؟ بیشتر از یک پست
میکنــد .بعــد میگویند کارخانــه را فروختهایم .وقتــی کارخانه را
را هم که نمیتوانند اشغال کنند .پس مخالفت با خصوصیسازی
میفروشــید ،اختیارش را هم به فرد واگــذار میکنید؛ درحالیکه در
چه مبنایی دارد؟
روش آلمان کارخانه ورشکسته را واگذار میکنند؛ ولی به قیمت یک
بههرحال ســمت و پســت هم در دیدگاه این نوع افراد میتواند
مارک .سیاســتها را هم تعیین میکنند که خریدار باید اجرا کند و بر
نوعی انتفاع داشــته باشــد .تصــور بکنید که یک شــرکت دولتی یا
آن نظــارت میکنند .اگر بخش خصوصی که کارخانه ورشکســته را
خصولتی اســت .چند مدیر آنجا مشغول اســت؟ اگر این شرکت را
خرید ،مرد عمل باشــد و توانایی داشته باشــد ،آن کارخانه تبدیل به
خصوصی کنند ،آن مدیران کجا باید بروند .انتفاع همینهاست .افراد
یک کارخانه رونقگرفته ،خوب و فعال میشود و اثرش برای اقتصاد
در شرکتها پولهای خوبی میگیرند.
آن کشــور خواهد بود .تولید و اشتغال باال میرود ،مالیات و ...هم به
 از یک رقمی که بیشتر نمیتوانند درآمد کسب کنند .غیر از این
دولت میرسد.
است؟
 ما برخــالف بقیه جاهای دنیا عمل میکنیــم .عالوه بر اینکه
بههرحال درآمد آنها از پســت کارشناســی شاید باالتر است .یک
میخواهیم از محل خصوصیســازی پول دربیاوریم ،کارخانه را
بخشــی هم مربوط به حواشــی مربوط به آن پست است .پستها
هم بعد از واگذاری ،پس میگیریم .این روند فسادزا نیست؟
و مقامات اجرائی حواشــی هم دارند .غیر از منافع مستقیم ،ممکن
هر پسگرفتنی بههرحال دلیــل ،پروتکل و قانون خاص خودش
اســت انتفاعات شخصی و حواشــی هم برای افراد ناسالم و مفسد
را دارد .اگــر فرد بــه تعهداتش عمل نکرده باشــد ،کارخانه را پس
داشته باشند.
میگیرند .درباره قانون یک مارکی مثالی بزنم .ایران شــرکت آسوتک
 منظور از انتفاعات و حواشــی چیســت؟ مثال به آنها پســت
در آلمــان را کــه کار فوالد انجــام میدهد ،در دهههــای  ۶۰و ۷۰
سیاســی پیشنهاد میشــود یا اینکه از مزایایی مثل رشوه و فساد
خریداری کرد و با افتخار اعالم کردند که یک کارخانه فوالد در آلمان
بهرهمند میشوند؟
به قیمت یــک مارک خریدیم و این کارخانــه را فعال میکنیم .بعد
برخی اشــخاص با تصــدی پســتهای دولتی از حاشــیههایی
از چهار تا پنج ســال گفتند نتوانســتیم به تعهدات عمل کنیم و این
غیررســمی که در قبال آن پســت برایشــان ایجاد میشود ،استفاده
میزان هم ضرر دادیم و ناگزیر شــدیم کارخانه را پس بدهیم .تفاوت
میکنند .گاهی یک جریان سیاســی منتفع میشــود و برخی اوقات
عملکردها و دیدگاهها در اینجا مشــخص میشــود؛ یعنی کسی که
خود فرد از این پســت منتفع میشــود .بعضا به خاطر این مســائل
کارخانــه ورشکســته را خریده و نتوانســته به
اســت که ســروصداهایی از خصوصیسازیها
تعهداتش عمل کند ،متضرر میشود.
میشــنوید .آن چیــزی کــه اصلیتر اســت ،از
نکتهای که وجود دارد و همیشه
 آیا قرار است تعداد بیشتری شرکت از بخش
نظر مــن بهعنوان کارشــناس و نه دبیر ســتاد
میگویم و حتی به مسئوالن محترم
خصوصی پــس گرفته شــود؟ زمزمههای این
هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی ،روش و
دیوان محاسبات هم عرض کردم،
مسئله وجود دارد .در گزارش تفریغ بودجه هم
سیاست واگذاری کشور است .در کشورها روش
این است که چرا هیچوقت نمیگویید
اعالم شــد که در واگذاریها انحراف بوده است
واگــذاری به نحوی اســت که همین حواشــی
روش حسابرسیای که در خصوص ارز
و بههمینخاطر این زمزمهها منتشر شده است.
در آن ایجاد میشــود .یعنی روشــی که به کار
دولتی در جریان اقتصادی کشور انجام
دولت چند شرکت دیگر را پس خواهد گرفت؟
میبریم ،خودش باعث میشود این اتفاقات در
دادهاید ،با چه ابزاری انجام میشود؟
من این زمزمهها که میخواهند کارخانههای
آن رخ دهد.
چرا در زمانهای گذشته نمیتوانستیم
خصوصیشده را پس بگیرند ،نشنیدهام؛ اما اگر
واگذاری
روش
دهید.
می
توضیح
بیشــتر

این مدل از حسابرسی را انجام دهیم؟
این زمزمهها صحت داشــته باشد ،تیر خالصی
این
شــود
می
باعث
کــه
اســت
چگونه
ما
ما در چند مقطع دو دهه اخیر بحران
بــر خصوصیســازی در کشــور اســت .بخش
آید؟
وجود
به
مشکالت
ارزی در کشور داشتیم
خصوصــی میگوید من به چه چیــزی اعتماد
بله .با روش فعلی یکســری حواشــی در
کنــم .به نــرخ ارز که هر روز نوســان دارد یا به
واگذاریها ایجاد میشود که البته مفصل است
روشهای صادراتی که یک روز مرز باز اســت و یک روز بســته یا به
و من در اینجا به بخشی از آن اشاره میکنم .یک فردی در قالب یک
اینکه شــرکت را به مــن میدهید و بعــد از دو روز دیگر از من پس
ساختار یا ســازمان در جریان خصوصیسازی کارش را روی اصولی
میگیرید .اعتمادســازی برگ برنده کشــورهای موفق دنیا در زمینه
انجام داده اســت ،ولی شائبه ایجاد میشــود ،حتی اگر هیچ اتفاقی
توسعه اقتصادی است .اصال من بهعنوان بخش خصوصی میتوانم
هم نیفتاده باشد .چرا؟ چون روش واگذاری ما آگهی و مزایده است.
و اجازه دارم در این کشــور رشــد پیدا کنم .یــک روز یکی از فعاالن
چنــد نفر مراجعه میکننــد و در مزایده یک نفر با آن شــرایطی که
بخش خصوصی از من ســؤالی کرد که تنم لرزید .پرسید تا کجا باال
هســت ،برنده میشود .اگرچه افراد مختلفی در این فرایند مشارکت
بیایم ،با من کاری ندارید .قد رشد من چقدر است؟ من پاسخ دادم تا
میکنند .گاهی اوقات چون این شــرکتها خیلی بزرگ هستند ،آنها
موقعی که فســاد نکردهاید ،کسی با شما کاری ندارد؛ اما نگاه بخش
را خرد میکنند تا شــرایط را برای واگذاری تسهیل کنند که واگذاری
خصوصی این است .میگوید که من تا کجا میتوانم کار کنم و کسی
انجام شود .از طرفی عمال در واگذاری میخواهیم برخی داراییهای
من بخش
دولت را بفروشــیم که این موضوع ناشــی از برخی سیاستهاست.
به من نمیگوید پولدار و بــا حربه ثروتمند و پولداربودنِ ،
خصوصی را از گردونه خارج نمیکنند.
این سیاست در الیحه بودجه ما نوشته شده است .یعنی تعیین شده
جاهایی در جلسات صحبت شده است که گفتهایم این اصالحات
اســت که درآمد دولت در ســال جاری ،باید به ایــن میزان از محل

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با »شرق« ،ابعاد پرونده ارزی هفتتپه را بررسی کرد

سندی درباره تخلف وزیر و معاونانش نداریم
ﻟﯿﻼ ﻣﺮﮔﻦ

پروندههاي ارزي و دالرهایي که هیچ وقت به کشــور باز نگشــتند ،یکي از آن مسائلي بود که همواره مورد توجه رسانهها قرار داشت .هر
از گاهي ميشــنیدیم دادگاههاي مفاسد اقتصادي تشکیل شــده و در این دادگاهها عنوان ميشد یك فرد عادي هزاران دالر را از کشور
خارج کرده و هیچگاه به ایران باز نگردانده اســت .واقعیت این پروندهها چیست؟ آیا واقعا ارزها به کشور باز نگشتهاند .آیا تصمیماتي
که مدیران دولتي در برخي مواقع گرفتهاند ،این مشــکالت را ایجاد کرده اســت .کاظم پالیزدار مشــاور معاون اول رئیسجمهور و دبیر
ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با »شرق« ،اعالم ميکند ردیابي بسیاري از پروندههاي ارزي به کمك سامانههاي
طراحيشده توسط دولت انجام شده اســت در حالي که مسئله ارزهاي گمشده در دورههاي قبل هم بوده و هیچگاه این ارزها به کشور
بازگردانده نشــده ،در این دوره حساب و کتابها دقیقتر شده و براي ارزهاي دریافتي دادگاه رسیدگي هم تشکیل ميشود .او ميگوید:
پروندههای اقتصادی حتما ادله محکمهپســند میخواهد که کارشناســیتر باشــد .بعضی وقتها میبینیم روز اول یک موجی درست
میشــود که بعد نمیشــود آن را جمع کرد .باید بتوانیم جواب افکار عمومی را بدهیم .مشــاور معاون اول رئیسجمهور درباره برخي
اتهامات وارده به وزیر جهاد کشــاورزي و معاونانش ،اســتاندار خوزستان و رئیس صندوق توســعه ارزی در پرونده هفتتپه نیز عنوان

در روشهــا یا فالن واگذاری را تســهیل کنید کــه طبق قانون انجام
شــود و بخش خصوصی جــان بگیرد .اما صراحتــا گفتهاند اگر این
واگذاری را انجام دهیم ،میدانیــد چقدر پول و چه انتفاعی نصیب
خریدار میشــود .گفتیم باالخره این پول گیر یک نفر میآید اما به هر
حال چون نیاز کشــور و اقتصاد اســت ،باید انجام شود .هر کس اگر
این کار را انجام دهد ،ســود هم گیــرش میآید .ما اینجا نیازمند یک
فرهنگسازی هســتیم .نباید نگاهمان محدود باشد که چرا سود گیر
افراد میآید .مــن به این میگویم عقبه فکری چپ اقتصادی و نگاه
مارکسیستی یا سوسیالیستی که در اقتصاد وجود دارد .این تفکر هنوز
در عقبه فکری یکســری از افراد جامعه و مسئوالن ما وجود دارد و
این مانع از رشد اقتصادی میشود.
 ســال گذشــته یکســری از مدیران دولتی به خاطر فســاد
بازداشت شــدند .بخشــی از بازداشــتیها هم از وزارت جهاد
کشــاورزی بود .از پروندهها هیچ اطالعاتی منتشر نشد .اتهامات
وارده صحت داشت یا اینکه در نهایت این افراد تبرئه شدند؟
اطالعاتی منتشر نشد چون در مرحله بازپرسی است و بر اساس
قانون ،امکان انتشار اطالعات تا زمانی که دادرسی و تحقیقات تمام
نشــود ،وجود ندارد .باید اجازه دهیم دستگاه قضائی کار خودش را
انجام دهد و نتایج را هم اعالم خواهد کرد.
 در تغییــر کاربری اراضی مرغوب در بخش کشــاورزی خیلی
حرف و حدیث اســت .میگویند این مسئله فسادزاست .در این
حوزه چند پرونده دارید و وضعیت چگونه است؟
صد درصد بحــث تغییر کاربری فسادزاســت .براســاس برخی
شــنیدهها و اطالعاتی که بنده دارم شــاید بالغ بر هزاران پرونده در
این حوزه داریم که حکم تخریب برای آنها صادر شــده اســت .البته
ایــن موضوعات نیازمند بررســیهای دقیقتری اســت .مثال اجرای
قانون و احکام قضائی بیشــک باید انجام شود اما آیا اگر این تعداد
را اجرا کنیم ،تبعاتی را که برای بیش از هزاران خانوار و وابســتگان
آنها نیز بــروز میکند را دیدهایم .به هر حــال اقدامات حاکمیت در
این موضوعــات با توجه به همه ابعاد موضوع انجام میشــود .در
این بحث دو موضوع مهم اســت اول اینکه نباید بگذاریم زمینهای
زراعی و باغات خرد و قابلیت کشــاورزی خود را از دست بدهند و در
وهله بعدی باید کاری کنیم که نیاز و عطش مردم به داشتن مکانی
برای تفریح ســالم و استراحتگاه نیز همزمان دیده شود .این موضوع
را بیشــتر توضیح میدهم .اما تأکید میکنم اگر مــا هر دو نگاه را با
رعایت همه ابعاد مرتبط با این موضوع ببینیم از سوءاستفاده افراد و
زمینخواران جلوگیری کردهایم و این هرجومرجی را که االن شــاهد
آن هستیم ،تعدیل خواهیم کرد.
 اینها خانوارهای عادی هســتند یا اینکــه تخلفات مربوط به

مسئوالن و مدیران میشود؟
همه چیز در این پروندهها هست .صرفا بحث مسئوالن و مدیران
نیســت .مگر مســئوالن چقدر زمیــن میخواهند یا چقــدر تخلف
میکنند .بــه هرحال با مدیری که تخلف کرده باید برخورد شــود و
در این شــکی نیست .ســال  ۹۵از مراجع مختلف یکسری گزارش
از زمینخــواری گرفتیــم .در این گزارشهــا از زمینخواری چندصد
هکتاری تا یک جای ۴۰متری وجود داشــت .عنایت داشته باشید که
زمینخواری و تغییر کاربری با هم متفاوت است .در زمینخواری فرد
تصرف غیرقانونی میکند اما در تغییر کاربری مالکیت متعلق به فرد
اســت اما از نظر ما او مجاز نبوده است که آنجا مثال سازهای بنا کند.
اتفاقی در جامعه افتاده اســت که قبال اینگونه نبود .در گذشته میل
مردم فقط به ساخت و ساز در یکسری نقاط خوش آب و هوا تحت
عنوان ویال یا خانه استراحت بود .اما حاال این میل به اشکال دیگری
در میان مردم به وجود آمده و هر روز بیشــتر میشــود و منحصر به
یک مکان و یک شهرســتان هم نیســت و مربوط به همه اســتانها
و جای جای کشــور اســت .خیلیهــا به دلیل مشــکالت پایتخت و
مراکز استانها تمایل به زندگی روســتایی پیدا کردهاند .این تقاضا و
عطش در بین مردم بعضا دیده میشــود و در حال افزایش اســت.
اگر در تبلیغات و حتی رفتار اطرافیانمان دقت کنیم ،این مســائل را
میبینیم .به هرحال اگر ما بتوانیم روند مهاجرت از روستا به شهرها
را معکوس کنیم و مردم راغب شــوند برای اینکه با محیط روستایی
البته در کنار امکانات رفاهی مناســب اخت بگیرند و ســبک زندگی
خود را تغییر دهند ،برخی از مشکالت اساسی ما در حوزههای تولید
و اشــتغال قابل حل اســت .این را بدانیم ما با تصرفات خیلی قاطع
برخورد میکنیم .هر کس بخواهــد منابع طبیعی یا اموال دولتی را
تصرف کند ،با او با قاطعیت برخورد میکنیم .اما مشــکل دیگر ما با
تغییر کاربری غیرمجاز اســت .این مشکل جایی است که فرد از قبل
مالکیت و حقوق مکتســبهای دارد .در مــورد تغییر کاربری اراضی،
چند حالــت وجود دارد .ایــن موضوع بحثش مفصل اســت و من
اینجا فقط به بخشــی از آن اشاره میکنم .مثال فرد روستایی است و
در روســتا ریشــه دارد .ملک و باغ و زمین زراعی دارد .از طرف دیگر
محدوده بافت روســتا مشخص و محدود است .بچه روستایی بزرگ
شــده و میخواهد ازدواج کند و خودش کار کند .در چنین شرایطی
این فرد باید چــهکار کند؟ وقتی محدوده اراضی روســتا دیگر برای
ســاخت و ســاز جا ندارد؟ یا باید ترک کار کرده و به شــهر مهاجرت
کند که کلی مشــکل بــرای خودش و جامعه به وجــود میآورد .یا
نه میخواهد در روســتا بماند .در این حالت به غیر از این اســت که
روســتایی میگوید اجازه بدهید در کنار چهار هزار متر باغی که دارم،
خانهای بسازم و بچهام را داماد کنم .باید به این انتظارات پاسخ داده

ميکند که برخي تأییدها نوعي انجام وظیفه اســت و به مفهوم تخلف نیســت .او همچنین درباره دیگر مسئوالني که نامشان در پرونده
هفتتپه آمده است ،یادآور ميشــود :برخی دستگاهها کار تأیید طرحهای توســعهای را برعهده دارند یا صندوق توسعه ارزی ،منابع
ارزی را تأمین میکند .بنابراین طبیعی اســت که در روند تحقیقات قضائی از برخی مســئوالن تحقیق شــود و این به آن معنا نیست که
حتما تخلفی داشــتهاند یا انتفاعی شخصی بردهاند .او در واکنش به بازپسگیري هپکو شیوههاي واگذاري شرکتها در ایران را که مبتني
بر مزایده است ،نقد ميکند .به گفته او باید شرکتهایي که براي آنها طرح واگذاري داریم ،به افراد باتجربه و اصطالحا کننده کار واگذار
شــود .بهعنوان مثال در آلمان شــرکتها را به قیمت یك مارك واگذار ميکردند ولي خریدار شرکت باید تعهد ميکرد که برخي کارها را
انجام دهد .این مسئله در ایران رعایت نميشود و گاهي در مسائل داخلي شرکتهاي واگذارشده هم دخالت ميشود .به گفته او ایران
در دهههای  ۶۰و  ۷۰شــرکت آســوتك آلمان که در زمینه فوالد فعال بود را به همان قیمت یك مارك خریداري ميکند اما به دلیل عدم
توانایي در فعالکردن شــرکت مطابق قوانین آلمان ،با زیان از آن خارج ميشود .مشروح گفتوگو با کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادي در ادامه ميآید.

شود .نیاز که سرکوب نمیشود .اگر سرکوب کنید از جای دیگر بیرون
میزنــد .ما در حال حاضر همه راهها را بســتهایم .وقتی همه راهها
را میبندیــد ،اتفاقی که میافتد ،مســیرهای انحرافی برای دورزدن
قوانین و فسادزاشــدن ضوابط ،ایجاد میشود .امروز متأسفانه شاهد
شکلگیری یک تجارت غیررسمی به عنوان دورزدن قوانین هستیم.
افرادی از شــما پول میگیرند و با روشهای مخصوص به اســم
الحاق بافت و ،...تبصره قانونی پیدا میکنند که ساختوســاز انجام
شود .مثال شخصی امروز در شهرستان باغ دارد ،وقتی خانوادهاش در
یک آپارتمان صدمتری ســاکن هستند ،الزم دارند جایی داشته باشند
که برای اســتراحت و تفریح نیازهایشان را پاســخ بدهند .اگر به این
نیاز پاسخ داده نشــود ،هرجومرج ایجاد میشود که امروز شاهد آن
هســتیم .همه چیز هم به خاطر این اســت که به این نیازها پاســخ
ندادهایم که تعدیل شــود .اینجاست که یکسری افراد پیدا میشوند
و با دورزدن قوانین و با اســتفاده از روابط ،زمینهای زراعی و باغات
حاصلخیز را تبدیل به قطعات کوچک و خرد مثال ۲۰۰متری میکنند
و یــک خانه  ۷۰متری هم در آن میســازند .بهاینترتیب هم زمین و
کشــاورزی نابود شده و هم نیاز برطرف نشــده است .باید برای اینها
راهکاری جدید و راه سومی فراهم کنیم.
 تغییر کاربری در کدام استانها وضعیت شدیدتری دارد؟
قبال میگفتم که در ســه استان شــمالی ،تهران و البرز وضعیت
وخیم اســت اما االن گزارش از سیستانوبلوچســتان و یزد و برخی
از اســتانهای دیگر نیز داریم .باالخره باید نیاز افراد جامعه را پاسخ
دهیــم .یک مثال دیگر میزنم .یک روزی گفتند که اســتفاده از مواد
مخدر جرم اســت .خیلیها به خاطر کشیدن مواد مخدر و نه قاچاق
آن کشته شدند .به خاطر اعتیاد حبسها رفتند .امروز تابلوی کلینیک
ترک اعتیاد میبینید .طرف اعالم میکند که معتاد است و میخواهد
تــرک کند .میگویند اعتیاد امروز دیگر جرم نیســت .بیماری اســت.
یعنی دیدیم اگر مســیر را ببندیم ،شــرایط بدتر میشود .برای همین
داریم برای حل مشــکل مســیر دیگری تعیین و اجرا میکنیم که اگر
آدمها در جهت نامناسب فعالیت کردند ،زمینه اصالح و بازگرداندن
آنها به جامعه وجود داشــته باشد .مســیر جبران نیاز به ویال ،خانه
باغی یا تفرجگاههای شخصی افراد را اگر ببندیم ،میشود وضعیت و
هرجومرجی که امروز شاهد آن هستیم .باعث از بینرفتن زمینهای
کشــاورزی میشود و ما باید پاسخگوی نســلهای آینده باشیم .ولی
اگر برای آن پاســخ و راه و روش داشــتید ،این مسئله حل میشود.
میخواهــم بگویم که اگر یک فرد دو هزار متر زمین دارد ،اشــکالی
ندارد که یک خانه ۷۰متری هم در آن داشــته باشــد .ولی ما بهازای
آن بایــد برای احیــای باغها ،زمینهای زراعــی و گیاهان آن منطقه
کمک کرده و متعهد شــود .درحالحاضر افراد میلیونها تومان پول

پرداخت میکنند که جواز ساخت دریافت کنند .اما یکدهم این پول
هم به دست دولت نمیرسد و بقیه آن دست افراد فاسد میچرخد.
اگر قرار باشــد این رقم وارد حساب دولت شود ،اوال درآمدی قانونی
به جیب دولت میرود ،ثانیا با این پول در همان منطقه چقدر درخت
میتوان احیا کرد و کار عمرانی و رفاهی برای همه مردم انجام داد.
مثال بعد از اعطای مجوز ســاخت محــدود میتوانید باغ را تفکیک
و پالکگذاری کنید ،ســپس تکلیف میکنید که با این شــرایط و الگو
باید باغ یا زمین زراعی حفظ شود و توسعه یابد .متأسفانه بعضیها
میترســند ایده و راهکار خالقانه جدید ارائه دهند ،وقتی میترسند،
صورتمســئله را پاک میکنند .وقتی صورتمسئله پاک شود ،فساد
ایجاد میشــود؛ زیرا نیاز همچنان وجود دارد .ما برای مبارزه با فساد
در این حوزه نیازمند یک تحول عمیق در ارائه راهکارها و تغییر نگاه
استراتژیک در حوزه موضوعات مربوط به زمین در کشور هستیم.
 پروندههــای ارزی حرفوحدیــث زیادی به همراه داشــته
اســت .در پرونده هفتتپه که اخیرا در جریان است ،درباره نقش
برخی مسئوالن دولتی از جمله وزیر جهاد کشاورزي و معاونانش
صحبت شده که توصیه کردهاند به مدیرعامل هفتتپه ارز دولتی
تعلق بگیرد .این موضوع صحت دارد؟
آن زمــان که هفتتپه ارز دریافت کرد ،شــرایط اینگونه نبود .ارز
کامال دولتی بود چون آنها برای طرح توســعه ،واردات ماشینآالت،
تجهیزات و امکانات به ارز نیاز داشتند و باید این مبالغ در اختیار آنها
قرار میگرفت .بنابراین اعالم و تأیید این مســئله از ســوی وزارتخانه
یا ســازمان مســئول به مفهوم توصیه نیســت بلکه معنایش انجام
وظیفه و مأموریت ذاتی آن دســتگاه اســت .وزارتخانههای ذیربط
نه فقــط برای هفتتپه بلکه به همه بخشهایی که برای توســعه
تولید و خدمات در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و ...میخواستند،
ارز اختصــاص دادهاند .اگر قرار بوده وارداتی انجام دهند و امکاناتی
خریداری کنند ،وظیفه وزارتخانه این بوده اســت که اعالم کند طرح
توســعه آنها مورد توجه ماســت و بنابراین میتوانند از منابع ارزی
استفاده کنند.
 این وزارتخانهها و جاهایی که به آن اشــاره ميکنید ،وظیفه
ندارند که نظارت کنند تا ارزها منحرف نشود؟
اینجا وظیفه نظارت بر عهده بانک عاملی است که ارز را پرداخت
کرده اســت .برای همین هم پرداخت ارز متوقف شــده است .بانک
عامل ارز را میدهد و بعد بررسی میکند که این ثبت سفارش انجام
شده اســت که ارز بدهیم یا نه .کاال در گمرک آمده است یا نه .همه
دســتگاهها در حدود مأموریتهای ذاتی خودشان در تخصیص ارز
وظیفه داشتهاند و طبیعتا باید پاسخگو باشند.
 در پرونده هفتتپه نام برخی مقامات استاني یا وابستگان آنها

هم به میان آمده است .آیا این اتهامات صحت دارد؟
اما مدیریت جدید بانک مرکزی از روش دیگری استفاده کرد و جلوی
ما تا االن ســندی رسمی در این مورد نداشــتیم و این اتهام را در
عطــش را گرفــت .عرضه ارز را انجــام نداد .ریال را کنتــرل کرد .با
حد مطبوعات و رسانه شنیدم .بااینحال این پرونده در مرجع قضائی
استفاده از ابزاری که داشت ،ازجمله قانون پولشویی ،توانست ریال
در حال رســیدگی اســت و قطعا هرچه رأی نهایی دادگاه بود ،قابل
را کنترل و ســرعت چرخش ریال را در کشــور کم کند .وقتی سرعت
استناد و توجه است .اما این را میتوانم بگویم که بههرحال جاهایی
چرخش پول کاهش مییابد ،زمینه سوءاستفاده هم کم میشود.
مثل برخی دستگاهها کار تأیید طرحهای توسعهای را برعهده دارند
زمانــی یک نفر با یک ســیمکارت و پوز بانکی هــر چند میلیون
یا صندوق توسعه ارزی ،منابع ارزی را تأمین میکند .بنابراین طبیعی
تومان که میخواســت ،میتوانســت جابهجا کنــد؛ اما محدودیت
است که در روند تحقیقات قضائی از برخی مسئوالن تحقیق شود و
گذاشــتند یا مثال گفتند هر کارت بانکی در نهایت  ۵۰میلیون تومان
این به آن معنا نیست که حتما تخلفی داشتهاند یا انتفاعی شخصی
در روز میتوانــد خرید کند .یکباره بخشــی از چرخشها کم شــد.
بردهاند .بههرحال همهچیز در محکمه قضائی رســیدگی و معلوم
درحالحاضر تبادالت مالی از ســطحی باالتر را باید اظهار کنید .این
میشود و باید منتظر رأی قطعی دادگاه ماند.
مربوط به قانون مبارزه با پولشــویی است .باید بروید اعالم کنید که
 درباره ارز دولتــی چه پرونده دیگری مطرح اســت که هنوز
این پول بابت چه چیزی جابهجا میشــود .این قانون اســت .روش
رسانهای نشده است؟ واقعا دالرهای دولتی گم شدهاند؟
جدید بانک مرکزی در واقع توانست سرعت چرخش ریال را تا حدی
نکتهای که وجود دارد و همیشــه میگویم و حتی به مســئوالن
کاهش دهد.
محترم دیوان محاسبات هم عرض کردم ،این است که چرا هیچوقت
 چه تعــداد از پروندههای قضائی منجر به صدور حکم شــده
نمیگویید روش حسابرســیای که در خصوص ارز دولتی در جریان
است؟
اقتصادی کشــور انجام دادهاید ،با چه ابزاری انجام میشــود؟ چرا
این آمار را باید از دستگاه قضائی بپرسید که دارد طبق وظیفهاش
در زمانهای گذشــته نمیتوانســتیم این مدل از حسابرسی را انجام
و اذنــی کــه از مقام معظم رهبــری گرفته ،به پروندههای مفاســد
دهیم؟ ما در چند مقطع دو دهه اخیر بحران ارزی در کشور داشتیم؛
اقتصــادی بــه صورت خاص رســیدگی میکنــد .البته بهتر اســت
در ســالهای  ۹۱و  ۹۲و حتی در دهههــای  ۷۰و  .۸۰بااینحال هیچ
پروندههــای اقتصــادی از ابتدا به صورت دقیق رســیدگی شــوند.
موقع متوجه نمیشــدیم آن ارزها کجا رفــت! هنوز هم نمیدانیم؛
در برخــی پروندهها روز اول که تشــکیل میشــوند ،ابعــاد قضایا و
اما امروز میگوییم این اتفاق برای این مقدار ارز افتاده اســت .دیوان
مســائل ظریف حقوقی آن دیده نمیشــود .بههرحــال پروندههای
محاســبات از کجا میتواند این اطالعات را اســتخراج و اعالم کند.
فســاد اقتصادی با پروندههای جناحی و کیفــری دیگر فرق میکند.
غیر از این اســت که این اطالعات دریافتی از سامانهها و سیستمهای
پروندههــای اقتصــادی حتما ادلــه محکمهپســند میخواهند که
نظارتی اســت کــه خود دولت ایجــاد کرده؟ دیوان محاســبات که
کارشناسیتر باشــد .بعضی وقتها میبینیم روز اول موجی درست
خودش اطالعاتی ندارد؛ از اطالعات ســامانهها و سیستمهای بانک
میشــود که بعد نمیشود آن را جمع کرد .باید بتوانیم جواب افکار
مرکزی اســتفاده و نظارت میکند و بعد میگوید این اتفاقات افتاده
عمومی را بدهیم.
اســت .ما منکر اینکه بخشــی از این منابع ارزی به کشور بازنگشته
 در گزارش تفریغ بودجه  ۹۷اشــاره شــده است که  ۹۹ثبت
اســت ،نیستیم .بههرحال افرادی با سوءاســتفاده از شرایط تحریم و
ســفارش باالی پنج میلیــون دالر با ارز دولتی داشــتیم که هیچ
حسننظر دولت در اعتماد به آنها ،ارز را دریافت کردهاند و به خاطر
وارداتی نداشــتهاند .ثبت ســفارشها حــدود یکمیلیاردو ۱۰۰
انتفــاع نیاوردهاند یا دیرتر میآورند .فرد مدام میگوید ارز را میآورم
میلیون دالر برآورد میشوند .ارزهایی که ثبت سفارش شدهاند و
و تا جایی که امکان داشــته باشــد ،با این ارز کاال یا معامالت دیگری
کاال وارد نشده است ،مربوط به کدام بخشهاست؟
انجام میدهــد .بعد در دقیقــه  ۹۰پول را به کشــور بازمیگرداند؛
مفهوم ثبت ســفارش این نیست که حتما منتج به واردات شود.
زیرا اینها حداقل شــش ماه مهلت دارند .از ایــن گزارشها هم دو،
خیلی اوقات ثبت ســفارشهایی میشود که مشکلی ندارد .فرد ۱۰
ســه مورد برای ما آوردند که فالنــی ارز دریافت کرده و بازنگردانده
ثبت سفارش میکند.
اســت .رفتیم ،بررســی کردیم و دیدیم درســت اســت کــه پول را
 اگــر ارز را دریافت کنــد و کاال به کشــور وارد نکند ،وضعیت
دریافت کرده ،ولی هنوز شــش ماه فرصت او کامل نشــده اســت.
چگونه است؟
بنابراین بخشــی از پروندههای ارزی چنین شــرایطی دارند .یکسری
در چنین شــرایطی تخلف رخ داده؛ اما باید بدانید ثبت ســفارش
هم منابع قفل شــده اســت؛ ارز که مســیر خود را طــی میکرده تا
چند مورد اســت .بعد از ثبت سفارش باید دید که ارز تخصیص داده
به دســت فروشــنده برســد ،به خاطر تحریم در حســابها مانده و
شده است؟ آیا تأمین هم شده است؟ اینها خیلی مهم است .واژهها
مســیر آن بسته شده اســت .یکســری دیگر هم ارز دریافت کرده و
و مفاهیــم را باید دقیق دید و تحلیل ارائه کرد .گاهی ثبت ســفارش
کاالهــای دیگر آوردهاند و تخلف کردهاند که این دســته از تخلفات
شــده و ارز هم تخصیص داده شده ،ولی ارز تأمین نشده است؛ یعنی
در دست رسیدگی است.
عمال هیچ اتفاقی رخ نداده است .گاهی ارز تأمین هم میشود؛ اما آیا
 حجم ارزهایی که به دلیل قفلشدن منابع دچار مشکل شده،
به دست خریدار رسیده است؟ دوباره ارز در خارج گیر میکند .بحث
بیشتر است یا ارزهایی که از آنها سوءاستفاده شده؟
ارز و ثبت سفارش خودش چند مرحله دارد .گاهی من ثبت سفارش
حجم ارزهایی که از آنها سوءاســتفاده شــده ،بیشتر است .برخی
میکنم که مفهومش تقاضا برای واردات است .باید دید با چند ثبت
افراد فکر میکردند این دوره هم مثل دورههای قبل اســت؛ یک کار
سفارش موافقت میشود .بعد از آن ارز تخصیص داده میشود .باید
دیگری با ارزها انجام میدهند و کســی هم نیســت به عملکرد آنها
دید چه ارزی تخصیص داده میشود .فرد یورو میخواهد؛ چون یورو
رســیدگی کند؛ اما دیدند اینبار و در این دوره و دولت ،حسابوکتاب
نداریم ،روپیه هند بــه او تخصیص میدهیم .بنابراین ارز تخصیصی
وجود دارد و به مســائل رسیدگی میشــود .نقص هم داریم و منکر
روپیه هند میشــود .حاال این روپیه هند تخصیص اســت ،هنوز باید
آن نیســتیم .هنوز در اطالعات ما در جاهایی نقص وجود دارد ،ولی
منتظــر تأمین آن ماند .تازه اگر تأمین هم بشــود ،بایــد روپیه هند را
سیســتم توزیع و نظارت بر توزیع در ایــن دوره قطعا از همه دورهها
تبدیــل کند و به اروپا ببرد و تحویل مثال واردکننده دارویی بدهد .این
بهتر و عالیتر بوده است .اصال قابل قیاس نیست.
خودش روندی طوالنی دارد .ملغمهای درســت میشود که بررسی
 در این دوره بیشتر مورد پرسش واقع میشوید؟
آن دشوار است.
 انحرافات ارزی بیشــتر در کدام حوزه بوده اســت؟ بیشتر در
اطالعاتــی کــه خودمــان تولیــد کردیم ،مــورد اســتفاده قرار
حوزه غذا و دارو گزارش شده یا در سایر بخشها بوده است؟
میگیرد .پس این دادگاهها با چه اســنادی تشــکیل میشــود؟ در
این را حداقل ما بررســی نکردیم .خوشهبندی نکردیم که ببینیم
همیــن دادگاههایی کــه میبینید ،افراد غیرمطرحی هم هســتند و
در کدام بخش بیشــتر بوده است؛ اما باید به واژهها خیلی دقت کرد.
اسمهایشــان را نمیشناسیم که ارز گرفتهاند و نیاوردهاند .قاضی از
همیــن تخصیص ،تأمین و ورود کاال که عرض کردم .یا اگر تأمین هم
چه کســی اطالعات گرفته است؟ از سامانههایی که دولت طراحی
کردهایم ،فرد یورو میخواســته است ما به او روپیه دادهایم .اگر پای
کرده اســت .اما بعضی وقتها خود دولت را متهم میکنند .از این
درددل همین واردکنندگانی که ســالم کار میکنند بنشینید ،میبینید
طرف دولتیها میگویند خودمــان داریم کنترل میکنیم؛ چراکه ما
که روپیه هند تا به یورو تبدیل شود ،چه هزینه باالیی را به واردکننده
اعتماد داشــتیم و گفتیم این اشخاصی که ارز گرفتهاند ،سالهاست
تحمیل میکند .این را چه کسی میخواهند بپردازد؟
کار اقتصــادی میکنند و حتما کار درســت و بدون خطا و فســاد را
 پرونده خودرو خیلی ســروصدا راه انداخت .در پرونده سایپا،
انجام میدهند؛ چون پای منافع ملی ما در میان اســت؛ اما حاال که
مدیرانش به چند ســال زندان محکوم شــدند .یکــی از مدیران
آنها کار درســت را انجام ندادهاند ،من مقصر نیستم .موظف بودیم
این شــرکت مدعی است در ســال  ۹۶که مدیر بوده است ،بازار
یا خودمان یا دســتگاه نظارتی به وضعیت آنهــا ورود کند و به آن
اینگونــه نبوده و همــه چیز آرام بــود .او میگویــد نمایندگی
رســیدگی کند .اگر ما دفاع بیجا از این افراد کردیم ،مقصریم؛ اما این
که به اعدام محکوم شــده ،رتبــه  ۱۲در میــان نمایندگیهای با
کار را انجــام ندادیم .واقعا خود دولت اطالعات را در اختیار مراجع
خرید پرتیراژ را داشــته است و ســایر نمایندگیها تبرئه شدهاند.
مســئول قرار داد و شــرایط را در طول چند ســال اخیر برای تمرکز
داستان چیست؟
اطالعات و ایجاد ســامانههای اطالعاتی فراهم کرد .متأســفانه این
در موضوع خودرو تا عید  ۹۷در خودرو این مســائل را نداشتیم.
را کســی نمیگوید .بعضی وقتها صرفا جوی ایجاد میشود .اینها
واقعا اینگونه نبود .بعد از  ۹۷تحریمها شــروع شد و با تحریمهای
روشهای صحیحی نیســت .من نیز اطالعاتی درباره فسادهایی که
خودرویی در پاییز  ۹۷این اتفاقات رخ داد .تا سال  ۹۶که طرح فروش
در کشــور هســت ،در اختیار دارم .اگر بیایم و بیموقع آن را توضیح
اقســاطی با شــرایط خیلی زیاد میگذاشــتند و
بدهم و آنها را تشــریح کنم ،غیر از اینکه ذهن
مردم هم نســبتا راضی بودند و بازار نیز آرامش
مردم را مشغول و مغشــوش کنم ،کار دیگری
نباید بگذاریم زمینهای زراعی و
داشــت .بههرحــال آنچه در تخلفــات خودرو
کردهام؟ اگر این افراد نیت خیر داشــته باشند،
باغات خرد ،قابلیت کشاورزی خود
و پروندههــای این حوزه اتفاق افتاده از ســوی
تالش میکنند مسیرهای بروز مشکل را اصالح
را از دست بدهند و در وهله بعدی
مرجــع قضائــی اطالعرســانی شــده و مابقی
کنند .پیشــگیری همیشــه بهتــر از درمان بوده
باید کاری کنیم که نیاز و عطش مردم
موضوعات نیز در حال رسیدگی است.
است .اگر قرار است کســی بداند ،باید صاحب
به داشتن مکانی برای تفریح سالم و
 طبق قانون ،فروش ســبدی مجاز اســت.
کار بداند .مردم کوچه و بازار اگر این اطالعات را
استراحتگاه نیز همزمان دیده شود.
اگر رانت داریــم چرا جلوی فروش ســبدی را
داشته باشند ،کاری از دستشان برنمیآید ،فقط
اگر ما هر دو نگاه را با رعایت همه
نمیگیریم؟
بیاعتمادی ایجاد و خاطرشــان مکدر میشود؛
ابعاد مرتبط با این موضوع ببینیم از
اینکه افــرادی در مقطعی تصمیم میگیرند
اما اگــر رئیسجمهور محتــرم ،رئیس محترم
سوءاستفاده زمینخواران جلوگیری
فروش ســبدی راه بیندازند ،بههرحال این مدل
قوه قضائیه ،رئیس محترم مجلس ،نمایندگان
کردهایم و این هرجومرجی را که شاهد
از فــروش ،آســیبها و انحرافهــای خــاص
مــردم و وزیر مربوطــه بدانند ،آنهــا میتوانند
آن هستیم ،تعدیل خواهیم کرد
خودش را دارد؛ مثال به یک نمایندگی خودروی
رسیدگی کنند.
کممتقاضی میدهید و به یکی پرمتقاضی .اینها
 پروندههــای ارزی دوره گذشــته دولت
رانتها و سوءاســتفادههایی اســت که میتواند وجود داشته باشد.
از پروندههایی بود که خیلی ســروصدا شد و به بازداشت افرادی
خودم معتقدم فروش سبدی ،فروشی استاندارد و عادالنه نیست؛ زیرا
منجر شد .آیا تصمیمات آن دوره مصداق رفتارهای فسادزا بود؟
ما میآییــم چندصد نمایندگی را زیر نظر ۱۰تا  ۱۵نمایندگی دیگر قرار
این موضوع بــه دو دیدگاه اقتصادی دولــت در مقاطع مختلف
میدهیم و این سوءاســتفاده است .این فسادها در فروشهای سبدی
برمیگردد .درواقع نوع منش اقتصادی در دو مقطع در بانک مرکزی
بــود .یا اینکه خودروهایی را که خوب فــروش میرفت ،فقط به یک
متفاوت بود .زمانی که قیمت ارز باال و پایین میرود ،یک روش بود که
نفر میدادند .افرادی که به اعدام محکوم شدهاند ،بیشتر خودروهای
میگفت تقاضایی ایجاد شــده است ،بر اساس یک فرمول ساده باید
پرفــروش را میگرفتنــد .در ســال  ۹۶هم تقاضا بــرای خودروهای
تقاضا را با عرضه فراوان از بین ببریم؛ غافل از اینکه حجم نقدینگی
پرمتقاضی با خودروهای کممتقاضی یکسان نبوده است.
خیلی زیاد است و عطش برای ارز افزایش مییابد .آیا میتوانیم این
تقاضا را پاســخ بدهیم؟ مداوم عرضه میکنید ،تقاضا زیاد میشــود
 فــروش طبق قانــون انجام ميشــود؛ چرا قانــون اصالح
و میل هم زیاد میشــود؛ مثل کسی که آبنمک میخورد و میل به
نمیشود؟
خــوردن آب در او افزایش مییابد .ایــن رفع عطش نمیکند .برخی
فروش ســبدی یک روش اســت و قانون نیســت؛ در ضمن ما از
مدیران بانکی در آن مقطع به خاطر این رفتار مورد اتهام قرار گرفتند؛
سالهای  ۹۶و  ۹۷به بعد فروش سبدی نداریم.

ایــن مهم با ابالغ بخشنامه وزارت متبوع مبنی بر لزوم راهاندازی
آن در همه اســتانهای کشــور اهمیــت بیشازپیش یافته اســت.
دراینباره اهم پیشنهادها عبارتاند از:
لزوم تدوین دستورالعمل اجرائی :ابالغ بخشنامه یادشده اگرچه
گام مثبتی به شــمار میرود؛ اما نیازمند تدوین دستورالعمل اجرائی
با همکاری نهادهای ذیربط اســت .در دســتورالعمل یادشده باید
موارد مهمــی مانند محل تأمین منابع مالی یــا اعتبارات الزم برای
اجرای این مهم )بهویژه براي تأمین زمین در داخل بافت شــهري(
به صورت مشــخص تعیین شود؛ زیرا ممکن است شهرهای مدنظر
برای استقرار میدان میوه و ترهبار فاقد زمین مناسب در داخل بافت
شــهری بوده و در این شــرایط هدف از ایجاد میادین که دسترســی
آســان مردم است ،محقق نشود .بدیهی است که با توجه به عرضه
کاالهــاي پرگردش مصرفــي در این میادین ،به نظر ميرســد ایجاد
آنها در خارج بافت شــهری توجیهپذیر نیســت؛ بنابراین الزم است
میادین در داخل بافت شــهری ایجاد شوند تا امکان دسترسی آسان
مصرفکننده با توجه به دغدغه جدی ترافیک در شهرها مدنظر قرار
گیــرد .درباره مقوله تأمین زمین ،تعامل و همکاری با دســتگاههای
دولتی دارای زمین مانند وزارت مســکن و شهرسازی )سازمان زمین
شــهری( ،وزارت جهاد کشــاورزی و تعامل با سازمانها و نهادهاي
عمومي مثل بنیاد مســتضعفان ،ســتاد اجرائي فرمــان امام )ره(،
کمیته امداد امام خمیني )ره( و دیگر نهادها ازجمله سازمان اوقاف
و خیریه جمهوري اسالمي ایران )که قواعد و مقررات خاص خود را
دارد( و ...ضروری است.
لزوم تعامــل با دیگر نهادهاي دخیــل در زنجیرههاي تأمین مواد
غذایي :تعامل با وزارت تعاون و وزارت جهاد کشاورزي براي ایجاد
ســازوکارهاي الزم به منظور توانمندسازي فعاالن بخش کشاورزي
با رویکــرد تولیدات کیفي ،بازارمحور و صادراتگــرا و نیز تعامل با
ســازمان مرکزي تعاون روستایي براي ایجاد ســازوکار بازارسازي و
بازاررســاني تولیدات قطبهاي عمده تولید و تکمیل زنجیره تأمین
محصوالت کشاورزي به منظور ساماندهي کل زنجیره با استفاده از
امکانات و ظرفیتهاي موجود.
استفاده از قراردادهاي مشــارکت مدني و تجاری براي تأمین مالي
تجهیزات مورد نیــاز میادین میوه و ترهبار :تهیــه تجهیزات مورد نیاز
میادین میــوه و ترهبار نیاز به منابع مالی دارد کــه تأمین آن با انعقاد
انواع قراردادها )مشارکت مدنی ،قراردادهای  BOT، BOLTو (BOO
میسر است .با توجه به پیچیدگی حقوقی این امر ،الزم است بهترین
گزینه از طرف شهرداری که اساسا متولی نظارت بر میادین بوده و با
درنظرگرفتن معضالت و مشکالتی که در گذشته با آن مواجه شده،
انتخاب شــود .اگرچه این امر نیازمند کارشناســی حقوقی است؛ اما
آنچه برای وزارت متبوع مهم اســت ،این است که در انتخاب شیوه
تجهیز باید موضوع نظارت ســازمان مدیریــت میادین میوه و ترهبار
)با توجه به اساســنامه میادین( مدنظر قرار گیرد .این امر به صورت
ویژه در بند )د( ماده ) (۵اساســنامه ســازمان مدیریت میادین میوه
و ترهبار مورد توجه قرار گرفته اســت؛ بهطوریکه در بند یادشــده
آمده ســازمان وظیفه نظــارت ک ّمی و کیفی بــرای مدیریت میادین
یادشده را با تأکید بر رعایت حقوق مراجعهکنندگان عهدهدار است.
بدیهی اســت که با توجه به هزینههای باالی فیزیکی نظارت دولت
بر واحدهای صنفی ،ترجیح با نظارت بخش عمومی )شهرداری( و
استمرار وضع قبلی در این زمینه خواهد بود.
احتمال بروز مقاومت از ســوي بخش ســنتی در مقابل توســعه
میادیــن :یکی دیگر از معضالت توســعه میادین میــوه و ترهبار در
برخــی از اســتانها ،مقاومت بخش ســنتی )از طریــق نهادهای
حرفــهای فراگیــر آن( در مقابل ایجاد این میادین اســت که ممکن
اســت از طریــق مطرحشــدن دغدغه اشــتغال دولــت و احتمال
کاهش اشــتغال یا ورشکســتگی بازیگران این بخش انجام شــود؛
درحالیکــه شــکلگیری میادیــن میوه و ترهبــار در کنــار فعالیت
بخش ســنتی بهنوعی دادن قدرت انتخاب به مصرفکننده اســت.
باید توجه داشــت که بازیگران مختلف در شــبکه توزیع همه اقالم
ازجمله محصوالت کشــاورزی میتوانند در کنار هم فعالیت داشته
و به رقابتیشــدن قیمتهــا نیز کمک کنند .باالخــره مصرفکننده
با مالحظات خــود تصمیم میگیرد که کاالهای مــورد نیاز خود را
با توجه به مؤلفههای مدنظر و حســب مورد ،از واحدهای ســنتی
یا میادیــن میوه و ترهبار تأمیــن کند .واقعیت امر این اســت که در
اینجا مشــکل تعارض منافع پیش میآید و مغازههای میوهفروشی
سنتی برای در امان ماندن از آســیب ناشی از گسترش میادین میوه
و ترهبار بهنوعــی راهکار بخشبندی بازار را دنبــال خواهند کرد و
اساسا راهکار چنین مواردی ،در بخشبندیکردن بازار است؛ یعنی
واحدهای سنتی میتوانند نیازهای افرادی را تأمین کنند که حاضرند
محصوالت باکیفیتتر را در قیمت باالتر خریداری کنند.
لزوم اتخاذ دیــدگاه برد -برد در توســعه میادین میــوه و ترهبار:
فعالیت میادین میوه و ترهبار در شــبکه توزیع کاال برای همه اجزای
درگیر در شــبکه توزیع کاال اعم از مصرفکننده ،تولیدکننده ،سازمان
و مدیریــت را منتفع ميکند .به طور نمونــه اقدامات تنظیم بازاري
در این میادین و به واســطه عرضه محصوالت با قیمت مناســبتر
از ســطح شــهر و با کیفیت مقبول در شــرایط قیمتهای تقویمی،
ميتواند موجبات رضایت نســبي مصرفکننــدگان را فراهم بیاورد.
عالوهبراین ،میادین میوه و ترهبار میتوانند با ایجاد کانالهاي جدیدي
براي عرضه محصوالت کشاورزي و دستیابي به تقاضاي پایدار براي
این محصوالت در شــهرها ،بهویژه در ســال  ۱۳۹۸که با نام ســال
»رونق تولید« نامگذاری شده اســت ،به درآمدزایي و توسعه بخش
کشاورزي ،بهویژه کشاورزان و باغداران محلي کمك کنند .در سمت
دیگر ،وظیفه دولت نیز بهعنوان متولی اصلی ســازمان و مدیریت در
شبکه توزیع کاال در راستای رساندن کاالی باکیفیت و قیمت مناسب
عملیاتی شده و مقاصد تنظیم بازاری محقق خواهد شد.
الگوبرداري از تجربیات کشــورهاي جهان :توســعه ک ّمي و کیفي
بازارهاي مشــابه میادین میوه و ترهبار کشور به دلیل نقش مهم آنها
در تأمین امنیت غذایي شهروندان و تقویت بخش کشاورزي ،همواره
در دستور کار دولتهاي کشورهاي توســعهیافته و در حال توسعه
قرار داشته است .این امر تأییدي است بر لزوم توسعه میادین میوه و
ترهبار در نقاط مختلف کشور .از سوي دیگر ،کاهش حضور واسطهها
و گســترش عرضه مستقیم محصوالت از ســوی کشاورزان ،ازجمله
اصليترین رویکردهاي ارتقــا و فعالیت بازارهاي این محصوالت در
جهان بوده اســت )نظیر تجربه ارتقای بازارهاي ترهبار در شهرهاي
بزرگ چین(؛ بنابراین ضروري اســت در توسعه میادین میوه و ترهبار
در کشور نیز به آن توجه جدي شده و کاهش یا محدودکردن فعالیت
واسطهها در این میادین در دستور کار قرار گیرد.
*پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
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ﻋﮑﺲ :ﻣﯿﺜﻢ ﻣﻬﺎﺑﺎدى ،ﻓﺎرس

 بازارهــاي محصــوالت کشــاورزي )بــرای عرضه انــواع میوه،
ســبزیجات ،گوشــت ،لبنیات و (...با ویژگيهایي مشابه میادین میوه
و ترهبــار ایران ،در کشــورهاي دیگر اعم از توســعهیافته و در حال
توســعه نیز مرســوم بوده و بهعنــوان زیرســاختهاي مهم تأمین
امنیــت غذایي شــهروندان ،کمك بــه کشــاورزان کوچكمقیاس
حاشــیه شــهرها و تنظیم بازار مورد توجه هستند .به طور مثال این
بازارهــا در آمریکا ،کانــادا و اروپا تحت عنوان بازارهاي کشــاورزان
) (Farmers’ Marketsیــا بازارهــاي محصــوالت تــازه
) (Fresh Marketsو در چیــن بــا نــام بازارهــاي ترهبــار
) (Wet Marketsفعالیــت ميکنند .بررســي تجربیات کشــورهاي
مختلف جهان نشان ميدهد که توسعه کمي و کیفي این بازارها با
اهداف گوناگون مورد توجه بوده اســت .نوع و گستره سیاستهاي
دولتها دراینباره ،ارتباط تنگاتنگي با میزان نقش دولت در مدیریت
این بازارها دارد .در کشــورهاي اروپایــي ،مدیریت دولتي با درجات
مختلف بر بازارهاي کشــاورزي امري معمول است .براي نمونه در
شــهرهایي مانند آتن )یونان( ،تورینو )ایتالیا( و بارســلونا )اسپانیا(
بازارهاي محصوالت کشاورزي داراي محلهاي ثابت بوده و همگي
تحت مالکیت و مدیریت شهرداريها قرار دارند .در شهرهایي مانند
لنــدن و تولوز )فرانســه( نیز دولت با وجود ایفــاي نقش مدیریتي،
فقــط به اجاره فضاهاي عمومي به بخــش خصوصي برای برپایي
این بازارها ميپردازد .تعامل و همکاري غرفهداران با نهاد مســئول
بازار ،از عوامل کلیدي موفقیت این بازارها محسوب ميشود .تجربه
بازارهاي محصوالت کشــاورزي شــهر بارســلونا ميتواند بهعنوان
الگویي موفق در این زمینه معرفي شــود .براســاساین ،در هر بازار
باید انجمني با عضویت همه غرفهداران تشکیل شود .این انجمنها
عالوه بر اینکه مســئولیت پاکیزگي و امنیت بــازار را برعهده دارند،
در توســعه ،نوســازي و نیز تدوین اســتراتژيهاي برندینگ با نهاد
متولي بازارها یعني مؤسسه بازارهاي شهرداري )ذیل شوراي شهر(
همکاري ميکنند.
در کشــورهایي مانند ایــاالت متحده آمریکا و کانــادا ،مالکیت و
مدیریت این بازارها عمدتا برعهده بخش خصوصي بوده و دولتها
برنامههاي حمایتي مختلفي را براي توسعه ک ّمي و کیفي این مراکز
اجرا ميکنند .در ادامه به بررسي جزئيتر تجربیات کشورهاي چین
و ایاالت متحده در توسعه بازارهاي محصوالت کشاورزي در شهرها
پرداخته خواهد شد.
در کشور چین ،بازارهاي محصوالت کشاورزي )بازارهاي ترهبار(
که به طور ســنتي جزء مهمي از زنجیره تأمیــن محصوالت تازه در
شهرها به شمار ميروند ،در سالهاي اخیر با هدف ارتقاي دسترسي
شــهروندان به محصوالت کشــاورزي تازه با قیمتهــاي مقبول ،با
تحوالتي مواجه بودهاند .در برخي شــهرهاي بزرگ مانند نانجینگ،
این مراکز همچنان ســهم بزرگي از بازار خردهفروشي میوه ،سبزي و
گوشت را به خود اختصاص ميدهند و از حمایتهاي شهرداريها
براي توسعه و گسترش برخوردارند؛ بهطوريکه شهرداري نانجینگ
در قالب برنامه شبکه تجارت این شهر ،ایجاد بیش از  ۲۰۰بازار میوه
و ســبزي جدید در این شهر را تا ســال  ۲۰۳۰پیشبیني کرده است.
در تعدادي از شــهرهاي متوســط چین نیز توســعه ک ّمي بازارهاي
تر با امکانات مدرن و در مناطق جدید این شــهرها ،در دســتور کار
شــهرداريها قرار دارند .در شــهرهاي بزرگي مثل پکن ،شانگهاي،
گوانگژو و چنگدو ،پس از ســال  ۲۰۱۰سیاســت توسعه بازارهاي
تر به اجرا گذاشــته شــد که نتیجه آن گســترش عرضه مســتقیم
محصوالت از ســوی کشاورزان و باغداران به جاي حضور واسطهها
در بازار میادین ترهبار بود .همچنین در برخي نقاط کشور چین ،از این
بازارها براي عرضه کاالهاي تنظیم بازاري در شــرایط افزایش شدید
قیمتها استفاده ميشود .بهعنوان مثال ،در سپتامبر  ۲۰۱۹مقامات
شهر نانینگ ،برای عرضه گوشت خوك با دستکم  ۱۰درصد قیمت
زیــر بازار با محدودیت خرید روزانه حداکثر یك کیلوگرم از طرف هر
شــخص ،از  ۱۰بازار ترهبار فعال این شــهر اقدام کردند .این شهر در
منطقــهاي از چین قرار دارد که عالوه بــر باالبودن مصرف این نوع
گوشت در آن ،از فقیرترین مناطق این کشور محسوب ميشود.
در ایاالت متحده ،بازارهاي کشاورزان با توجه به اهمیت آنها در
حمایت از فعالیتهاي کشــاورزي کوچكمقیاس حومه شــهرها و
ارتقای امنیت غذایي شــهروندان و بهویژه اقشار آسیبپذیر همواره
مورد توجه سیاستگذاران بودهاند .تعداد این مراکز در این کشور از
دهه  ۹۰به این ســو بیش از چهار برابر شده و درحالحاضر به بیش
از هشتهزارو  ۶۰۰مرکز ميرسد .برخي از این بازارها فصلي بوده و
برخي دیگر نیز در طول سال دایر هستند .محصوالت عرضهشده در
آنها نهتنها میوه و ســبزیجات؛ بلکه انواع محصوالت لبني ،گوشت،
نــان ،برخي مواد غذایي پختهشــده و حتي گل و گیاه را نیز شــامل
ميشــوند .طبق مطالعات انجامشــده ،معموال قیمت محصوالت
عرضهشــده در بازارهاي کشــاورزان معمــوال از قیمت محصوالت
مشــابهي که در ســوپرمارکتها و دیگر خواربارفروشــيها عرضه
ميشــود ،پایینتر اســت .عالوهبراین ،در حدود نیمي از این بازارها،
کوپنهاي سوبســیدي توزیعشــده از طریق برنامههاي فدرال برای
حمایت از اقشــار کمدرآمد و آســیبپذیر و دیگر افراد واجد شرایط
پذیرفته ميشود.
وزارت کشــاورزي آمریکا براي توســعه ،تجهیز و گسترش انواع
بازارهاي فروش مستقیم محصوالت کشاورزي اعم از بازارهاي میوه
و ســبزي ،غرفههاي کنار جاده ،گردشگري ،کشاورزي و ...کمكهاي
مالي اعطا ميکنــد .این کمكها در قالب برنامــه ارتقای بازارهاي
کشــاورزي ) (Farmers Market Promotion Programو بــراي
اقداماتي مانند فعالیتهاي بازاریابي و توســعهاي ،ظرفیتسازي،
آمــوزش و کمكهاي فنــي اعطا ميشــود .همه بازیگــران فعال
در بازارهــاي کشــاورزي اعــم از مســئوالن بازارهاي کشــاورزي،
کسبوکارها و تعاونيهاي کشاورزي ،شرکتهاي توسعه اقتصادي،
دولتهاي محلي و قبیلهاي ،شــرکتهاي غیرانتفاعي ،انجمنهاي
تولیدکننــدگان محصوالت کشــاورزي ،نهادهــاي عامالمنفعه و...
ميتوانند مشــمول این کمكها باشند .در نهایت اولویت در اعطاي
کمكهاي مالي با بازارهایي است که در مناطق محروم و فقیر واقع
شده باشند.
نکات کلیدي
توسعه میادین میوه و ترهبار از اولویتهای اصلی دولت و بخش
عمومی در راســتای تنظیم بازار اقالم عمدتا کشــاورزی محســوب
میشود.
ادامه در صفحه ۹

خصوصیســازی تأمین شود .یعنی شما به سازمان خصوصیسازی
 دولت قصد دارد هپکــو را از بخش خصوصی پس بگیرد و به
تکلیف کردهاید که حتما این رقم واگذاری را در امســال داشته باشد
ایمیدرو واگذار کند .این بازپسگیری مجموعههای واگذارشــده
که منافع آن تکلیفا به دولت برسد .در اینجا رئیس خصوصیسازی
میتواند فسادزا باشد؟
بایــد به وظیفهاش عمل کند چون تکلیف دارد و او هر کاری که الزم
مــن در ادامه درباره رونــد اقدامات صحبــت میکنم .اما بحث
باشد ،میکند تا این مقدار خصوصیسازی تکلیفی را انجام دهد.
مهمتر این اســت کــه هپکو یک جزء از کل اســت .مــا بحث اصل
 مسئله اینجاســت که رئیس خصوصیسازی قیمتگذاری را
 ۴۴قانون اساســی و بحث خصوصیســازی را داریــم .مقام معظم
درســت انجام نمیدهد و یک مجموعه را ارزانتر واگذار میکند.
رهبری یــک قانون عالی و مترقــی را ابالغ فرمودند امــا از آنجایی
این طور نیست؟
که ما همیشــه قوانین خوبــی داریم اما مجری خوبی نیســتیم؛ به
نکتهاش اینجاســت که ســازمان خصوصیســازی صرفا محل
خاطر یکســری نگاههــا در هیچ مقطعــی نتوانســتیم آنطور که
قیمتگذاری نیســت .قیمتگذاری روش و فرایندی دارد که خود آن
شایســته اســت خصوصیســازی را اجرائی کنیم تا موتور حرکتی
ســازمان نیز باید از آن تمکین کند وگرنه متخلف اســت .کارشناس
در حوزه اقتصاد کشــور ایجاد شــود .این عملکرد نامناسب به همه
رسمی و افراد مختلف میآیند و قیمتگذاری انجام میدهند .طبق
مقاطــع مربوط میشــود و به یک دولــت یا یــک دوره خاص هم
قانون کارشناسی مرجع قضائی ،بین اعالم نظرهای کارشناسی حدود
مربوط نیســت .ما نتوانســتیم قانون را به نحو احســن اجرا کنیم و
هشت تا  ۱۰درصد و بعضا میگویند تا  ۲۰درصد هم اختالف قیمت
عملکردها باعث بهوجودآمدن شــائبههایی شده است .این شائبهها
وجود دارد و این یک عرف منطقی است.
را یک جایی فســاد مینامند .یک جایی میگویند رانت ایجاد اســت
برای یکسری اموال مشــخص ،کارشناسان قیمتهای مختلفی
و یک جایی هم میگویند سوءاســتفاده رخ داده اســت و ...در واقع
میدهند و دلیل نوع دیدگاه آنها این اختالف قیمت پیش میآید؛ اما
هر جایی خصوصیســازی صورت گرفت ،بعدش میبینید چندین و
در یک کارخانه بزرگ ۱۰ ،درصد اختالف قیمت عدد بزرگی میشــود
چند پرونده بهحق یا به ناحق درســت شده اســت .نتایج بخشی از
و این مســئله میتواند هزار مشــکل ایجاد و اتهام به کســی که کار
پروندههایی که درست شــد ،چیزی نبود که ازابتدا اظهار میکردند.
خصوصیســازی را انجام داده است ،وارد کند .درصورتیکه او نیت
با دانشــی که خودم دارم و با تجربه کاری و مطالعاتی که داشتهام،
بدی نداشــته اســت .به طور مثال یکی از همین خصوصیسازیها
اعتقــاد دارم قطعا و یقینــا موتور حرکتی اقتصاد کشــورها ،بخش
کــه خیلی هم محل جنجــال و حادثه بود و ما هــم خودمان ورود
خصوصــی اســت .دولتها در هیــچ مقطعی و در هیچ کشــوری
داشــتیم ،این بود که گفتند در یک خصوصیسازی فالن متر زمین در
توانایی ایجاد حرکت اقتصادی مولد ،توسط خود را ندارند .دولتها
حال واگذاری است .بررسی میکنیم ،میبینیم درست است .قیمت
میتوانند سیاستگذار خوبی در همه مدلهای اقتصادی دنیا باشند،
زمین در آن منطقه را هم بررســی میکنیم و آن هم درســت است؛
حتی ناظر خوبی باشــند ،اما هیچ وقت مجــری خوبی نبودهاند .اگر
ولــی معترضان به قیمت واگذاری ،نمیگوینــد که این زمین اوقافی
دولتها قرار بــود در حوزه اقتصاد و جریان اقتصادی مجری خوبی
بوده اســت .قیمت زمین اوقافی با زمیــن معمولی فرق دارد یا مثال
باشــند ،کشورهای سوسیالیستی و کمونیســتی میتوانستند نمونه و
وقتــی قطعات بزرگ باشــد ،قیمتش با یک ملــک کوچک متفاوت
الگــوی تجربه موفق این موضوع باشــند .در حالــی که هیچ یک از
است .در قطعات بزرگ برای دریافت مجوز ساخت باید بخشی از آن
سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی در این سالها به نتیجه نرسیده
را برای فضای ســبز و دیگر مصارف عمومی رها و واگذار کرد .همه
اســت .بارزترین آن وضعیت بلوک شرق و شوروی است ،حتی چین
اینها روی قیمت تأثیر میگذارد که معترضان به آن اشاره نمیکنند.
که امروز غول اقتصادی دنیاســت ،خصوصیســازی در آن صورت
میخواهم بگویم که در روشهای مزایدهای این شــائبهها به وجود
گرفته اســت و بخشهــای خصوصی قوی که بــا دولت هماهنگ
میآید .روش ما این مشــکالت را ایجاد میکند .غیر از انتفاع افرادی
هســتند و سیاســتهای خود را با دولت هماهنگ میکنند ،در این
که خودشان مدیر هستند ،انتفاع رقبا هم در بحث خصوصیسازیها
کشور شــکل گرفتهاند .درست است که نظام تکحزبی خاصی روی
مطرح اســت .رقیبی که در مزایده پیروز نشــده است ،دستکم  ۱۰تا
آنها نظر دارد اما اسمشان بخش خصوصی است.
مشــکل از واگذاری میتواند استخراج کند؛ چون فقط دیکته ننوشته
اینکه ما همیشــه خصوصیســازیهایمان به چالش میخورد،
غلط ندارد.
چندین دلیل دارد .اوال مــا هنوز در اقتصادمان نگاه حاکمیت دولتی
 پیشنهاد میکنید واگذاری با چه روشی انجام شود؟
و مجریبــودن دولت وجود دارد .این نــگاه در الیه مدیریت میانی و
در روش مزایده اتفاقات دیگری هم ممکن است رخ بدهد .وقتی
بعضا مدیریت باالدســتی وجود دارد .دالیل مختلفی هم دارد .یک
ملک را فروختهاید ،درباره آنجــا نمیتوانید نظر بدهید .وقتی هپکو
عده نمیتواننــد بپذیرند که بخش خصوصی میتواند رشــد کند و
را فروختهام ،طرفی را که به تعهداتش عمل کرده اســت ،نمیتوانم
موتــور حرکتی باشــد .دوم اینکه باالخره مدیریتهای پاییندســتی
مؤاخــذه کنم که امــروز چرا یک لودر تولید کرده اســت یا چرا رنگ
یکســری انتفاعاتی دارند که اجازه نمیدهند خصوصیســازی رخ
تولیداتش تغییر کرده اســت .خریدار قول داده است که قسطهایش
دهد .آنها عضو هیئتمدیره و مدیر و معاون هســتند و در شرکتها
را بدهد و اظهارنظر دربــاره محصوالتش در حیطه اختیارات دولت
پســت دارند .اگر بخــش خصوصی این شــرکتها را تحویل بگیرد،
نیســت؛ اما در ایران این مسیر دنبال نمیشود .باید ببینیم کشورهای
آنها در مجموعههای واگذارشده نقشی نخواهند داشت ،پس طبعا
دیگر چه کردهاند .آلمان را نگاه کنید که برای خصوصیســازی چه
تمایــل ندارند این اتفــاق بیفتد .به همین دلیل به اشــکال مختلف
روشی داشــته است .روش آلمان به قانون یک مارک معروف است.
مانعتراشــی کــرده و در خصوصیســازی انحراف ایجــاد میکنند.
آنها کارخانه فوالدشــان را با آن عظمت ،به قیمت یک مارک واگذار
برای این گفتههایم مصادیق هم داشــتیم .چندی پیش یک واگذاری
میکردنــد .کل کارخانه را به قیمت یک مــارک به فرد میدادند که
داشتیم و مدیران دولتی علیه آن جریان درست کردند و این مصادیق
متعلق به خودش باشــد؛ اما یک تکالیفی مینوشتند که باید به این
زیاد است.
تکالیف عمل کنــد .دولت در ایران کارخانه ورشکســته را در اختیار
 مدیران دولتی یا شبهدولتی صرفا به این خاطر که پستشان به
میگیرد ،پول میریزد تا آن را از ورشکســتگی دربیاورد و بعد واگذار
خطر نیفتد ،مخالف خصوصیســازی هستند؟ بیشتر از یک پست
میکنــد .بعــد میگویند کارخانــه را فروختهایم .وقتــی کارخانه را
را هم که نمیتوانند اشغال کنند .پس مخالفت با خصوصیسازی
میفروشــید ،اختیارش را هم به فرد واگــذار میکنید؛ درحالیکه در
چه مبنایی دارد؟
روش آلمان کارخانه ورشکسته را واگذار میکنند؛ ولی به قیمت یک
بههرحال ســمت و پســت هم در دیدگاه این نوع افراد میتواند
مارک .سیاســتها را هم تعیین میکنند که خریدار باید اجرا کند و بر
نوعی انتفاع داشــته باشــد .تصــور بکنید که یک شــرکت دولتی یا
آن نظــارت میکنند .اگر بخش خصوصی که کارخانه ورشکســته را
خصولتی اســت .چند مدیر آنجا مشغول اســت؟ اگر این شرکت را
خرید ،مرد عمل باشــد و توانایی داشته باشــد ،آن کارخانه تبدیل به
خصوصی کنند ،آن مدیران کجا باید بروند .انتفاع همینهاست .افراد
یک کارخانه رونقگرفته ،خوب و فعال میشود و اثرش برای اقتصاد
در شرکتها پولهای خوبی میگیرند.
آن کشــور خواهد بود .تولید و اشتغال باال میرود ،مالیات و ...هم به
 از یک رقمی که بیشتر نمیتوانند درآمد کسب کنند .غیر از این
دولت میرسد.
است؟
 ما برخــالف بقیه جاهای دنیا عمل میکنیــم .عالوه بر اینکه
بههرحال درآمد آنها از پســت کارشناســی شاید باالتر است .یک
میخواهیم از محل خصوصیســازی پول دربیاوریم ،کارخانه را
بخشــی هم مربوط به حواشــی مربوط به آن پست است .پستها
هم بعد از واگذاری ،پس میگیریم .این روند فسادزا نیست؟
و مقامات اجرائی حواشــی هم دارند .غیر از منافع مستقیم ،ممکن
هر پسگرفتنی بههرحال دلیــل ،پروتکل و قانون خاص خودش
اســت انتفاعات شخصی و حواشــی هم برای افراد ناسالم و مفسد
را دارد .اگــر فرد بــه تعهداتش عمل نکرده باشــد ،کارخانه را پس
داشته باشند.
میگیرند .درباره قانون یک مارکی مثالی بزنم .ایران شــرکت آسوتک
 منظور از انتفاعات و حواشــی چیســت؟ مثال به آنها پســت
در آلمــان را کــه کار فوالد انجــام میدهد ،در دهههــای  ۶۰و ۷۰
سیاســی پیشنهاد میشــود یا اینکه از مزایایی مثل رشوه و فساد
خریداری کرد و با افتخار اعالم کردند که یک کارخانه فوالد در آلمان
بهرهمند میشوند؟
به قیمت یــک مارک خریدیم و این کارخانــه را فعال میکنیم .بعد
برخی اشــخاص با تصــدی پســتهای دولتی از حاشــیههایی
از چهار تا پنج ســال گفتند نتوانســتیم به تعهدات عمل کنیم و این
غیررســمی که در قبال آن پســت برایشــان ایجاد میشود ،استفاده
میزان هم ضرر دادیم و ناگزیر شــدیم کارخانه را پس بدهیم .تفاوت
میکنند .گاهی یک جریان سیاســی منتفع میشــود و برخی اوقات
عملکردها و دیدگاهها در اینجا مشــخص میشــود؛ یعنی کسی که
خود فرد از این پســت منتفع میشــود .بعضا به خاطر این مســائل
کارخانــه ورشکســته را خریده و نتوانســته به
اســت که ســروصداهایی از خصوصیسازیها
تعهداتش عمل کند ،متضرر میشود.
میشــنوید .آن چیــزی کــه اصلیتر اســت ،از
نکتهای که وجود دارد و همیشه
 آیا قرار است تعداد بیشتری شرکت از بخش
نظر مــن بهعنوان کارشــناس و نه دبیر ســتاد
میگویم و حتی به مسئوالن محترم
خصوصی پــس گرفته شــود؟ زمزمههای این
هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی ،روش و
دیوان محاسبات هم عرض کردم،
مسئله وجود دارد .در گزارش تفریغ بودجه هم
سیاست واگذاری کشور است .در کشورها روش
این است که چرا هیچوقت نمیگویید
اعالم شــد که در واگذاریها انحراف بوده است
واگــذاری به نحوی اســت که همین حواشــی
روش حسابرسیای که در خصوص ارز
و بههمینخاطر این زمزمهها منتشر شده است.
در آن ایجاد میشــود .یعنی روشــی که به کار
دولتی در جریان اقتصادی کشور انجام
دولت چند شرکت دیگر را پس خواهد گرفت؟
میبریم ،خودش باعث میشود این اتفاقات در
دادهاید ،با چه ابزاری انجام میشود؟
من این زمزمهها که میخواهند کارخانههای
آن رخ دهد.
چرا در زمانهای گذشته نمیتوانستیم
خصوصیشده را پس بگیرند ،نشنیدهام؛ اما اگر
واگذاری
روش
دهید.
می
توضیح
بیشــتر

این مدل از حسابرسی را انجام دهیم؟
این زمزمهها صحت داشــته باشد ،تیر خالصی
این
شــود
می
باعث
کــه
اســت
چگونه
ما
ما در چند مقطع دو دهه اخیر بحران
بــر خصوصیســازی در کشــور اســت .بخش
آید؟
وجود
به
مشکالت
ارزی در کشور داشتیم
خصوصــی میگوید من به چه چیــزی اعتماد
بله .با روش فعلی یکســری حواشــی در
کنــم .به نــرخ ارز که هر روز نوســان دارد یا به
واگذاریها ایجاد میشود که البته مفصل است
روشهای صادراتی که یک روز مرز باز اســت و یک روز بســته یا به
و من در اینجا به بخشی از آن اشاره میکنم .یک فردی در قالب یک
اینکه شــرکت را به مــن میدهید و بعــد از دو روز دیگر از من پس
ساختار یا ســازمان در جریان خصوصیسازی کارش را روی اصولی
میگیرید .اعتمادســازی برگ برنده کشــورهای موفق دنیا در زمینه
انجام داده اســت ،ولی شائبه ایجاد میشــود ،حتی اگر هیچ اتفاقی
توسعه اقتصادی است .اصال من بهعنوان بخش خصوصی میتوانم
هم نیفتاده باشد .چرا؟ چون روش واگذاری ما آگهی و مزایده است.
و اجازه دارم در این کشــور رشــد پیدا کنم .یــک روز یکی از فعاالن
چنــد نفر مراجعه میکننــد و در مزایده یک نفر با آن شــرایطی که
بخش خصوصی از من ســؤالی کرد که تنم لرزید .پرسید تا کجا باال
هســت ،برنده میشود .اگرچه افراد مختلفی در این فرایند مشارکت
بیایم ،با من کاری ندارید .قد رشد من چقدر است؟ من پاسخ دادم تا
میکنند .گاهی اوقات چون این شــرکتها خیلی بزرگ هستند ،آنها
موقعی که فســاد نکردهاید ،کسی با شما کاری ندارد؛ اما نگاه بخش
را خرد میکنند تا شــرایط را برای واگذاری تسهیل کنند که واگذاری
خصوصی این است .میگوید که من تا کجا میتوانم کار کنم و کسی
انجام شود .از طرفی عمال در واگذاری میخواهیم برخی داراییهای
من بخش
دولت را بفروشــیم که این موضوع ناشــی از برخی سیاستهاست.
به من نمیگوید پولدار و بــا حربه ثروتمند و پولداربودنِ ،
خصوصی را از گردونه خارج نمیکنند.
این سیاست در الیحه بودجه ما نوشته شده است .یعنی تعیین شده
جاهایی در جلسات صحبت شده است که گفتهایم این اصالحات
اســت که درآمد دولت در ســال جاری ،باید به ایــن میزان از محل

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با »شرق« ،ابعاد پرونده ارزی هفتتپه را بررسی کرد

سندی درباره تخلف وزیر و معاونانش نداریم
ﻟﯿﻼ ﻣﺮﮔﻦ

پروندههاي ارزي و دالرهایي که هیچ وقت به کشــور باز نگشــتند ،یکي از آن مسائلي بود که همواره مورد توجه رسانهها قرار داشت .هر
از گاهي ميشــنیدیم دادگاههاي مفاسد اقتصادي تشکیل شــده و در این دادگاهها عنوان ميشد یك فرد عادي هزاران دالر را از کشور
خارج کرده و هیچگاه به ایران باز نگردانده اســت .واقعیت این پروندهها چیست؟ آیا واقعا ارزها به کشور باز نگشتهاند .آیا تصمیماتي
که مدیران دولتي در برخي مواقع گرفتهاند ،این مشــکالت را ایجاد کرده اســت .کاظم پالیزدار مشــاور معاون اول رئیسجمهور و دبیر
ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتوگو با »شرق« ،اعالم ميکند ردیابي بسیاري از پروندههاي ارزي به کمك سامانههاي
طراحيشده توسط دولت انجام شده اســت در حالي که مسئله ارزهاي گمشده در دورههاي قبل هم بوده و هیچگاه این ارزها به کشور
بازگردانده نشــده ،در این دوره حساب و کتابها دقیقتر شده و براي ارزهاي دریافتي دادگاه رسیدگي هم تشکیل ميشود .او ميگوید:
پروندههای اقتصادی حتما ادله محکمهپســند میخواهد که کارشناســیتر باشــد .بعضی وقتها میبینیم روز اول یک موجی درست
میشــود که بعد نمیشــود آن را جمع کرد .باید بتوانیم جواب افکار عمومی را بدهیم .مشــاور معاون اول رئیسجمهور درباره برخي
اتهامات وارده به وزیر جهاد کشــاورزي و معاونانش ،اســتاندار خوزستان و رئیس صندوق توســعه ارزی در پرونده هفتتپه نیز عنوان

در روشهــا یا فالن واگذاری را تســهیل کنید کــه طبق قانون انجام
شــود و بخش خصوصی جــان بگیرد .اما صراحتــا گفتهاند اگر این
واگذاری را انجام دهیم ،میدانیــد چقدر پول و چه انتفاعی نصیب
خریدار میشــود .گفتیم باالخره این پول گیر یک نفر میآید اما به هر
حال چون نیاز کشــور و اقتصاد اســت ،باید انجام شود .هر کس اگر
این کار را انجام دهد ،ســود هم گیــرش میآید .ما اینجا نیازمند یک
فرهنگسازی هســتیم .نباید نگاهمان محدود باشد که چرا سود گیر
افراد میآید .مــن به این میگویم عقبه فکری چپ اقتصادی و نگاه
مارکسیستی یا سوسیالیستی که در اقتصاد وجود دارد .این تفکر هنوز
در عقبه فکری یکســری از افراد جامعه و مسئوالن ما وجود دارد و
این مانع از رشد اقتصادی میشود.
 ســال گذشــته یکســری از مدیران دولتی به خاطر فســاد
بازداشت شــدند .بخشــی از بازداشــتیها هم از وزارت جهاد
کشــاورزی بود .از پروندهها هیچ اطالعاتی منتشر نشد .اتهامات
وارده صحت داشت یا اینکه در نهایت این افراد تبرئه شدند؟
اطالعاتی منتشر نشد چون در مرحله بازپرسی است و بر اساس
قانون ،امکان انتشار اطالعات تا زمانی که دادرسی و تحقیقات تمام
نشــود ،وجود ندارد .باید اجازه دهیم دستگاه قضائی کار خودش را
انجام دهد و نتایج را هم اعالم خواهد کرد.
 در تغییــر کاربری اراضی مرغوب در بخش کشــاورزی خیلی
حرف و حدیث اســت .میگویند این مسئله فسادزاست .در این
حوزه چند پرونده دارید و وضعیت چگونه است؟
صد درصد بحــث تغییر کاربری فسادزاســت .براســاس برخی
شــنیدهها و اطالعاتی که بنده دارم شــاید بالغ بر هزاران پرونده در
این حوزه داریم که حکم تخریب برای آنها صادر شــده اســت .البته
ایــن موضوعات نیازمند بررســیهای دقیقتری اســت .مثال اجرای
قانون و احکام قضائی بیشــک باید انجام شود اما آیا اگر این تعداد
را اجرا کنیم ،تبعاتی را که برای بیش از هزاران خانوار و وابســتگان
آنها نیز بــروز میکند را دیدهایم .به هر حــال اقدامات حاکمیت در
این موضوعــات با توجه به همه ابعاد موضوع انجام میشــود .در
این بحث دو موضوع مهم اســت اول اینکه نباید بگذاریم زمینهای
زراعی و باغات خرد و قابلیت کشــاورزی خود را از دست بدهند و در
وهله بعدی باید کاری کنیم که نیاز و عطش مردم به داشتن مکانی
برای تفریح ســالم و استراحتگاه نیز همزمان دیده شود .این موضوع
را بیشــتر توضیح میدهم .اما تأکید میکنم اگر مــا هر دو نگاه را با
رعایت همه ابعاد مرتبط با این موضوع ببینیم از سوءاستفاده افراد و
زمینخواران جلوگیری کردهایم و این هرجومرجی را که االن شــاهد
آن هستیم ،تعدیل خواهیم کرد.
 اینها خانوارهای عادی هســتند یا اینکــه تخلفات مربوط به

مسئوالن و مدیران میشود؟
همه چیز در این پروندهها هست .صرفا بحث مسئوالن و مدیران
نیســت .مگر مســئوالن چقدر زمیــن میخواهند یا چقــدر تخلف
میکنند .بــه هرحال با مدیری که تخلف کرده باید برخورد شــود و
در این شــکی نیست .ســال  ۹۵از مراجع مختلف یکسری گزارش
از زمینخــواری گرفتیــم .در این گزارشهــا از زمینخواری چندصد
هکتاری تا یک جای ۴۰متری وجود داشــت .عنایت داشته باشید که
زمینخواری و تغییر کاربری با هم متفاوت است .در زمینخواری فرد
تصرف غیرقانونی میکند اما در تغییر کاربری مالکیت متعلق به فرد
اســت اما از نظر ما او مجاز نبوده است که آنجا مثال سازهای بنا کند.
اتفاقی در جامعه افتاده اســت که قبال اینگونه نبود .در گذشته میل
مردم فقط به ساخت و ساز در یکسری نقاط خوش آب و هوا تحت
عنوان ویال یا خانه استراحت بود .اما حاال این میل به اشکال دیگری
در میان مردم به وجود آمده و هر روز بیشــتر میشــود و منحصر به
یک مکان و یک شهرســتان هم نیســت و مربوط به همه اســتانها
و جای جای کشــور اســت .خیلیهــا به دلیل مشــکالت پایتخت و
مراکز استانها تمایل به زندگی روســتایی پیدا کردهاند .این تقاضا و
عطش در بین مردم بعضا دیده میشــود و در حال افزایش اســت.
اگر در تبلیغات و حتی رفتار اطرافیانمان دقت کنیم ،این مســائل را
میبینیم .به هرحال اگر ما بتوانیم روند مهاجرت از روستا به شهرها
را معکوس کنیم و مردم راغب شــوند برای اینکه با محیط روستایی
البته در کنار امکانات رفاهی مناســب اخت بگیرند و ســبک زندگی
خود را تغییر دهند ،برخی از مشکالت اساسی ما در حوزههای تولید
و اشــتغال قابل حل اســت .این را بدانیم ما با تصرفات خیلی قاطع
برخورد میکنیم .هر کس بخواهــد منابع طبیعی یا اموال دولتی را
تصرف کند ،با او با قاطعیت برخورد میکنیم .اما مشــکل دیگر ما با
تغییر کاربری غیرمجاز اســت .این مشکل جایی است که فرد از قبل
مالکیت و حقوق مکتســبهای دارد .در مــورد تغییر کاربری اراضی،
چند حالــت وجود دارد .ایــن موضوع بحثش مفصل اســت و من
اینجا فقط به بخشــی از آن اشاره میکنم .مثال فرد روستایی است و
در روســتا ریشــه دارد .ملک و باغ و زمین زراعی دارد .از طرف دیگر
محدوده بافت روســتا مشخص و محدود است .بچه روستایی بزرگ
شــده و میخواهد ازدواج کند و خودش کار کند .در چنین شرایطی
این فرد باید چــهکار کند؟ وقتی محدوده اراضی روســتا دیگر برای
ســاخت و ســاز جا ندارد؟ یا باید ترک کار کرده و به شــهر مهاجرت
کند که کلی مشــکل بــرای خودش و جامعه به وجــود میآورد .یا
نه میخواهد در روســتا بماند .در این حالت به غیر از این اســت که
روســتایی میگوید اجازه بدهید در کنار چهار هزار متر باغی که دارم،
خانهای بسازم و بچهام را داماد کنم .باید به این انتظارات پاسخ داده

ميکند که برخي تأییدها نوعي انجام وظیفه اســت و به مفهوم تخلف نیســت .او همچنین درباره دیگر مسئوالني که نامشان در پرونده
هفتتپه آمده است ،یادآور ميشــود :برخی دستگاهها کار تأیید طرحهای توســعهای را برعهده دارند یا صندوق توسعه ارزی ،منابع
ارزی را تأمین میکند .بنابراین طبیعی اســت که در روند تحقیقات قضائی از برخی مســئوالن تحقیق شــود و این به آن معنا نیست که
حتما تخلفی داشــتهاند یا انتفاعی شخصی بردهاند .او در واکنش به بازپسگیري هپکو شیوههاي واگذاري شرکتها در ایران را که مبتني
بر مزایده است ،نقد ميکند .به گفته او باید شرکتهایي که براي آنها طرح واگذاري داریم ،به افراد باتجربه و اصطالحا کننده کار واگذار
شــود .بهعنوان مثال در آلمان شــرکتها را به قیمت یك مارك واگذار ميکردند ولي خریدار شرکت باید تعهد ميکرد که برخي کارها را
انجام دهد .این مسئله در ایران رعایت نميشود و گاهي در مسائل داخلي شرکتهاي واگذارشده هم دخالت ميشود .به گفته او ایران
در دهههای  ۶۰و  ۷۰شــرکت آســوتك آلمان که در زمینه فوالد فعال بود را به همان قیمت یك مارك خریداري ميکند اما به دلیل عدم
توانایي در فعالکردن شــرکت مطابق قوانین آلمان ،با زیان از آن خارج ميشود .مشروح گفتوگو با کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادي در ادامه ميآید.

شود .نیاز که سرکوب نمیشود .اگر سرکوب کنید از جای دیگر بیرون
میزنــد .ما در حال حاضر همه راهها را بســتهایم .وقتی همه راهها
را میبندیــد ،اتفاقی که میافتد ،مســیرهای انحرافی برای دورزدن
قوانین و فسادزاشــدن ضوابط ،ایجاد میشود .امروز متأسفانه شاهد
شکلگیری یک تجارت غیررسمی به عنوان دورزدن قوانین هستیم.
افرادی از شــما پول میگیرند و با روشهای مخصوص به اســم
الحاق بافت و ،...تبصره قانونی پیدا میکنند که ساختوســاز انجام
شود .مثال شخصی امروز در شهرستان باغ دارد ،وقتی خانوادهاش در
یک آپارتمان صدمتری ســاکن هستند ،الزم دارند جایی داشته باشند
که برای اســتراحت و تفریح نیازهایشان را پاســخ بدهند .اگر به این
نیاز پاسخ داده نشــود ،هرجومرج ایجاد میشود که امروز شاهد آن
هســتیم .همه چیز هم به خاطر این اســت که به این نیازها پاســخ
ندادهایم که تعدیل شــود .اینجاست که یکسری افراد پیدا میشوند
و با دورزدن قوانین و با اســتفاده از روابط ،زمینهای زراعی و باغات
حاصلخیز را تبدیل به قطعات کوچک و خرد مثال ۲۰۰متری میکنند
و یــک خانه  ۷۰متری هم در آن میســازند .بهاینترتیب هم زمین و
کشــاورزی نابود شده و هم نیاز برطرف نشــده است .باید برای اینها
راهکاری جدید و راه سومی فراهم کنیم.
 تغییر کاربری در کدام استانها وضعیت شدیدتری دارد؟
قبال میگفتم که در ســه استان شــمالی ،تهران و البرز وضعیت
وخیم اســت اما االن گزارش از سیستانوبلوچســتان و یزد و برخی
از اســتانهای دیگر نیز داریم .باالخره باید نیاز افراد جامعه را پاسخ
دهیــم .یک مثال دیگر میزنم .یک روزی گفتند که اســتفاده از مواد
مخدر جرم اســت .خیلیها به خاطر کشیدن مواد مخدر و نه قاچاق
آن کشته شدند .به خاطر اعتیاد حبسها رفتند .امروز تابلوی کلینیک
ترک اعتیاد میبینید .طرف اعالم میکند که معتاد است و میخواهد
تــرک کند .میگویند اعتیاد امروز دیگر جرم نیســت .بیماری اســت.
یعنی دیدیم اگر مســیر را ببندیم ،شــرایط بدتر میشود .برای همین
داریم برای حل مشــکل مســیر دیگری تعیین و اجرا میکنیم که اگر
آدمها در جهت نامناسب فعالیت کردند ،زمینه اصالح و بازگرداندن
آنها به جامعه وجود داشــته باشد .مســیر جبران نیاز به ویال ،خانه
باغی یا تفرجگاههای شخصی افراد را اگر ببندیم ،میشود وضعیت و
هرجومرجی که امروز شاهد آن هستیم .باعث از بینرفتن زمینهای
کشــاورزی میشود و ما باید پاسخگوی نســلهای آینده باشیم .ولی
اگر برای آن پاســخ و راه و روش داشــتید ،این مسئله حل میشود.
میخواهــم بگویم که اگر یک فرد دو هزار متر زمین دارد ،اشــکالی
ندارد که یک خانه ۷۰متری هم در آن داشــته باشــد .ولی ما بهازای
آن بایــد برای احیــای باغها ،زمینهای زراعــی و گیاهان آن منطقه
کمک کرده و متعهد شــود .درحالحاضر افراد میلیونها تومان پول

پرداخت میکنند که جواز ساخت دریافت کنند .اما یکدهم این پول
هم به دست دولت نمیرسد و بقیه آن دست افراد فاسد میچرخد.
اگر قرار باشــد این رقم وارد حساب دولت شود ،اوال درآمدی قانونی
به جیب دولت میرود ،ثانیا با این پول در همان منطقه چقدر درخت
میتوان احیا کرد و کار عمرانی و رفاهی برای همه مردم انجام داد.
مثال بعد از اعطای مجوز ســاخت محــدود میتوانید باغ را تفکیک
و پالکگذاری کنید ،ســپس تکلیف میکنید که با این شــرایط و الگو
باید باغ یا زمین زراعی حفظ شود و توسعه یابد .متأسفانه بعضیها
میترســند ایده و راهکار خالقانه جدید ارائه دهند ،وقتی میترسند،
صورتمســئله را پاک میکنند .وقتی صورتمسئله پاک شود ،فساد
ایجاد میشــود؛ زیرا نیاز همچنان وجود دارد .ما برای مبارزه با فساد
در این حوزه نیازمند یک تحول عمیق در ارائه راهکارها و تغییر نگاه
استراتژیک در حوزه موضوعات مربوط به زمین در کشور هستیم.
 پروندههــای ارزی حرفوحدیــث زیادی به همراه داشــته
اســت .در پرونده هفتتپه که اخیرا در جریان است ،درباره نقش
برخی مسئوالن دولتی از جمله وزیر جهاد کشاورزي و معاونانش
صحبت شده که توصیه کردهاند به مدیرعامل هفتتپه ارز دولتی
تعلق بگیرد .این موضوع صحت دارد؟
آن زمــان که هفتتپه ارز دریافت کرد ،شــرایط اینگونه نبود .ارز
کامال دولتی بود چون آنها برای طرح توســعه ،واردات ماشینآالت،
تجهیزات و امکانات به ارز نیاز داشتند و باید این مبالغ در اختیار آنها
قرار میگرفت .بنابراین اعالم و تأیید این مســئله از ســوی وزارتخانه
یا ســازمان مســئول به مفهوم توصیه نیســت بلکه معنایش انجام
وظیفه و مأموریت ذاتی آن دســتگاه اســت .وزارتخانههای ذیربط
نه فقــط برای هفتتپه بلکه به همه بخشهایی که برای توســعه
تولید و خدمات در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و ...میخواستند،
ارز اختصــاص دادهاند .اگر قرار بوده وارداتی انجام دهند و امکاناتی
خریداری کنند ،وظیفه وزارتخانه این بوده اســت که اعالم کند طرح
توســعه آنها مورد توجه ماســت و بنابراین میتوانند از منابع ارزی
استفاده کنند.
 این وزارتخانهها و جاهایی که به آن اشــاره ميکنید ،وظیفه
ندارند که نظارت کنند تا ارزها منحرف نشود؟
اینجا وظیفه نظارت بر عهده بانک عاملی است که ارز را پرداخت
کرده اســت .برای همین هم پرداخت ارز متوقف شــده است .بانک
عامل ارز را میدهد و بعد بررسی میکند که این ثبت سفارش انجام
شده اســت که ارز بدهیم یا نه .کاال در گمرک آمده است یا نه .همه
دســتگاهها در حدود مأموریتهای ذاتی خودشان در تخصیص ارز
وظیفه داشتهاند و طبیعتا باید پاسخگو باشند.
 در پرونده هفتتپه نام برخی مقامات استاني یا وابستگان آنها

هم به میان آمده است .آیا این اتهامات صحت دارد؟
اما مدیریت جدید بانک مرکزی از روش دیگری استفاده کرد و جلوی
ما تا االن ســندی رسمی در این مورد نداشــتیم و این اتهام را در
عطــش را گرفــت .عرضه ارز را انجــام نداد .ریال را کنتــرل کرد .با
حد مطبوعات و رسانه شنیدم .بااینحال این پرونده در مرجع قضائی
استفاده از ابزاری که داشت ،ازجمله قانون پولشویی ،توانست ریال
در حال رســیدگی اســت و قطعا هرچه رأی نهایی دادگاه بود ،قابل
را کنترل و ســرعت چرخش ریال را در کشــور کم کند .وقتی سرعت
استناد و توجه است .اما این را میتوانم بگویم که بههرحال جاهایی
چرخش پول کاهش مییابد ،زمینه سوءاستفاده هم کم میشود.
مثل برخی دستگاهها کار تأیید طرحهای توسعهای را برعهده دارند
زمانــی یک نفر با یک ســیمکارت و پوز بانکی هــر چند میلیون
یا صندوق توسعه ارزی ،منابع ارزی را تأمین میکند .بنابراین طبیعی
تومان که میخواســت ،میتوانســت جابهجا کنــد؛ اما محدودیت
است که در روند تحقیقات قضائی از برخی مسئوالن تحقیق شود و
گذاشــتند یا مثال گفتند هر کارت بانکی در نهایت  ۵۰میلیون تومان
این به آن معنا نیست که حتما تخلفی داشتهاند یا انتفاعی شخصی
در روز میتوانــد خرید کند .یکباره بخشــی از چرخشها کم شــد.
بردهاند .بههرحال همهچیز در محکمه قضائی رســیدگی و معلوم
درحالحاضر تبادالت مالی از ســطحی باالتر را باید اظهار کنید .این
میشود و باید منتظر رأی قطعی دادگاه ماند.
مربوط به قانون مبارزه با پولشــویی است .باید بروید اعالم کنید که
 درباره ارز دولتــی چه پرونده دیگری مطرح اســت که هنوز
این پول بابت چه چیزی جابهجا میشــود .این قانون اســت .روش
رسانهای نشده است؟ واقعا دالرهای دولتی گم شدهاند؟
جدید بانک مرکزی در واقع توانست سرعت چرخش ریال را تا حدی
نکتهای که وجود دارد و همیشــه میگویم و حتی به مســئوالن
کاهش دهد.
محترم دیوان محاسبات هم عرض کردم ،این است که چرا هیچوقت
 چه تعــداد از پروندههای قضائی منجر به صدور حکم شــده
نمیگویید روش حسابرســیای که در خصوص ارز دولتی در جریان
است؟
اقتصادی کشــور انجام دادهاید ،با چه ابزاری انجام میشــود؟ چرا
این آمار را باید از دستگاه قضائی بپرسید که دارد طبق وظیفهاش
در زمانهای گذشــته نمیتوانســتیم این مدل از حسابرسی را انجام
و اذنــی کــه از مقام معظم رهبــری گرفته ،به پروندههای مفاســد
دهیم؟ ما در چند مقطع دو دهه اخیر بحران ارزی در کشور داشتیم؛
اقتصــادی بــه صورت خاص رســیدگی میکنــد .البته بهتر اســت
در ســالهای  ۹۱و  ۹۲و حتی در دهههــای  ۷۰و  .۸۰بااینحال هیچ
پروندههــای اقتصــادی از ابتدا به صورت دقیق رســیدگی شــوند.
موقع متوجه نمیشــدیم آن ارزها کجا رفــت! هنوز هم نمیدانیم؛
در برخــی پروندهها روز اول که تشــکیل میشــوند ،ابعــاد قضایا و
اما امروز میگوییم این اتفاق برای این مقدار ارز افتاده اســت .دیوان
مســائل ظریف حقوقی آن دیده نمیشــود .بههرحــال پروندههای
محاســبات از کجا میتواند این اطالعات را اســتخراج و اعالم کند.
فســاد اقتصادی با پروندههای جناحی و کیفــری دیگر فرق میکند.
غیر از این اســت که این اطالعات دریافتی از سامانهها و سیستمهای
پروندههــای اقتصــادی حتما ادلــه محکمهپســند میخواهند که
نظارتی اســت کــه خود دولت ایجــاد کرده؟ دیوان محاســبات که
کارشناسیتر باشــد .بعضی وقتها میبینیم روز اول موجی درست
خودش اطالعاتی ندارد؛ از اطالعات ســامانهها و سیستمهای بانک
میشــود که بعد نمیشود آن را جمع کرد .باید بتوانیم جواب افکار
مرکزی اســتفاده و نظارت میکند و بعد میگوید این اتفاقات افتاده
عمومی را بدهیم.
اســت .ما منکر اینکه بخشــی از این منابع ارزی به کشور بازنگشته
 در گزارش تفریغ بودجه  ۹۷اشــاره شــده است که  ۹۹ثبت
اســت ،نیستیم .بههرحال افرادی با سوءاســتفاده از شرایط تحریم و
ســفارش باالی پنج میلیــون دالر با ارز دولتی داشــتیم که هیچ
حسننظر دولت در اعتماد به آنها ،ارز را دریافت کردهاند و به خاطر
وارداتی نداشــتهاند .ثبت ســفارشها حــدود یکمیلیاردو ۱۰۰
انتفــاع نیاوردهاند یا دیرتر میآورند .فرد مدام میگوید ارز را میآورم
میلیون دالر برآورد میشوند .ارزهایی که ثبت سفارش شدهاند و
و تا جایی که امکان داشــته باشــد ،با این ارز کاال یا معامالت دیگری
کاال وارد نشده است ،مربوط به کدام بخشهاست؟
انجام میدهــد .بعد در دقیقــه  ۹۰پول را به کشــور بازمیگرداند؛
مفهوم ثبت ســفارش این نیست که حتما منتج به واردات شود.
زیرا اینها حداقل شــش ماه مهلت دارند .از ایــن گزارشها هم دو،
خیلی اوقات ثبت ســفارشهایی میشود که مشکلی ندارد .فرد ۱۰
ســه مورد برای ما آوردند که فالنــی ارز دریافت کرده و بازنگردانده
ثبت سفارش میکند.
اســت .رفتیم ،بررســی کردیم و دیدیم درســت اســت کــه پول را
 اگــر ارز را دریافت کنــد و کاال به کشــور وارد نکند ،وضعیت
دریافت کرده ،ولی هنوز شــش ماه فرصت او کامل نشــده اســت.
چگونه است؟
بنابراین بخشــی از پروندههای ارزی چنین شــرایطی دارند .یکسری
در چنین شــرایطی تخلف رخ داده؛ اما باید بدانید ثبت ســفارش
هم منابع قفل شــده اســت؛ ارز که مســیر خود را طــی میکرده تا
چند مورد اســت .بعد از ثبت سفارش باید دید که ارز تخصیص داده
به دســت فروشــنده برســد ،به خاطر تحریم در حســابها مانده و
شده است؟ آیا تأمین هم شده است؟ اینها خیلی مهم است .واژهها
مســیر آن بسته شده اســت .یکســری دیگر هم ارز دریافت کرده و
و مفاهیــم را باید دقیق دید و تحلیل ارائه کرد .گاهی ثبت ســفارش
کاالهــای دیگر آوردهاند و تخلف کردهاند که این دســته از تخلفات
شــده و ارز هم تخصیص داده شده ،ولی ارز تأمین نشده است؛ یعنی
در دست رسیدگی است.
عمال هیچ اتفاقی رخ نداده است .گاهی ارز تأمین هم میشود؛ اما آیا
 حجم ارزهایی که به دلیل قفلشدن منابع دچار مشکل شده،
به دست خریدار رسیده است؟ دوباره ارز در خارج گیر میکند .بحث
بیشتر است یا ارزهایی که از آنها سوءاستفاده شده؟
ارز و ثبت سفارش خودش چند مرحله دارد .گاهی من ثبت سفارش
حجم ارزهایی که از آنها سوءاســتفاده شــده ،بیشتر است .برخی
میکنم که مفهومش تقاضا برای واردات است .باید دید با چند ثبت
افراد فکر میکردند این دوره هم مثل دورههای قبل اســت؛ یک کار
سفارش موافقت میشود .بعد از آن ارز تخصیص داده میشود .باید
دیگری با ارزها انجام میدهند و کســی هم نیســت به عملکرد آنها
دید چه ارزی تخصیص داده میشود .فرد یورو میخواهد؛ چون یورو
رســیدگی کند؛ اما دیدند اینبار و در این دوره و دولت ،حسابوکتاب
نداریم ،روپیه هند بــه او تخصیص میدهیم .بنابراین ارز تخصیصی
وجود دارد و به مســائل رسیدگی میشــود .نقص هم داریم و منکر
روپیه هند میشــود .حاال این روپیه هند تخصیص اســت ،هنوز باید
آن نیســتیم .هنوز در اطالعات ما در جاهایی نقص وجود دارد ،ولی
منتظــر تأمین آن ماند .تازه اگر تأمین هم بشــود ،بایــد روپیه هند را
سیســتم توزیع و نظارت بر توزیع در ایــن دوره قطعا از همه دورهها
تبدیــل کند و به اروپا ببرد و تحویل مثال واردکننده دارویی بدهد .این
بهتر و عالیتر بوده است .اصال قابل قیاس نیست.
خودش روندی طوالنی دارد .ملغمهای درســت میشود که بررسی
 در این دوره بیشتر مورد پرسش واقع میشوید؟
آن دشوار است.
 انحرافات ارزی بیشــتر در کدام حوزه بوده اســت؟ بیشتر در
اطالعاتــی کــه خودمــان تولیــد کردیم ،مــورد اســتفاده قرار
حوزه غذا و دارو گزارش شده یا در سایر بخشها بوده است؟
میگیرد .پس این دادگاهها با چه اســنادی تشــکیل میشــود؟ در
این را حداقل ما بررســی نکردیم .خوشهبندی نکردیم که ببینیم
همیــن دادگاههایی کــه میبینید ،افراد غیرمطرحی هم هســتند و
در کدام بخش بیشــتر بوده است؛ اما باید به واژهها خیلی دقت کرد.
اسمهایشــان را نمیشناسیم که ارز گرفتهاند و نیاوردهاند .قاضی از
همیــن تخصیص ،تأمین و ورود کاال که عرض کردم .یا اگر تأمین هم
چه کســی اطالعات گرفته است؟ از سامانههایی که دولت طراحی
کردهایم ،فرد یورو میخواســته است ما به او روپیه دادهایم .اگر پای
کرده اســت .اما بعضی وقتها خود دولت را متهم میکنند .از این
درددل همین واردکنندگانی که ســالم کار میکنند بنشینید ،میبینید
طرف دولتیها میگویند خودمــان داریم کنترل میکنیم؛ چراکه ما
که روپیه هند تا به یورو تبدیل شود ،چه هزینه باالیی را به واردکننده
اعتماد داشــتیم و گفتیم این اشخاصی که ارز گرفتهاند ،سالهاست
تحمیل میکند .این را چه کسی میخواهند بپردازد؟
کار اقتصــادی میکنند و حتما کار درســت و بدون خطا و فســاد را
 پرونده خودرو خیلی ســروصدا راه انداخت .در پرونده سایپا،
انجام میدهند؛ چون پای منافع ملی ما در میان اســت؛ اما حاال که
مدیرانش به چند ســال زندان محکوم شــدند .یکــی از مدیران
آنها کار درســت را انجام ندادهاند ،من مقصر نیستم .موظف بودیم
این شــرکت مدعی است در ســال  ۹۶که مدیر بوده است ،بازار
یا خودمان یا دســتگاه نظارتی به وضعیت آنهــا ورود کند و به آن
اینگونــه نبوده و همــه چیز آرام بــود .او میگویــد نمایندگی
رســیدگی کند .اگر ما دفاع بیجا از این افراد کردیم ،مقصریم؛ اما این
که به اعدام محکوم شــده ،رتبــه  ۱۲در میــان نمایندگیهای با
کار را انجــام ندادیم .واقعا خود دولت اطالعات را در اختیار مراجع
خرید پرتیراژ را داشــته است و ســایر نمایندگیها تبرئه شدهاند.
مســئول قرار داد و شــرایط را در طول چند ســال اخیر برای تمرکز
داستان چیست؟
اطالعات و ایجاد ســامانههای اطالعاتی فراهم کرد .متأســفانه این
در موضوع خودرو تا عید  ۹۷در خودرو این مســائل را نداشتیم.
را کســی نمیگوید .بعضی وقتها صرفا جوی ایجاد میشود .اینها
واقعا اینگونه نبود .بعد از  ۹۷تحریمها شــروع شد و با تحریمهای
روشهای صحیحی نیســت .من نیز اطالعاتی درباره فسادهایی که
خودرویی در پاییز  ۹۷این اتفاقات رخ داد .تا سال  ۹۶که طرح فروش
در کشــور هســت ،در اختیار دارم .اگر بیایم و بیموقع آن را توضیح
اقســاطی با شــرایط خیلی زیاد میگذاشــتند و
بدهم و آنها را تشــریح کنم ،غیر از اینکه ذهن
مردم هم نســبتا راضی بودند و بازار نیز آرامش
مردم را مشغول و مغشــوش کنم ،کار دیگری
نباید بگذاریم زمینهای زراعی و
داشــت .بههرحــال آنچه در تخلفــات خودرو
کردهام؟ اگر این افراد نیت خیر داشــته باشند،
باغات خرد ،قابلیت کشاورزی خود
و پروندههــای این حوزه اتفاق افتاده از ســوی
تالش میکنند مسیرهای بروز مشکل را اصالح
را از دست بدهند و در وهله بعدی
مرجــع قضائــی اطالعرســانی شــده و مابقی
کنند .پیشــگیری همیشــه بهتــر از درمان بوده
باید کاری کنیم که نیاز و عطش مردم
موضوعات نیز در حال رسیدگی است.
است .اگر قرار است کســی بداند ،باید صاحب
به داشتن مکانی برای تفریح سالم و
 طبق قانون ،فروش ســبدی مجاز اســت.
کار بداند .مردم کوچه و بازار اگر این اطالعات را
استراحتگاه نیز همزمان دیده شود.
اگر رانت داریــم چرا جلوی فروش ســبدی را
داشته باشند ،کاری از دستشان برنمیآید ،فقط
اگر ما هر دو نگاه را با رعایت همه
نمیگیریم؟
بیاعتمادی ایجاد و خاطرشــان مکدر میشود؛
ابعاد مرتبط با این موضوع ببینیم از
اینکه افــرادی در مقطعی تصمیم میگیرند
اما اگــر رئیسجمهور محتــرم ،رئیس محترم
سوءاستفاده زمینخواران جلوگیری
فروش ســبدی راه بیندازند ،بههرحال این مدل
قوه قضائیه ،رئیس محترم مجلس ،نمایندگان
کردهایم و این هرجومرجی را که شاهد
از فــروش ،آســیبها و انحرافهــای خــاص
مــردم و وزیر مربوطــه بدانند ،آنهــا میتوانند
آن هستیم ،تعدیل خواهیم کرد
خودش را دارد؛ مثال به یک نمایندگی خودروی
رسیدگی کنند.
کممتقاضی میدهید و به یکی پرمتقاضی .اینها
 پروندههــای ارزی دوره گذشــته دولت
رانتها و سوءاســتفادههایی اســت که میتواند وجود داشته باشد.
از پروندههایی بود که خیلی ســروصدا شد و به بازداشت افرادی
خودم معتقدم فروش سبدی ،فروشی استاندارد و عادالنه نیست؛ زیرا
منجر شد .آیا تصمیمات آن دوره مصداق رفتارهای فسادزا بود؟
ما میآییــم چندصد نمایندگی را زیر نظر ۱۰تا  ۱۵نمایندگی دیگر قرار
این موضوع بــه دو دیدگاه اقتصادی دولــت در مقاطع مختلف
میدهیم و این سوءاســتفاده است .این فسادها در فروشهای سبدی
برمیگردد .درواقع نوع منش اقتصادی در دو مقطع در بانک مرکزی
بــود .یا اینکه خودروهایی را که خوب فــروش میرفت ،فقط به یک
متفاوت بود .زمانی که قیمت ارز باال و پایین میرود ،یک روش بود که
نفر میدادند .افرادی که به اعدام محکوم شدهاند ،بیشتر خودروهای
میگفت تقاضایی ایجاد شــده است ،بر اساس یک فرمول ساده باید
پرفــروش را میگرفتنــد .در ســال  ۹۶هم تقاضا بــرای خودروهای
تقاضا را با عرضه فراوان از بین ببریم؛ غافل از اینکه حجم نقدینگی
پرمتقاضی با خودروهای کممتقاضی یکسان نبوده است.
خیلی زیاد است و عطش برای ارز افزایش مییابد .آیا میتوانیم این
تقاضا را پاســخ بدهیم؟ مداوم عرضه میکنید ،تقاضا زیاد میشــود
 فــروش طبق قانــون انجام ميشــود؛ چرا قانــون اصالح
و میل هم زیاد میشــود؛ مثل کسی که آبنمک میخورد و میل به
نمیشود؟
خــوردن آب در او افزایش مییابد .ایــن رفع عطش نمیکند .برخی
فروش ســبدی یک روش اســت و قانون نیســت؛ در ضمن ما از
مدیران بانکی در آن مقطع به خاطر این رفتار مورد اتهام قرار گرفتند؛
سالهای  ۹۶و  ۹۷به بعد فروش سبدی نداریم.

ایــن مهم با ابالغ بخشنامه وزارت متبوع مبنی بر لزوم راهاندازی
آن در همه اســتانهای کشــور اهمیــت بیشازپیش یافته اســت.
دراینباره اهم پیشنهادها عبارتاند از:
لزوم تدوین دستورالعمل اجرائی :ابالغ بخشنامه یادشده اگرچه
گام مثبتی به شــمار میرود؛ اما نیازمند تدوین دستورالعمل اجرائی
با همکاری نهادهای ذیربط اســت .در دســتورالعمل یادشده باید
موارد مهمــی مانند محل تأمین منابع مالی یــا اعتبارات الزم برای
اجرای این مهم )بهویژه براي تأمین زمین در داخل بافت شــهري(
به صورت مشــخص تعیین شود؛ زیرا ممکن است شهرهای مدنظر
برای استقرار میدان میوه و ترهبار فاقد زمین مناسب در داخل بافت
شــهری بوده و در این شــرایط هدف از ایجاد میادین که دسترســی
آســان مردم است ،محقق نشود .بدیهی است که با توجه به عرضه
کاالهــاي پرگردش مصرفــي در این میادین ،به نظر ميرســد ایجاد
آنها در خارج بافت شــهری توجیهپذیر نیســت؛ بنابراین الزم است
میادین در داخل بافت شــهری ایجاد شوند تا امکان دسترسی آسان
مصرفکننده با توجه به دغدغه جدی ترافیک در شهرها مدنظر قرار
گیــرد .درباره مقوله تأمین زمین ،تعامل و همکاری با دســتگاههای
دولتی دارای زمین مانند وزارت مســکن و شهرسازی )سازمان زمین
شــهری( ،وزارت جهاد کشــاورزی و تعامل با سازمانها و نهادهاي
عمومي مثل بنیاد مســتضعفان ،ســتاد اجرائي فرمــان امام )ره(،
کمیته امداد امام خمیني )ره( و دیگر نهادها ازجمله سازمان اوقاف
و خیریه جمهوري اسالمي ایران )که قواعد و مقررات خاص خود را
دارد( و ...ضروری است.
لزوم تعامــل با دیگر نهادهاي دخیــل در زنجیرههاي تأمین مواد
غذایي :تعامل با وزارت تعاون و وزارت جهاد کشاورزي براي ایجاد
ســازوکارهاي الزم به منظور توانمندسازي فعاالن بخش کشاورزي
با رویکــرد تولیدات کیفي ،بازارمحور و صادراتگــرا و نیز تعامل با
ســازمان مرکزي تعاون روستایي براي ایجاد ســازوکار بازارسازي و
بازاررســاني تولیدات قطبهاي عمده تولید و تکمیل زنجیره تأمین
محصوالت کشاورزي به منظور ساماندهي کل زنجیره با استفاده از
امکانات و ظرفیتهاي موجود.
استفاده از قراردادهاي مشــارکت مدني و تجاری براي تأمین مالي
تجهیزات مورد نیــاز میادین میوه و ترهبار :تهیــه تجهیزات مورد نیاز
میادین میــوه و ترهبار نیاز به منابع مالی دارد کــه تأمین آن با انعقاد
انواع قراردادها )مشارکت مدنی ،قراردادهای  BOT، BOLTو (BOO
میسر است .با توجه به پیچیدگی حقوقی این امر ،الزم است بهترین
گزینه از طرف شهرداری که اساسا متولی نظارت بر میادین بوده و با
درنظرگرفتن معضالت و مشکالتی که در گذشته با آن مواجه شده،
انتخاب شــود .اگرچه این امر نیازمند کارشناســی حقوقی است؛ اما
آنچه برای وزارت متبوع مهم اســت ،این است که در انتخاب شیوه
تجهیز باید موضوع نظارت ســازمان مدیریــت میادین میوه و ترهبار
)با توجه به اساســنامه میادین( مدنظر قرار گیرد .این امر به صورت
ویژه در بند )د( ماده ) (۵اساســنامه ســازمان مدیریت میادین میوه
و ترهبار مورد توجه قرار گرفته اســت؛ بهطوریکه در بند یادشــده
آمده ســازمان وظیفه نظــارت ک ّمی و کیفی بــرای مدیریت میادین
یادشده را با تأکید بر رعایت حقوق مراجعهکنندگان عهدهدار است.
بدیهی اســت که با توجه به هزینههای باالی فیزیکی نظارت دولت
بر واحدهای صنفی ،ترجیح با نظارت بخش عمومی )شهرداری( و
استمرار وضع قبلی در این زمینه خواهد بود.
احتمال بروز مقاومت از ســوي بخش ســنتی در مقابل توســعه
میادیــن :یکی دیگر از معضالت توســعه میادین میــوه و ترهبار در
برخــی از اســتانها ،مقاومت بخش ســنتی )از طریــق نهادهای
حرفــهای فراگیــر آن( در مقابل ایجاد این میادین اســت که ممکن
اســت از طریــق مطرحشــدن دغدغه اشــتغال دولــت و احتمال
کاهش اشــتغال یا ورشکســتگی بازیگران این بخش انجام شــود؛
درحالیکــه شــکلگیری میادیــن میوه و ترهبــار در کنــار فعالیت
بخش ســنتی بهنوعی دادن قدرت انتخاب به مصرفکننده اســت.
باید توجه داشــت که بازیگران مختلف در شــبکه توزیع همه اقالم
ازجمله محصوالت کشــاورزی میتوانند در کنار هم فعالیت داشته
و به رقابتیشــدن قیمتهــا نیز کمک کنند .باالخــره مصرفکننده
با مالحظات خــود تصمیم میگیرد که کاالهای مــورد نیاز خود را
با توجه به مؤلفههای مدنظر و حســب مورد ،از واحدهای ســنتی
یا میادیــن میوه و ترهبار تأمیــن کند .واقعیت امر این اســت که در
اینجا مشــکل تعارض منافع پیش میآید و مغازههای میوهفروشی
سنتی برای در امان ماندن از آســیب ناشی از گسترش میادین میوه
و ترهبار بهنوعــی راهکار بخشبندی بازار را دنبــال خواهند کرد و
اساسا راهکار چنین مواردی ،در بخشبندیکردن بازار است؛ یعنی
واحدهای سنتی میتوانند نیازهای افرادی را تأمین کنند که حاضرند
محصوالت باکیفیتتر را در قیمت باالتر خریداری کنند.
لزوم اتخاذ دیــدگاه برد -برد در توســعه میادین میــوه و ترهبار:
فعالیت میادین میوه و ترهبار در شــبکه توزیع کاال برای همه اجزای
درگیر در شــبکه توزیع کاال اعم از مصرفکننده ،تولیدکننده ،سازمان
و مدیریــت را منتفع ميکند .به طور نمونــه اقدامات تنظیم بازاري
در این میادین و به واســطه عرضه محصوالت با قیمت مناســبتر
از ســطح شــهر و با کیفیت مقبول در شــرایط قیمتهای تقویمی،
ميتواند موجبات رضایت نســبي مصرفکننــدگان را فراهم بیاورد.
عالوهبراین ،میادین میوه و ترهبار میتوانند با ایجاد کانالهاي جدیدي
براي عرضه محصوالت کشاورزي و دستیابي به تقاضاي پایدار براي
این محصوالت در شــهرها ،بهویژه در ســال  ۱۳۹۸که با نام ســال
»رونق تولید« نامگذاری شده اســت ،به درآمدزایي و توسعه بخش
کشاورزي ،بهویژه کشاورزان و باغداران محلي کمك کنند .در سمت
دیگر ،وظیفه دولت نیز بهعنوان متولی اصلی ســازمان و مدیریت در
شبکه توزیع کاال در راستای رساندن کاالی باکیفیت و قیمت مناسب
عملیاتی شده و مقاصد تنظیم بازاری محقق خواهد شد.
الگوبرداري از تجربیات کشــورهاي جهان :توســعه ک ّمي و کیفي
بازارهاي مشــابه میادین میوه و ترهبار کشور به دلیل نقش مهم آنها
در تأمین امنیت غذایي شهروندان و تقویت بخش کشاورزي ،همواره
در دستور کار دولتهاي کشورهاي توســعهیافته و در حال توسعه
قرار داشته است .این امر تأییدي است بر لزوم توسعه میادین میوه و
ترهبار در نقاط مختلف کشور .از سوي دیگر ،کاهش حضور واسطهها
و گســترش عرضه مستقیم محصوالت از ســوی کشاورزان ،ازجمله
اصليترین رویکردهاي ارتقــا و فعالیت بازارهاي این محصوالت در
جهان بوده اســت )نظیر تجربه ارتقای بازارهاي ترهبار در شهرهاي
بزرگ چین(؛ بنابراین ضروري اســت در توسعه میادین میوه و ترهبار
در کشور نیز به آن توجه جدي شده و کاهش یا محدودکردن فعالیت
واسطهها در این میادین در دستور کار قرار گیرد.
*پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
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ﮔﻔﺖوﮔﻮ

»شطرنج باد« و بازی کشاورز
 گروه هنر :یکــی از فیلمهای مهمی کــه زندهیاد
محمدعلی کشــاورز در آن به ایفــای نقش پرداخت،
فیلم »شطرنج باد« به کارگردانی محمدرضا اصالنی
بود .هرچند این فیلم در زمان خودش ،ســال ،۱۳۵۵
مورد توجه قرار نگرفت ،ولی بعد از گذشــت  ۳۰سال
برخی از منتقدان ســینما ،ازجمله سعید عقیقی ،به
ابعاد هنری و زیباییشناختی آن پی بردند و به عبارت
دقیقتر فیلــم را مجددا معرفــی و بازخوانی کردند.
فیلمبرداری استثنائی فیلم بهدست هوشنگ بهارلو که
مبتنیبر سایهروشنهای حسابشده بود ،انجام گرفت
و در مقایســه با فضای فیلمهای آن زمان ســینمای
ایران خیلی جلوتر بود و بهراحتی میتوان با فیلمهای
وقــت هالیوود مقایســه کرد .ضمن اینکــه دکوپاژ و
کارگردانی فیلم هم پیشگام بود .برای نخستینبار در
آغاز فیلم »شطرنج باد« از »به نام خدا« استفاده شد؛
ســنتی که بعد از پیروزی انقالب فیلمها از آن پیروی
کردند .به بهانه درگذشــت استاد محمدعلی کشاورز
بــا محمدرضا اصالنی ،کارگردان ســینما گفتوگوی
کوتاهــی انجــام دادیم .اصالنی از همــکاری خود با
کشاورز به »شــرق« گفت» :آقای کشاورز آدم موظف
و وقتشناسی بود .من در تمام فیلمهایم از بازیگران
میخواهــم که حتما در تمام مدت فیلمبرداری ســر

صحنه باشــند .چون بازیگری ادا نیست ،بلکه نوعی
زندگی اســت .پس بایــد فیلم را زندگی کــرد .از این
نظر آقای کشاورز همیشــه وقتشناس بودند و گروه
را همراهی میکردند .مرتب ســِرکار میآمد و کارش
را به درستی انجام میداد« .کارگردان »شطرنج باد«
در ادامه درباره دلیل انتخاب آقای کشاورز برای بازی
در این فیلم گفت» :اصوال من از کاراکتر و شــخصیت
ایشان خوشم میآمد .چون چندوجهی بودند .او آدم
خوبی بود .به عبارت دقیقتــر آدم نرم و خوشخیم
بــود؛ مهربانی خاص خودش را داشــت« .کارگردان
ســریال »ســمک عیار« درباره تفاوت و شباهتهای
دیدگاه کشاورز با خود درباره فهم فیلمنامه »شطرنج
باد« توضیح داد» :خب ما کمی تفاوت فهم داشتیم.
ایشــان در ابتدا فکر میکرد فیلم به اصطالح ژیگولی
اســت .اما بعدا که فیلم دیده شــد بــه فیلم مفتخر
شــد و بعد متوجه شــد »شــطرنج باد« فیلم مهمی
اســت .حتی به من گفت عکس بزرگی از این فیلم را
درخانه نصب کرده است« .کارگردان »چیغ« در برابر
این ســؤال که »چرا کمتر به این فیلم و بازی کشاورز
اشــاره میشود و در عوض ســریال »پدرساالر« مورد
توجه قرار میگیرد« ،پاســخ داد» :این فیلم ســالها
دچار درکنشــدگی شــد! و بعد از گذشــت  ۳۰سال
پی به ارزشهای آن بردند .به هر حالت این آســیب
در تاریخ ســینمای ایران بوده و چیز تازهای نیســت«.
کارگردان فیلم »آتش ســبز« درباره لوکیشــن و خانه
فیلم عنوان کرد» :این خانه هنوز توی اللهزار هســت
و مشیرالدوله بود .اما متاسفأنه هم مؤسسهای اداری
شده که نباید بشود .درحالیکه یکی از ساختمانهای
مهم دوران گذار معماری سنتی به مدرن است .مثل
ساختمان موزه آبگینه که اصل هر دو بنا بهدست یک
معمار کاشانی دوره قاجار ســاخته شده که متعلق
به قوامالســلطنه بــود« .او در پایان دربــاره زندهیاد
کشــاورز گفت» :ظاهرا این رســم دیرینه ما همچنان
گریبانگیرمان شده که هر چه داریم را قدر نمیدانیم
و وقتی از دســت میدهیم حلواحلوایش میکنیم!
تا چندی پیــش همین آقای محمدعلی کشــاورز را
داشتیم ولی قدرشان را ندانستیم .از هنرشان استفاده
نکردیم .ایشان مملو از استعداد و انعطاف بود .وقتی
از استعداد کســی استفاده نکنیم ،رشد هم نمیکند.
فهم یک موضوع مهمتر از هر چیز دیگری است«.

ﻓﺮاﻧﮏ آرﺗﺎ
احمد بخشــی ،ســالها به عنوان دســتیار کارگردان و
برنامهریز علی حاتمی در کنار او فعالیت میکرده .اغلب
بازیگران ســینمای ایران در فیلمهای علی حاتمی بازی
کردند .به همیــن دلیل همواره خاطرات زیادی در ذهن
بخشی حک شده است .به بهانه درگذشت استاد کشاورز
با او گفتوگو کردیم.
 چگونه با آقای کشاورز آشنا شدید؟
مــن و آقــای محمدعلــی کشــاورز هممحلهای و
همســایه بودیم ،البته ایشــان از من بزرگتر بودند .یادم
میآید زمانی که من به دبیرســتان میرفتم ،ایشان وارد
دانشکده هنرهای دراماتیک شــده بودند .قبل از آن در
رشته پزشکی قبول شدند که بهدلیل عالقه به بازیگری
از آن رشــته انصراف دادند و به بازیگری پرداختند .من
از همان زمان دبیرســتان به »گروه هنر ملی« متعلق به
آقای عباس جوانمرد میرفتم که آقایان بهرام بیضایی
و علی حاتمی برای گروه نمایشنامه مینوشتند .همان
زمان هم با آقای حاتمی آشنا شدم و دوستی ام با ایشان
تا زمان مرگشان ادامه پیدا کرد.
 آقای کشاورز چگونه با حاتمی آشنا شد؟
آقایان کشــاورز و علی حاتمی همدانشگاهی بودند،
بعدها علی حاتمی کارگردان سینما شد و آقای کشاورز
هم فعالیتهای هنری خودشان را ادامه دادند تا اینکه
قرار شــد حاتمی سریال »هزاردســتان« را بسازد .ایشان
بهدنبال بازیگر مناسب برای نقش »شعبان استخوانی«
بودند .من هم به ایشان آقای کشاورز را پیشنهاد دادم.
 نظر آقای حاتمی دراینباره چه بود؟
آقای حاتمی در ابتدا موافق نبودند! اول باید بگویم
که آقای کشاورز میان دوستان خود به » َمم َدل« معروف
بودند .من هم به ایشان میگفتم »عمو ممدل« .تا قبل از
سریال »هزاردستان« اغلب نقشهایی که آقای کشاورز
بازی میکردند ،نقش آدمهای شــیک و تمیز بود .دائما
گوشی دکتری در دســت و روپوش سفید بر تن داشت.
وقتــی این موضوع را به حاتمی گفتم ایشــان گفتند که

گفتوگو با احمد بخشی ،دستیار و برنامهریز زندهیاد »علی حاتمی«

نقش متفاوت شعبان استخوانی
برای »ممدل« سخت اســت با لباسهای مندرس و در
فضای کثیف روی ســکوی خیابان بنشــیند .سوار گاری
شــود و تا کلهپزی برود و استخوان دست بگیرد! من در
جواب علی گفتم :اتفاقا اگر این نقش را قبول کند ،خیلی
خوب میشــود .من میآورمش .خالصه با عمو ممدل
قرار گذاشتم و کلی صحبت کردیم؛ با اما و اگر موافقت
کرد .بعد بــا علی قرار گذاشــتیم .بردیمش اتاق لباس
و گریــم ،لباس کثیف را تنش کردیــم و گریمور آن گریم
خــاص را انجام داد .اولش پیفپیف میکرد .بعد خر را
به دســتش دادیم و با گاری هم چرخی زد .علی خیلی
خوشش آمد .باالخره تا پای قرارداد بردیمش.
 چگونه موافقت آقای کشاورز را جلب کردید؟
من سعی کردم بیشتر نقش »شعبان استخوانی« را
در زمانی که عضو کمیته مجازات میشــود برای ایشان
پررنگتر کنم ،چون آنجا دیگر لباس مندرس نمیپوشد
و در محیط چرک نیســت .حتی رجال سیاســی که او را
به استخدام درآورند ،لباس خودشان را به تنش کردند.

چین او برایش تنگ اســت و
چــون میبینید لباس چین ِ
حتی ناچار میشــود برخی از دگمههای لباس را نبندد.
آقای کشــاورز هم با این امید کــه باالخره یک روزی این
لباسهــای کثیف را کنــار میگذارد ،نقــش را پذیرفت
)میخندد( .اما همان موقع سر رئیس نظمیه )جهانگیر
فروهر( را در ســلمانی میبرد که البته یک مقدارش را
بهدلیل خشــونت و خونریزی در نسخه نهایی سانسور
کردند! ولی صحنهها عالی بود و من هم خواستم عمو
ممدل را یک خرده از شک و دودلی دربیاورم .بازیگرانی
کــه با مرحــوم حاتمــی کار کردند میداننــد که علی
فیلمنامــه اصلی را به بازیگران نمیداد که بخوانند .در
ابتدا خالصهای از فیلمنامه ،آن هم بدون دیالوگها را در
اختیار بازیگران قرار میداد!
 چرا در دادن فیلمنامه اصلی کمفروشی میکرد؟
چون معتقد بود امروز کــه بازیگر فیلمنامه کامل را
میخواند ،مثال ممکن اســت شش ماه بعد آن نقش را
بازی کند؛ بنابراین میگفت شــاید مــن آن دیالوگهای

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﮐﺸﺎورز؛ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪى دادﮔﻮ
فصــل اول :بهــار ( ۱۳۵۹جــاده ابریشــم-
هزاردســتان -کمیته مجــازات)  :بــه علی حاتمی
گفتم که من آموخته مدیریت رادیو تلویزیونی هستم
و هیچ نســبتی با »ســینمای رایج« ندارم .مسئولیت
مجری طرح بودن ســاخت شهرک ســینمایی برایم
آســانتر اســت تا تهیهکنندگی ســریال که مستلزم
احتماال چانهزنی با بزرگان هنر نمایش بود .گفت :من
هســتم ،تو قبول کن! و بود .نه تا آخر کار .تا آخر عمر
کوتاهــش با هم بودیم .او رفــت و در پی او ،قطاری
از بزرگان بیجانشــین ســینما و تئاتر کشور رفتند و...
 .حاتمی صورت اســامی بازیگــران اصلیاش برای
گفتوگوی من بــا آنان و انعقاد قــرارداد داده بود.
نام بازیگر و نام نقش .تنها فعالیت نمایشــی دایر در
آن زمان »جاده ابریشــم« بود» .سربداران« یک سال
بعد آمــد .حاتمی تمام بار »بیکاری« اهل ســینما را
انگار بر دوش داشــت .خیلی زود به یکدیگر اعتماد
کــرده بودیم .روز به روز قواعد جدید در امور نمایش
وضع میشــد ،قانون نبود ،ابالغ ســلیقه هر مدیری
بــود که میآمد و چیزی میمانــد و میرفت ولی ته
مانده سلیقهاش ماهیت ضابطه میگرفت .حاتمی
به خوبی این موقعیت را درک کرده بود اما بســیاری
بالتکلیــف بودنــد .بیــکاری بیداد میکــرد .تکلیف
حاتمی این بود که از همه خبر میگرفت .در قصهاش
نقــش میآفرید و در همین حــال کار ایجاد میکرد.
البتــه بازیگران قدیم ســینما وضعیتــی نامعلومتر
داشــتند .بعضی را میخواست به من میگفت ،من
میپرســیدم ،بعد از مدتی یا میگفتند :نه! یا بالمانع
بود .آنگاه جمعــی تصمیم دیگری میگرفت ،ایجاد
کار در پشــت صحنه .یک نمونه ایــرن زازیانس بود.

)ایرن بازیگر مشــهور( .علی گفت :اگر موافقی با او
قراردادی ببند .باید شأن او رعایت میشد .در مالقات
با ایرن گفتم :حاتمی گفته است که خانم ایرن سلیقه
ممتازی در لباس به ویــژه دوره قاجاری دارد .ما نیاز
به ایــن تخصص شــما داریم .و قرارداد مســئولیت
لباس ســریال منعقد شد .در بخشهای داخلی سال
 ۱۳۵۸ســریال  ،ایرن بازی کرده بود ،آن زمان حجاب
اجبــاری نبود ،علی اندرونــی دوره قاجاری را گرفته
بود ،در سال  ۵۹اجباری شــد .آن صحنهها غیرقابل
پخش شد! نقش باشکوه زن قاجاری ایران در سریال
به مســئولیت لباس تبدیل شــد .در لیست بازیگران
اصلی نام محمدعلی کشاورز قید شده بود ولی علی
حاتمی دور اســم او دایره کشــیده بود با یک عالمت
سؤال .پرســیدم گفت :نیست ،به شدت گرفتار است،
ماندهام چه کنم؟ بخش قدیمی شهرک حاضر برای
فیلمبرداری بود» .شــعبان اســتخوانی« غایب بود.
حاتمی »همایون« را خبر کرد .همایون آمد .نشستیم
و در مــورد قــرارداد صحبت کردیم .نــام اصلیاش
محمدعلی تبریزیان بود .ســیمایی شــیرین و در عین
حال جدی داشــت .شاید باورش نمیشــد .شاید با
تهیهکننــدهای به این جوانی قرارداد نبســته بود .به
هر حال تردید داشت .از همان جنس تردید حاتمی.
تصمیم قطعی به بعد موکول شــد .حاتمی در تکاپو
بــود .رها نمیکرد .آنچه را میخواســت به دســت
میآورد .تا آخــر نفهمیدم چه کرد کــه دو روز بعد
محمدعلی کشــاورز را روبهرویم دیدم .نخستین بار.
به آقای کشــاورز گفتم :شاید به توافق نرسیم! خنده
شیرینی کرد و گفت :مگر اختالفی داریم؟
فصل دوم :کمالالملک  :۱۳۶۱-۱۳۶۲در وقفههای
کار بزرگ »هزاردستان« که با تغییرات متعدد مدیریتی
صداوسیما هر بار تکرار میشد ،حاتمی بیکار و بیعار

نبود .کار میآفرید و ســینما را زنده نگه میداشــت.
همیشــه طرحی جانشین در اندیشــه داشت .جاده
ابریشــم در این ســال موقوف بود بــه تصمیم ادامه
کار توســط مدیریت جدید شــبکه .حاتمی عزم کرد
»کمالالملک« را بسازد .با من در میان نهاد .پذیرفتم.
سینما در عرصه فیلمسازی نیمهتعطیل و بالتکلیف
بود .همداستانی کردیم ،ارکان نمایشیاش را گرد هم
آورد .اجرا را به من ســپرد .جمشید مشایخی همت
کرد و ســرمایهگذاری یافت .نقش کشــاورز قطعی و
نمایان بود .باز با هم نشســتیم .مرد بزرگ همان بود.
بیشــتر از روزگار تلخ تئاتر و ســینما ســخن راندیم تا
قرارداد .آن روز از خاطرات »شــب قوزی« و »خشت
و آینه« و نادر ابراهیمی گفت .وقتی رفت باز قرارداد
امضا نشــده ،سفید روی دستم ماند .بزرگان این فیلم
همتــراز بودند ،با یکــی که قرارداد کامل میبســتم
انگار با بقیه بســتهام .نرخ و مدت و کار همسان بود.
بعد از کمالالملک هزاردستان ادامه یافت )طهران
روزگار نو( و شــعبانخان هم بود پررنگتر و تواناتر با
دارودستهاش.
فصل ســوم :مادر  :۱۳۶۷-۶۸مشغولیت تماموقت
کار در کالن ســینمای کشــور اوقــات آزادی باقــی
نمیگذاشــت ولی حاتمی همیشه در متن کارم بود.
با برادران شایسته بیشتر رفیق بودم تا همکار .این بار
حاتمی هم در میان بود .نرخ و دســتمزد کشاورز را
پرسیدند گفتم کشاورز نرخ ندارد ،کارکردن حاتمی و
کشاورز محتوم است .هر دو میدانند .شما هم حتما
دانســتهاید .اگر خودش نگفت مــن میگویم .نقش
»محمد ابراهیم« شاهکاری شد .تا نامزدی نقش اول
آن ســال رفت .اما ...بماند .در کارنامه هدایت فیلم
»مادر« و »روز واقعه« کماکان میدرخشند.
فصل چهارم :دلشــدگان  :۱۳۶۹-۷۰حاتمی این بار
عزم کرده بود خود »تهیهکننده« دلشــدگان شــود .با
من در میان گذاشت ،گفتم در جنگ بین تهیهکننده و
کارگردان طرف کدام را داری؟ گفت :قصه موســیقی
اســت .کسی در این احوال ســرمایه نمیگذارد .وزن
هنری و تألیفیاش قابل قیاس با »تهیهکنندگی« نبود.
بزرگان را جمع آورد .اثر بزرگی آفرید .قصه نخســتین
حبس صدای موســیقی ایرانی در فرنگ .از ســختی
کار که باالخره تمام شــد هیچ نگفت .فقط دانســت
»تهیهکنندگی« کار دیگری اســت و قبایی نیست که
به قامت بلند »هنرمند« اندازه شود .از اواسط کار مرا
به کمک خواست .وقتی قرار شد در مجارستان اصل
فرنــگ را بگیرد همکاری کردم .محمدعلی کشــاورز
چون همیشه بازیگرش بود و هم او بود که در جفای
دیگران وفاداری کــرد .در پایان کار کشــاورز بود که
روزهای تلخ علی را در این فیلم برایم بازگفت.
فصلپنجم:ناصرالدینشاهآکتورسینما:۱۳۷۰-۷۱
بار دیگری بود که باز در کسوت »تهیهکننده« با ممدل
خان کشــاورز نشستم .ســالها بود همنشینی دست
نداده بــود ،هیچکداممــان اهل معاشــرت محفلی
نبودیم ،مــروری کردیم بر این ســالها ،اهل بدگویی
نبود ،حال خودش را داشــت ،خاطرهبازی دایر شــد،
قــرارداد کار کماکان بهانه بود .مخملباف ســینما را
بهتــر به جا آورده بــود ،انتخاب کارکــردن با بزرگان
ســینما هــم از آن جمله بود .کشــاورز بــرای ایفای
نقــش وزیراعظمی ،پیش از آن توســط علی حاتمی
نشــانهگذاری شده بود .در کمالالملک ،عزت هم که
شــاه قاجار مخملباف بر آن صحه گذاشت .کشاورز
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شش ماه پیش را دوباره تغییر دهم .وقتی میدیدیم که
علی اینجوری رفتار میکند ،در عوض من برای بازیگران
داســتان فیلم را دو برابر و با آبوتــاب خاصی تعریف
میکردم .اتفاقا علی همیشه به من میگفت تو فیلمنامه
را تعریف کن ،چون خودش عالی مینوشــت ولی اصال
نمیتوانســت داستان را در گفتار ،روان و سلیس تعریف
کند .باالخره آقای کشاورز جلوی دوربین رفتند.
 هنگام بازی چگونه بودند؟
خیلی خــوب بود .اول صبح میرفــت اتاق لباس
و گریم .لباســش را میپوشــید و بعــد وقتی گریمش
تکمیل میشــد ،میرفــت تو خاکوخلهــا .حتی در
شهرک ســینمایی چند تا ســگ ولگرد پرسه میزدند.
پیش ســگها میرفت و بــه آنها غــذا و آب میداد؛
یعنی اوقات خــارج از فیلمبرداری را در جاهای کثیف
میگذارنــد .حتی خودش را خاکی میکرد .به ایشــان
میگفتیم که این محیط پر از آلودگی اســت ،میگفت
باید در این فضا حضور داشــته باشــم .خالصه دیدیم
راه افتاده و انصافا هم زندهیاد محمدعلی کشــاورز در
فیلمهای علی حاتمــی نقشهای ماندگاری ایفا کرد؛
هزاردستان ،کمالالملک و مادر.
 هنگام بازی و ادای دیالوگهای سنگین و خاص
علی حاتمی چگونه بود؟
در تئاتر میگفتنــد که آقای کشــاورز وقتی دیالوگ
یــا مونولوگــی را فراموش میکــرد ،بالفاصله خودش
به شــکل بداهه درســت میکــرد ،بهطوریکه مفهوم
دیالوگهای اصلی را داشــت .ایشــان در ادای دیالوگ
زیرک بودند و میدانســتند که نقش را چگونه مالِخود
کنند .مدل بازی عمو ممدل حسی بود.
 آقای کشــاورز در فیلمهــای »مردی که موش
شد«» ،جمیل« و سریال »شب و مه« به کارگردانی
شما هم بازی کرد .چگونه بود؟
بلــه .من هرجا کــه میرفتم قصدم این بــود که با
آقای کشــاورز همکاری کنم .ایشــان روحیــه لطیف و
انعطافپذیــری داشــتند .هنگام کار خیلــی مهربان و
صبور بودنــد .من از همکاری با ایشــان بســیار راضی
هستم .بههرحال از فوت اســتاد کشاورز ناراحت شدم،
چون ســالها با هم دوســت بودیم  .من این ضایعه را
به جامعه هنری و خانواده محترمشــان تسلیت عرض
میکنم .روحشان شاد.

خصلت حرفــهای خاصی داشــت ،دغدغــه »نام«
نداشت .اغلب بازیگرانی که نامی داشتند یا به نامی
میرســیدند در هنگام قرارداد از جایگاه »نامشــان«
در عنوانبندی ابراز نگرانی میکردند .کشــاورز جایی
گفتــه بود کــه مخاطب »نامهــا« را به میــزان تأثیر
خودش به خاطر میســپارد به ترتیب »عنوانبندی:
و مواد تبلیغی .همانند همه ســالهایی که با او کار
کردیم در این فیلم هم ســر وقت آمد ،گریم شد ،متن
را مرور کرد و جلوی دوربین قرار گرفت .هنگامی هم
که جلوی دوربین نبود ،گوشــهای مینشست و کتاب
میخواند .همیشــه کتاب میخواند .رمان و تاریخ و
ادبیات نمایشی و ...عاشق کتاب بود.
فصل ششــم :زمســتان  :۱۳۹۳حدود  ۲۰ســال از
آخرین دیدار با کشــاورز گذشته اســت .رضا داد دبیر
جشــنواره است ،برای کشــاورز بزرگداشت گرفتهاند.
کتابی هم به همین مناســبت در دســت آمادهسازی
و انتشــار دارند» .دلشــده .محمدعلی کشــاورز« از
من هم خواســتهاند مطلبی برای این کتاب بنویسم.
نوشــتهام .رضا داد میگوید آقای کشــاورز ناخوش
هستند و میخواهم به دیدارشان بروم ،از باب دعوت
برای بزرگداشت شما هم باشید خوب است .استقبال
میکنــم .به اتفــاق رفتیم .پرســتاریاش میکردند.
کشــاورز فرو ریخته بود ،فقط شکســتگی لگن نبود،
انگار عوالم دیگری داشــت .کتابها دوروبرش بود.
کنارش نشســتم .خوشوبــش کردیم .میکوشــید
میهماننــوازی کند .دقایقی که گذشــت به رضا داد
اشــاره کردم که به بهانهای از اتاق خارج شوم .رضا
دریافت و در غیبت کوتاه من گفت این فالنی اســت!
در برگشتم کشاورز حال آمده بود ،اشک شوق ،هر دو
به چشــم آوردیم .دســتم را گرفت و رفتیم به دنیای
خاطره .کشاورز همان بود ،بزرگ ،با منش و طمأنینه
جنس قدیم .اســتوار و خوشصــدا .از خانهاش که
بیرون آمدیم تحمل نکردم و تلخ گریســتم .رضا داد
سرم را به شانه گرفت و گفت :فهمیدم.
فصل هفتم :بهمن  ۱۳۹۵آخرین دیدار
محمد حیدری سال دوم دبیری جشنواره فیلم را
برعهده داشت .پوستر سال قبل را »خسرو شکیبایی«
نهــاده بودند و امســال را »علی حاتمی« .مراســم
رونمایی پوســتر در موزه ســینما بــود .از آن بزرگان
در این زمــان ،عزتاﷲ انتظامی در بســتر بود که به
دیدارش رفته بودم و امکان حضورش در این مراسم
نبود .علی نصیریان عذر آورد که حق داشت .کشاورز
کارش به ویلچر کشــیده بود و دکترها اکیدا او را منع
کرده بودند .گفته بودند امســال سال حاتمی است و
بزرگی از بزرگان علی نمانده اســت جز شــما .گفت
مگر میشــود نیایم .پای علی حاتمی در میان است.
با آن تن رنجور آمد .باورم نمیشد .پای آمدنش نبود،
دل بزرگش را مرکب کرد .جمعیت آمده بود .مراسم
شــروع شــد .زهرا خانم حاتمی ،لیال و علی مصفا و
نوههای شیرین علی حاتمی هم بودند .سخنی کوتاه
گفتم .حضور کشاورز با آن حال و هوا جمعیت را به
شــوق آورد .صحنه بود و جمعیت تماشاچی و علی
حاتمی .شــور هنر بر شعور پزشکی غالب شد .پای و
کمر و تن در ذوق و انگیزه هنر به شــوق آمد .کشاورز
ایســتاده و بدون کمک دقایقــی با قدرت از حاتمی و
هنر و سینما و تئاتر سخن گفت .اجرا کرد .هم او بود.
خودش .آقای بــزرگ صحنه .رکن دیگــری از ارکان
بدون جانشینی هنر نمایش و سینمای ملی چهره در
نقاب خاک ایرانزمین کشیده چهره درخشانی که در
عالم فرهنگ و هنر این ســرزمین بــا آثارش جاودانه
میماند.
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کس را
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ﺟﻮاد ﻃﻮﺳﻰ
 یکــی دیگر از آن پنج حلقه محکم و ریشــهدار
بازیگری ُرخ در نقاب خاک کشــید ۶۰.سال فعالیت
هنــری در حوزههــای تئاتــر ،ســینما و تلویزیون
کــم نیســت .حاال تنهــا یکــی از آن ســتونهای
قدیمی پابرجاســت که عمــرش دراز باد .اتفاقا آن
عزیــز گرانمایه )اســتاد علی نصیریان( در ســال
۱۳۳۹زمینهساز شروع فعالیت زندهیاد محمدعلی
کشــاورز با بــازی در تلهتئاتر »خودکشــی« شــد.
ویژگیهای مشــترک آن نســل که تبلور عینیاش
را در ایــن پنج یار همراه )عــزتاﷲ انتظامی ،علی
نصیریان ،جمشــید مشایخی ،محمدعلی کشاورز و
داوود رشیدی( شــاهد بودهایم ،سوابق و پشتوانه
تئاتریشان ،پایبندی به خانواده و پایههای اخالقی
بوده اســت .محمدعلی کشاورز در سینمای قبل از
انقالب ،همچون اغلب همکاران همنسلش )بهجز
زندهیاد جمشید مشــایخی( ،بازیگر پرکاری نبود و
میتوان گفت در آن دوران بههیچوجه با سینمای
تجاری و عامهپســند کنار نیامد .اما یک مشــخصه
بــارز او انعطافپذیــری بــرای ایفــای نقشهای
مکمل بود و روی همین اصل ) بهجز دوســه مورد
اســتثنا( ،در اکثر قریببهاتفاق نقشهای سینمایی
و تلویزیونــیاش نقش محوری نداشــته اســت.
البتــه این ویژگی را نباید به عنوان یک ایراد و نقطه
ضعف قلمداد کرد .نقشهای متفاوت و متنوع او
در فیلمهای »شــب قوزی« )فرخ غفاری،(۱۳۴۳/
»خشت و آینه« )ابراهیم گلســتان» ،(۱۳۴۴/آقای
هالو« )داریوش مهرجویی» ،(۱۳۴۹/صادق ُکرده«
و سریال»داییجان ناپلئون« )ناصر تقوایی ۱۳۵۱ /و
» ،(۱۳۵۴رگبار« )بهرام بیضایی  (۱۳۵۱/و »شطرنج
باد« )محمدرضا اصالنی  (۱۳۵۵/از آن جملهاند.
اما بهجرئت میتوان گفت که شــاخصترین و
بهیادماندنیترین نقشهای مکمل کارنامه بازیگری
محمدعلی کشاورز در همکاری پربار و چشمگیر او
با زندهیاد علی حاتمی به ثبت رســیده است .تیپ
ارائهشده از او در نقش شعبان استخوانی در سریال
»هزاردستان« ) ،(۱۳۶۶- ۱۳۵۸جدا از همراهی با
قصه و روایت مورد نظر حاتمی و خطوط دراماتیک
و پرآنتریــک آن ،نوعی تبارشناســی تاریخی از یک
طیف مطرح و تأثیرگذار در رخدادهای اجتماعی-
سیاسی معاصر اســت .این نوع نگاه به قشر »الت
ِگزجره به اَعمال
و لُمپن« و دادن قالب نمایشــی و ا ِ

و رفتار خشــونتآمیز و غیرمتعادل و ناهنجارشان
در یــک دوره ملتهــب تاریخــی -اجتماعی ،هنوز
جاذبههــای روایــی و بیانــی خودش در ســنت
سریالســازی بومی را حفظ کرده اســت .حاتمی
چند سال بعد در فیلم »مادر« ) (۱۳۷۰نشانههایی
از ایــن تیپ را با نگاهی معاصرتــر در یک جامعه
ســنتی
در حــال گذار در جمــع انبوه یک خانواده
ِ
جنــوب شــهر تهــران نشــان میدهــد .در اینجا
»محمد ابراهیم« همان خصلت التمنشــانه را به
پشتوانه شــغل زهتابیاش و وابســتگی به کانون
خانواده و نقطه محوری آن ،یعنی مادر ،در هیئتی
پذیرفتنیتر و کمدافعهتر نشــان میدهد .حاتمی
نتراست ایجادشده در فردیت محمد
براساس این ُک
ِ
هویتی
بی
از
طیــف
این
داشــتن
فاصله
ابراهیــم و
ِ
محض »شعبان اســتخوانی« ،ضرورت اختصاص
تکگوییهایی جذاب بــرای او را در جهت تکامل
نقش تیپیکالش احســاس میکند .شــکل گویش
و حالت جناس و واژگان به کار گرفتهشــده در این
مونولوگها تبحر حاتمی را در مردمشناسی بومی و
فرهنگ و لهجه یکی از اقشار عامی تهران به اثبات
میرســاند .در فیلم »کمالالملک« نیز شخصیت
میرزا علیاصغرخان اتابک )امینالسلطان( ،تصویر
و شمایلی همخوان با مستندات تاریخی )بهویژه(
از نظر مهارت بازیگری او در حوزه سیاست در دربار
ناصری را ارائه میدهد.
جــدا از نقشهــای شناختهشــده کشــاورز در
سریالهای »ســلطان و شــبان« داریوش فرهنگ،
»ســربداران« محمدعلی نجفی و »گرگها« داوود
میرباقری ،محبوبترین نقشــش را در شــخصیت
اســداﷲخان ســریال »پدرســاالر« مرحــوم اکبــر
خواجویــی باید دید کــه هنوز در کوچــه و بازار او
را بــا این نقــش میشناســند .همیــن نمونههای
پررنــگ و ماندنی در شناســنامه کاری محمدعلی
کشاورز میتواند آسیبشناسی معاصر رسانههایی
چون ســینما و تلویزیون را در ســنت ستارهســازی
و هویتمندی بازیگر شــامل شــود .آیا بهتر نیست
به جــای زینتالمجالس نشــاندادن نســلهای
قدیمــی و کهنهکار در حوزه فرهنگ و هنر و عکس
فرهنگســازان بیمزد و منت،
یادگاریگرفتن با این
ِ
بستر مناسب برای تداوم حضور و فعالیت کاری آنها
در طول دوران مختلف زندگیشان فراهم کنیم؟
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انهدام باند ۷نفری سارقان مغازه
 شرق :ســه برادر و دو همدستشان که از مغازه
و کارگاه لوســتر و انباری الستیک خودرو در جنوب
پایتخت ســرقت کرده بودند ،به همراه دو مالخر
دستگیر شدند .سرهنگ کرم یوسفوند ،رئیس پایگاه
نهم پلیس آگاهی پایتخت گفت :یکم اردیبهشــت
امسال پروندهای با موضوع سرقت از مغازه و کارگاه
لوسترسازی با شکایت مالک مغازه در کالنتری ۱۳۱
شهرری تشکل شد و با دستور قضائی برای رسیدگی
تخصصی پرونده به پایگاه نهم پلیس آگاهی ارجاع
شــد .وی بیان کرد :شــاکی با حضور در پایگاه نهم
اظهار کرد روز قبل هنگام مراجعه به مغازه متوجه
تخریب قفــل و کرکره در ورودی مغازهام شــدم و
پس از ورود مشــاهده کردم ســارق یا ســارقان ۴۰
عدد لوستر ،آینه و شمعدان و لوازم لوسترسازی به
ارزش دو میلیارد ریال سرقت کردهاند .رئیس پایگاه
نهم پلیــس آگاهی عنوان کــرد :کارآگاهان در گام
اول تحقیقات به محل وقوع جرم رفته و در بازدید
میدانی صحنه ســرقت متوجه شدند سارقان پس
از سرقت دستگاه ضبطکننده ویدئویی دوربین را با
خود بردهاند .وی با اشاره با اینکه دوربین مداربسته
مغازه مجهز به ذخیرهســازی آنالیــن بوده گفت:
تصاویر ســارقان از لحظه ورود ثبت شــده بود که
کارآگاهان با دیدن تصاویر ضبطشده هر سه سارق
را که برادر و در گذشــته به جرم ســرقت احشــام
دســتگیر شــده بودند ،شناســایی کردند .این مقام
انتظامی در ادامه گفت :با شناســایی هر سه سارق
به نامهای پرویز ،جمشید و ناصر همدستان آنها به
نامهای حمید و رضا نیز شناسایی شدند .این مقام
انتظامی با اشــاره به اینکه در رســیدگی به پرونده
متوجه شــدیم متهمان عالوه بر ســرقت از مغازه
شاکی ،از انبار الستیک واقع درخیابان فدائیان اسالم
 ۱۲۰حلقه الســتیک بــه ارزش یکمیلیــاردو ۸۰۰
میلیون ریال نیز سرقت کردهاند ،گفت :با انعکاس
موضــوع به مرجع قضائی دســتگیری متهمان در
دستور کار تیمهای عملیاتی پایگاه نهم این پلیس
قرار گرفت و در ادامه مشــخص شــد سه برادر به
شهرستانهای شمالی کشور گریختهاند .یوسفوند با
بیان اینکه با اخذ نیابت قضائی تیمی از کارآگاهان
به شهرســتان محل اختفای متهمــان اعزام و در
یک عملیات پلیســی موفق شــدند هر سه برادر را
در حالی که قصد متواریشــدن از محل را داشتند
دســتگیر کنند ،ادامه داد :در بازرســی از مخفیگاه
متهمان  ۲۲عدد لوستر ،ساعت دیواری ،شمعدانی
و لوازم لوسترسازی و بدلیجات کشف شد و متهمان
به همراه اموال مسروقه به این پایگاه منتقل شدند.
وی اضافه کرد :با دســتگیری این ســه برادر سارق
در گام بعــدی از تحقیقات پلیســی ،مخفیگاه دو
همدســت دیگر متهمان نیز در محلههای جنوب
تهران شناســایی و با هماهنگیهای قضائی هر دو
متهم دســتگیر شدند .این مقام پلیســی ابراز کرد:
متهمان در بازجوییهای اولیه اظهار کردند حمید
در سرقتها نقش زاغزن را داشت و قبل از سرقت،
محلهــا را شناســایی میکرد و با طراحی نقشــه
سرقت توسط سه برادر سرقت از کارگاه لوسترسازی
و انبار الستیک را انجام دادهاند .سرهنگ یوسفوند
با اشــاره به اینکه هر دو مالخر اموال مسروقه به
نامهای میالد و ســعید توسط کارآگاهان شناسایی
و دستگیر شدند ،بیان کرد :متهمان پرونده با دستور
قضائی بــرای تحقیقات تکمیلی و کشــف زوایای
پنهــان پرونده در اختیار تیم مبارزه با ســرقتهای
خاص پلیس آگاهی قرار دارند.

آزادی گروگان پس از  ۵۶روز
 دادســتان ریگان از آزادی گروگان ۳۴ساله اهل
بم به همت ســربازان گمنام امــام زمان )عج( در
اطالعات سپاه شهرستان ریگان از چنگال آدمربایان
خبر داد .علی ســخنگو با بیان اینکــه این فرد ۳۱
فروردین امســال توسط افراد ناشناس از شهرستان
بم ربوده شــده بود ،اظهار کرد :با تالش و پیگیری
مســتمر عوامل اطالعاتی ســپاه شهرستان ریگان،
ســران طوایف و ریشسفیدان جوان ۳۴ساله بمی
پس از  ۵۶روز اســارت از چنــگال آدم ربایان آزاد
شــد .دادســتان ریگان با بیان اینکــه آدمربایان با
هدف اخاذی پس از ربودن این فرد او را به اســتان
سیستان و بلوچســتان منتقل کــرده و در تماس با
خانوادهاش خواستار دریافت مبالغ زیادی وجه نقد
برای آزادی گروگان شــدند ،افزود :فرد ربودهشــده
صحیح و ســالم به آغوش خانواده بازگشــت و با
توجه به اطالعات بهدستآمده دستگیری عامالن
جرم در دستور کار نیروهای امنیتی قرار دارد.

راننده ۱۶ساله ،خود و  ۴نفر دیگر را
به کام مرگ برد
 راننده نوجوان پژوپــارس در تصادفی در محور
قیدار به همدان موجب مرگ خود و چهار نفر دیگر
شد .عباس مظفری ،رئیس پلیس راه استان زنجان
با بیان اینکه این تصادف آخر شــب یکشــنبه روی
داد ،گفت :این تصــادف بین دو خودروی پژوپارس
و وانت رخ داد که ســه کشته در محل و دو کشته
در بیمارســتان بر جای گذاشت .مظفری ادامه داد:
راننده خودروی پژوپــارس که عامل وقوع تصادف
بوده اســت گواهینامــه رانندگی نداشــت .در این
تصــادف عالوه بر مرگ راننده ۱۶ســاله پژوپارس و
دو سرنشین این خودرو که آنها هم نوجوان بودند،
راننده و سرنشــین خودروی مقابل که زن و شوهر
بودند ،هم جان خود را از دست دادند.
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عامل جنایت هولناک خانوادگی در اعترافاتش چه گفت
شــرق :مردی جوان که پســرخالهاش را به همراه
همســر و فرزند خردســال او به قتل رسانده است،
در بازجوییها حســادت را انگیزهاش از این جنایت
اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار مــا ،کارآگاهان جنایی تهران
صبح روز یکشنبه وقتی از قتل سه عضو یک خانواده
در برج ســپید منطقه مرزداران مطلع شدند به آنجا
رفتند و فهمیدند زن و شوهر و دختر ششسالهشان
با ضربات چاقو کشــته شدهاند .در تحقیقات معلوم
شــد بخشی از این برج به مرد مقتول به ارث رسیده
و او در آنجا با پســرخاله و داییهایش شــریک بود.
پســرخاله مقتول نیز در همان ســاختمان سکونت
داشت و دو نفر از همســایهها در بازجوییها اعالم
کردنــد او را در حــال واردکــردن ضربــات مرگبار
دیدهانــد؛ بهاینترتیــب ،این مرد بهعنــوان مظنون
شــناخته شد و هنگامیکه به محل جنایت بازگشت
دســتگیر شــد ،اما ابتدا منکر قتل بود تا اینکه صبح
دیــروز وقتی در شــعبه  ۷دادســرای جنایی تهران
ازسوی بازپرس بخشوده تحت بازجویی قرار گرفت،
به این کشتار اعتراف کرد.
متهم گفت :من و پسرخالهام وضع مالی خوبی
داشــتیم اما او پولدارتر از من بود .زمین برج ســپید
از مادربزرگم به مادرهای ما به ارث رســیده و چون
خالهام فوت شــده آنجا به پســرخالهام رسیده بود،
اما مادر من هنوز زنده بــود و من بهصورت قانونی
ســهمی از برج نداشــتم .با اینکه بهظاهــر پولدار
بودم ،امــا اموالم متعلــق به خودم نبــود .در این
میان همســرم هم بــه پســرخالهام و خانوادهاش
خیلــی حســادت میکــرد و همیــن حســادت و

شرق :مرد افغان بعد از اینکه متوجه شد همسرش
عاشــق جوانی ایرانی شــده است ،نقشــه قتل او را
طراحی و اجرا کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،متهم مدعی است بعد از
اینکه همســرش را با یک جوان ایرانی دیده ،او را به
قتلگاه کشانده است.
متهم که دیروز در شعبه  ۱۰دادگاه کیفری استان
تهران پای میز محاکمه رفت ،مدعی شــد قصد قتل
نداشته و میخواسته همسرش را به دادگاه بکشاند.
او که مرد جوانی اســت ،بعد از قتل همســرش
موضــوع را به پلیس گزارش داده و خود را تســلیم
مأمــوران کرده بود .متهــم در بازجوییها گفت :دو
ســال قبل یک روز وقتی به خانه آمدم متوجه شدم
همســرم در حال تماشــای عکسهــا و فیلمهایی
عجیب است .وقتی گوشی او را گرفتم ،متوجه شدم
همسرم با فردی رابطه دارد ،اما او انکار کرد.
متهــم گفت :مدتــی بعد یک روز متوجه شــدم
همسرم در حال تماشــای فیلم نامناسبی است .این
موضوع من را خیلی عصبانی کرد و با هم جروبحث
و دعــوا کردیــم .همســرم به من گفــت خودش را
میکشــد و بعد هــم تیغی را که دســتش بود روی
دســتش کشــید .من بالفاصله او را به بیمارســتان
رساندم و نجاتش دادم .بعد از مدتی بستریشدن در
بیمارســتان ،روزی که قرار بود مرخص شود ،مددکار
بیمارستان من را صدا زد و گفت رفتاری نکن که کار
دســت خودت بدهی .تو دو بچه داری و باید مراقب
آنها باشــی .اگر همسرت دوســت ندارد با تو زندگی
کند نباید او را وادار کنی.
متهــم در ادامه اعترافاتــش گفت :من حرف آن
مــددکار را قبول کــردم و دیگر قصدی بــرای اینکه
زنم را آزار بدهم نداشــتم .به دنبال مدرک بودم که
از طریق آن بتوانم شــکایت کنم و همسرم را طالق
بدهم .میدانســتم همســرم در گوشــیاش عکس
و فیلم زیادی دارد و میخواســتم آنها را به دســت
آورم .بعد شــکایت کنم و همســرم را طالق بدهم
و بــروم .یــک روز قبل از حادثه داشــتم از ســر کار
برمیگشــتم که همســرم را دیدم .او در پارک با یک

چشموهمچشــمیها باعث شــده بود فشار زیادی
روی من باشــد؛ برای مثال او بهتازگی یک دســتگاه
تلویزیــون  ۶۰میلیــون تومانــی و یک انگشــتر ۴۰
میلیون تومانی برای همســرش خریده بود ،البته ما
اختالف مالی خیلی کوچکی هم داشتیم .همه اینها
باعث شــد درنهایت او را به همــراه زن و بچهاش
به قتل برسانم.
متهــم درباره وقایع روز حادثــه گفت :خودروی
پســرخالهام توقیف شــده بــود و مــا روز قبل قرار
گذاشــتیم با هــم برای آزادکــردن ماشــین برویم.
بعــد هم قــرار بود بــرای مشخصشــدن کارهای
ملکی همراه داییهایمان بــه دفترخانه برویم .من
مبتال به اماس هســتم .ســاعت  ۱۰شب قبل از قتل

متهم به قتل ادعا کرد:

ﻫﻤﺴﺮم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮد ،او را ﮐﺸﺘﻢ
جوان ایرانی نشســته بود .از دیدن این صحنه خیلی
عصبانی شــدم و همانجا بود کــه تصمیم خودم را
برای کشــتن او گرفتم .نمیخواســتم جلوی بچهها
این کار را بکنم ،ضمن اینکه میخواســتم بچههایم
در امان باشــند و بعد از من و مادرشــان کسی باشد
کــه از آنها نگهــداری کند ،به همیــن خاطر به یک
نحــوی همســرم را راضی کــردم به خانــه برادرم
برویــم .بچههایم را همراه برادرم و زن برادرم بیرون
فرستادم و در خانه برادرم دوباره سر همین موضوع
با همسرم جروبحث کردیم .به او گفتم وقتی داشت
با جــوان ایرانی صحبت میکرد و در پارک نشســته
بود ،او را دیدم .همسرم که دیگر نمیتوانست چیزی
را انــکار کند قبول کرد با آن پســر رابطه دارد و بعد
هم با عصبانیــت به من گفت تو حــق نداری برای
من تعیینتکلیف کنی و من هر کاری بخواهم انجام
میدهم .حتی به من گفت باز هم آن پســر جوان را
میبینــد و همچنان با او در ارتبــاط خواهد بود .من
همه عمرم برای زن و بچهام زحمت کشــیده بودم
و بــرای اینکــه آنها راحت زندگی کننــد همه روز را
کار میکردم .ضایعات جمع میکردم و میفروختم
و با پول این کار که خیلی کار ســختی اســت زندگی
خوبی برای زن و بچهام درست کرده بودم .زنم مادر
بچههایم بود و من نمیخواســتم به او آسیبی وارد
کنم ،بااینحال او طوری با من حرف زد که انگار هیچ
ارزشــی ندارم .وقتی آن حرفها را به من زد ،آنقدر
عصبانی شــدم که ابتدا او را خفه کردم و بعد برای
اینکه مطمئن شــوم مرده اســت ،با چاقو گلویش را
بریدم.
متهــم ادامــه داد :بعد از قتل با بــرادرم تماس
گرفتم و از او درخواســت کمک کردم .وقتی برادرم
آمد ،موضــوع را به پلیس گــزارش داد و من هم تا
آمدن پلیس و دســتگیری منتظر نشستم و بعد هم

دﺧﺘﺮ ﭼﻮﭘﺎن ﺻﺎﺣﺒﮑﺎرش را ﺑﻪ ﺗﻌﺮض ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد
شــرق :دختر چوپان با شــکایتی به دادگاه ادعا کرد
از ســوی جوان کارخانهداری مورد سوءاســتفاده و
تعرض قرار گرفته اســت و درخواست مجازات مرد
کارخانهدار را مطرح کرد.
به گزارش خبرنگار ما ،این دختر جوان مدتی قبل
به مأموران پلیس ورامین مراجعه کرد و مدعی شد
مورد سوءاســتفاده صاحبکارش قرار گرفته است .با
توجه به ادعــای این دختر جوان ،مأموران تحقیقات
اولیه را انجام دادند و ســپس مرد جوان را شناسایی
و بــه دادگاه معرفی کردند .این پرونــده با توجه به
مطرحشدن مسئله تجاوز ،از بدو تحقیقات به شعبه
 ۱۱دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد .روز
گذشــته دختر جوان به قضات شــعبه  ۱۱گفت :من
و برادرم تنها زندگــی میکنیم .وقتی پدر و مادرمان
فوت کردند ،ما از شهرستان به تهران آمدیم تا کاری
پیــدا کنیم .برادرم هم با دخترخالــهام ازدواج کرده
بــود که از او جدا شــد و ما با هــم زندگی میکنیم.
صاحبــکار من مــرد کارخانهداری اســت که تعداد
زیادی هم دام دارد و صاحب چند دامداری اســت.
او ما را بهعنوان چوپان اســتخدام کرد .چوپانهای
زیادی برای او کار میکننــد ،بااینحال به ما هم کار
داد تــا اینکه یک روز وقتی دامهــا را از چرا آوردم و
در آغل گذاشــتم ،من را به دفترش صدا زد و بعد از
من خواست با او رابطه داشته باشم .به من گفت اگر
با او رابطه داشــته باشم ،با من ازدواج میکند .قبول
نکردم و گفتم اهل این کارها نیستم .وقتی مقاومت

قرص خــوردم و خوابیدم .هشــت صبــح روز بعد
به خانه پســرخالهام رفتــم و در زدم .او بیرون آمد
و درحالیکــه به موضوعاتی بر ســر مســائل مالی
معتــرض بود ،به مــن گفت بهتر اســت فقط برای
آزادکردن ماشــین برویم و در محضر حاضر نشویم.
او گفت بهزودی ســهمش را از برج میفروشــد و
به مناطق شمالی شــهر میرود تا زندگی بهتری را
شروع کند .همانطورکه مشغول صحبت بود دکمه
آسانســور را زد تا پایین برویم .من یک کیف داشــتم
که همیشــه از گردنم آویــزان و چاقویی داخل آن
بود .ناگهان چاقو را درآوردم و پســرخالهام را زدم.
بعد جســدش را داخل آپارتمان انداختم .در همین
هنــگام دختر ششســاله مقتول به هــال آمد و با

من را دید ،به ســمتم حمله و بــهزور به من تعرض
کــرد .او در اتاق کارش این کار را انجام داد .تا من به
خودم بیایم و متوجه شــوم چه اتفاقی برایم افتاده
است ،چند روزی طول کشید .بعد از آن فهمیدم از او
باردار شدهام و تصمیم گرفتم شکایت کنم.
این در حالی اســت که مرد کارخانــهدار مدعی
است دختر جوان دروغ میگوید .او به قضات گفت:
من فرد آبرودار و ثروتمندی هستم و این دختر درباره
مــن دروغ میگوید .او قصــد دارد من را بیآبرو کند
تا قبول کنم به او پول بدهــم .درحالیکه من لطف
زیادی به او کردم و دختر جوان و برادرش را که آواره
بودند و خانه و زندگی نداشــتند پناه دادم و آنها را از
بدبختی نجات دادم .من هیــچ کاری نکردم و هیچ
اتهامی را قبول ندارم.
وقتی دختر جوان گفتههای صاحبکارش را شنید،
ادعا کرد در دفتر کار او دوربین مداربسته وجود دارد
و قضات میتوانند فیلم ضبطشــده دوربین را مورد
بررسی قرار دهند.
قضات بعد از شــور ،دختر جوان و متهم را برای
انجــام آزمایشهــای دیانای به پزشــکی قانونی
معرفــی کردند .همچنین قضات از پزشــکی قانونی
خواستند تا درباره ادعای دختر مبنیبر بارداربودنش
نیز بررسی الزم را انجام دهند و با انجام آزمایشهای
دیانای اعالم کنند پدر این بچه کیست.
برای متهم نیز از ســوی دادگاه قرار وثیقه صادر
شد و در صورت عدم تأمین آن بازداشت خواهد شد.

خودم را تسلیم مأموران کردم .من حتی گوشی تلفن
همراه همســرم را به مأموران دادم تا بررسی کنند و
عکس و فیلم را پیــدا کنند که البته نمیدانم موفق
شــدهاند یا نه .اما من اطمینان داشتم که همسرم با
فردی رابطه دارد.
بعــد از گفتههــای مــرد جــوان و صــدور
کیفرخواســت ،پرونده به شــعبه  ۱۰دادگاه کیفری
اســتان تهران فرستاده شــد تا مرد جوان محاکمه

دیدن صحنه گریه کرد .زن پســرخالهام که در اتاق
بود بچــهاش را صدا زد که بــرود و دوباره بخوابد.
مــن در همین هنگام با چاقو به گردن آن کودک هم
ضربه زدم .بعد به اتاق خواب رفتم .زن پسرخالهام
با دیدن من ترســید و خودش را در گوشهای از اتاق
جمع کرد .به طرفش رفتم و او را هم کشــتم .بعد
دستانم را شستم و از خانه بیرون آمدم.
متهم ادامه داد :به ســرایدار بــرج گفتم جلوی
واحد پســرخالهام کمی خون گوشت و مرغ ریخته
و از او خواســتم آنجا را تمیز کند .ســپس ســوار بر
ماشــینم از خانه بیرون آمدم .در خیابان ســتارخان
بــودم که برادرم تلفن زد و خبر قتــل را به من داد.
بعد داییام تماس گرفت و از من خواست زودتر به
برج بروم .من هم این کار را کردم اما فکر نمیکردم
کســی متوجه شده باشد قتل کار من است .وقتی به
ســاختمان رسیدم در آنجا دســتگیر شدم ،ولی قتل
را انکار کردم.
این مــرد در پایان اظهاراتش گفت :من اشــتباه
بزرگی انجام داده و از کارم پشــیمان هســتم .من از
دست پســرخالهام ناراحت بودم و با همسر و بچه
او مشــکلی نداشــتم و نباید چنیــن کاری را انجام
میدادم .مــن را همین امروز اعــدام کنید تا راحت
شــوم .فقط اجازه ندهید بچــهام از موضوع باخبر
شــود .او شــاگرد اول مدرسه اســت و نمیخواهم
زندگیاش بهخاطر اشتباه من به هم بریزد.
بنــا بر ایــن گــزارش ،بازپــرس بعد از شــنیدن
حرفهــای این متهم برای او قرار بازداشــت صادر
کــرد و متهم در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار
گرفت تا تحقیقات از او کامل شود.

شــود .ایــن در حالی بود که پدر و مادر همســرش
درخواســت قصــاص او را کرده بودنــد .از آنجایی
که پــدر متهم فــوت کــرده اســت و دو فرزندش
جد پدری نداشــتند که بهجــای نوههای صغیرش
درخواســتش را مطرح کند ،معاوناول قوه قضائیه
باید در این خصوص درخواســت خود را به دادگاه
ارائــه میکرد ،اما ابالغیــهای در ایــن رابطه برای
معاوناول ارسال نشده و او درخواست خود را ارائه
نکرده بود ،بنابراین وقت رسیدگی تا زمان اعالم نظر
درخصوص دو فرزند صغیر مقتول تجدید شد.
این در حالی اســت که بر اساس گفتههای متهم
در دادگاه ،فرزندانش با پدر و مادر همسرش زندگی
میکنند و فعال آنها از بچهها مراقبت میکنند.
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کالهبرداری با رسیدهای
الکترونیکی جعلی
 شــرق :متهمی که با ارائه رســیدهای جعلی
پرداخــت الکترونیکــی ،یکمیلیــاردو ۶۰۰میلیون
ریال کالهبرداری کرده بود ،دســتگیر شد .سرهنگ
کارآگاه قاسم دســتخال ،رئیس پایگاه سوم پلیس
آگاهی پایتخت گفت :بیستوپنجم اردیبهشت ماه
پروندهای با موضوع کالهبــرداری از طریق فضای
مجازی در دادســرای ناحیه ۳۱تهران تشــکیل و با
دســتور قضائی پرونده برای رسیدگی تخصصی به
پایگاه ســوم پلیس آگاهی ارجاع شد .رئیس پایگاه
ســوم پلیس آگاهی تهــران اظهار کرد :شــاکی با
حضور در پلیس آگاهــی گفت :چند روز قبل برای
فــروش تلفن همراهم به مبلــغ  ۱۲۰میلیون ریال
آگهی فروش در فضای مجازی ثبت کردم تا اینکه
شــخصی به نام یونس با من تماس گرفت و گفت
قصــد خرید گوشــیام را دارد .زمانی که به جلوی
در منــزل ما آمد به بهانه اینکــه مبلغ موصوف را
میتوان از طریق اپلیکیشــنها پرداخت و نیازی به
مراجعه به بانک و دستگاه  ATMنیست ،تقاضای
پرداخت وجه با اســتفاده از همراهبانک را کرد ،در
ادامــه با واردکردن شمارهحســابم پس از دقایقی
تصویر فیش پرداختی الکترونیکی در گوشیاش را
به من نشان داد و اظهار کرد ،پیامک بانک را حدود
یک ســاعت دیگر دریافت میکنم ،من هم اعتماد
کــردم و تلفن همراهم را به همــراه جعبهاش به
او دادم .پــس از ســاعتی با بانک تمــاس گرفتم و
متوجه شــدم پولی به حسابم واریز نشده و خریدار
کالهبردار بوده اســت .این مقــام انتظامی افزود:
کارآگاهــان در تحقیقات پلیســی دریافتند متهم با
شناســایی فروشــندگان که ارزش ریالــی کاالهای
فروشــی را حدود  ۱۰۰میلیون ریال در ســایتهای
خرید و فروش درج کرده بودند ،به سراغ آنها رفته
و با ارائــه تصویر جعلی پرداخــت الکترونیکی از
فروشــندگان کالهبرداری میکرده است .وی بیان
کرد :کارآگاهان در مرحله بعدی از تحقیقات پلیسی
با شناسایی هویت و مخفیگاه متهم با دستور دادیار
دادســرای ناحیه  ۳۱تهران وی را در مخفیگاهش
در حوالی بلوار کشــاورز دستگیر کردند و به پایگاه
سوم پلیس آگاهی انتقال دادند .رئیس پایگاه سوم
پلیس آگاهی با اشــاره به اینکــه متهم به  ۱۲فقره
کالهبرداری به ارزش یکمیلیاردو  ۶۰۰میلیون ریال
اعتراف کرد ،گفت :متهم با دستور قضائی و صدور
قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

 آمار مشــخصی از کار کودکان در ایران دارید؟ با
تفکیک مثال زبالهگردی یا زیرزمینی و. ...
دادن آمــار دقیــق درخصــوص کودکان کار بســیار
مشکلی اســت .سعی شده است آماری از طرف فعاالن
این حوزه یا دولت و موافقان حوزه کار کودک ارائه شود،
ولــی به چند دلیل تا به حال این کار انجام نشــده .یکی
اینکه آمار رسمی حاکی از این است که حدود دو میلیون
کــودک کار میکنند و در آمار غیررســمی حدود چهار تا
پنج میلیون هم قلمداد میشود .اما هیچکدام از اینها به
شکل مستقل یا توسط پژوهش جامع آماری مورد تأیید
قرار نگرفته .متأســفانه پژوهشی در این خصوص انجام
نشــده و از لحاظ آماری اطالع دقیقی از تمام اســتانها
و مراکــز جمعیتی در ایران نداریم .دلیل دوم این اســت
کــه درباره اینکه کــودکان کار چه دســتهای از کودکان
هستند اختالف نظر وجود دارد .یکی از اختالفات عمده
این اســت که آیا کودکی که در خانه کار کرده و به امرار
معاش خانواده کمک میکند ،جزء کودکان کار اســت؟
آیــا کودکانی که در مزارع کشــاورزی ،صنعت دامداری
و کارگاههای خانگی و فرشبافی مشــغول کار هستند،
کودکان کار هســتند یا خیر .بــه خاطر نوع نگاه متفاوتی
که در این حوزه هســت ،به سختی میشود آمار دقیقی
از کــودکان کار یا تفکیــک آنها ارائه کــرد .درخصوص
زبالهگردی موضوع فرق میکند .پژوهشــی سال گذشته
درخصــوص زبالهگردی در تهران انجام شــد به اســم
»یغمــای کودکی« که مــن افتخار هماهنگــی مدیر و
پژوهش را بر عهده داشــتم ۲۴ .منطقه تهران را پوشش
دادیم و  ۱۲منطقه تهران را کامال با مصاحبهها مطالعه
کردیم و  ۱۲منطقه دیگر هم اسکن شد .طبق فرمولهای
رایج علمی -پژوهشی دریافتیم بالغ بر  ۱۴هزار زبالهگرد
در تهران فعالیت میکنند و از این تعداد چهارهزارو ۶۰۰
نفر یعنی یکسومشــان کودکان زیر  ۱۸ســال هستند .از
طرفی اختالف نظر هم در مورد سن کودکی وجود دارد
که کودک پایینتر یا باالتر از  ۱۸سال است ،در کل دو هزار
زبالهگرد قراردادی توســط شهرداریها برای جمعآوری
و تفکیــک زباله داریــم و  ۱۴هزار زبالهگــرد غیرقانونی
هستند که عمدتا از کشــور افغانستان و والیت هرات به
ایران میآیند و به شکل سیستماتیک و سازمانیافته وارد
چرخه زبالهگردی شدهاند.
 آیا روی آسیبهای ناشی از کار کودکان پژوهشی
کردهاید و میتوانید بخشی از آســیبها را برایمان
بگویید؟
در کل کار کــودکان اثــر بســیار منفی و وســیعی بر
روح ،روان و جســم کودکان ایجاد میکنــد .جدا از اینکه
فرصتهــای تحصیلی و شــغلی مناســب را در آینده از
اینها میگیرد؛ مهمترین اصل این است که کرامت انسانی
و حقــوق اولیه کودکان را از آنها ســلب میکند .هر گونه

کار کودکی در انواع بدترین اشــکال کار کودک به حساب
آورده شــده اســت؛ از قبیل کار در فضاهای عمومی مثل
دستفروشــی یــا کار در چهارراههــا و خیابانها که به
شــکل زنجیرهای و مافیایی توســط گروههــای مختلف
کودکان را استثمار میکنند ،بیشترین آسیب را به کودکان
وارد میکنند .کودکانی که در کار زبالهگردی هســتند نیز
آسیبهای متعددی مانند دیگر گروههای بدترین اشکال
کار کودک میبینند اما بدتر این اســت که جسم و سالمت
کودکان به خاطر نزدیکی با زبالهها و آلودهبودنشــان در
خطر اســت و مخصوصا اخیرا که اکثر زبالههای خانگی
آلــوده به ویــروس کرونا و دســتکشها و ماســکهای
بهجامانده از مصرف روزانه شــهروندان هســتند .شکل
دیگری از کار کودک که بدترین شکل کار کودک نام گرفته
و از دیربــاز مــورد توجه فعــاالن حوزه کار کــودک بوده
اســت ،کار در کارگاههای زیرزمینی است؛ یعنی کودکانی
که کمترین تماس را با فضــای عمومی دارند ،کمتر دیده
میشــوند و در فضایی بســیار پنهان کار میکنند و نوع و
شیوه کارشان متناسب با روحیه ،سن و جسمشان نیست.
کار در ایــن کارگاهها به شــدت مکانیزه ،سیســتماتیک و
فرسایشــی است و این کودکان کمترین تماس را با فضای
بیرون در فضاهای بســیار بســته ،آلــوده ،نمناک و تاریک
دارند و بیبشترین آسیب را میبینند و کمترین حمایت را از
جامعه یا فضای عمومی میبیند چون ممکن است کودک
کاری که در محل دستفروشی و زبالهگردی مورد تعرض
و خشــونت قرار بگیرد ،جامعه یا شــهروندان حساسیت
نشــان دهند و برخورد کنند و این واکنش باعث میشود
کودکان مورد خشونت قرار نگیرند اما این در مورد کودکان
زیرزمینی متأسفانه صدق نمیکند و در فضای بسته امکان
هرگونه رفتار نامناسبی با این کودکان وجود دارد.
 اینکــه از مافیای کار کودکان صحبت میشــود
درست اســت؟ این مافیا دقیقا چیست و چه هدفی
را دنبال میکند؟
بعد از انقالب صنعتی در دنیا گمانهزنیهایی درباره
وجود مافیای کار کودکان شکل گرفت؛ بیشتر در جامعه
توسعهیافته و جامعه غربی که خیلی از انسانها را وارد
چرخه کار سیستماتیک و کارخانهای کردند و بعد از اینکه
زنان هم وارد این چرخه شــدند و در اوج کار صنعتی در
این حوزه نیروی انســانی کم آوردند و متأسفانه کودکان
هم به این چرخه بهصورت سیســتماتیک وارد شــدند.
از آن زمان مافیای کار کودک همیشــه مورد بحث بوده
که شــکلهای متفاوتی از مافیا وجــود دارد که کودکان
را استثمار میکند و به شــکل گروهی و سازمانیافته از
کودکان در بخشهای مختلف کار اســتفاده میشــود.
مثــال از دیربــاز همیشــه این اتهــام وجود داشــته که
گروههــای مخوفی هســتند که کــودکان را وارد چرخه
سوءاستفادههای جنسی میکنند و آنها در بیزینسهای

مختلف و بازار فشن و پوشاک و آرایش استثمار میشوند.
اما پرآسیبترین شکلهای کار کودک دستههایی هستند
که امروزه متأسفانه در فضای عمومی هم شاهد حضور
کودکان در گروههای بزرگ و عظیم هستیم مثال کودکانی
که وارد چرخه دستفروشــی ،تکدیگری و حوزههایی
از فضای عمومی شــده و میشــوند و این کــودکان از
خانوادههایــی که ســوءمصرف مواد مخــدر دارند یا به
خاطر فقر و کمسوادی یا دستههای خاصی از گروههایی
هســتند که کودکانشان را به شــکلی اجاره میدهند و
خانوادههــا فرزندان را مجبور به کارهایی از این دســت
میکنند که جدای از حقــوق اولیه کودکان ،این کودکان
مرتب مورد تحقیر قرار میگیرند و بهخاطر معصومیتی
که کودک در فضــای عمومی از نگاه شــهروندان دارد،
مورد دلســوزی شــهروندان قرار میگیرد و کمک مالی
میشــود .در حقیقت کمک مالی کــه ما به این کودکان
میکنیم مشــوق بیشــتر خانوادهها و باندهای مافیایی
است که بیشتر و بیشــتر کودکان را به این فضای پرسود
تکدیگری وارد میکنند .دستههایی از مافیای کار کودک
بروز و نمود دارد و مشاهده میشود که در منطقه وجود
دارند و اینها گروههای کودکان غیرقانونیای هســتند که
مثال به کشــورها قاچاق میشوند .شــاهد دستههایی از
کودکان هستیم که مهاجران غیرقانونیاند که هماکنون
در ایران هســتند و گاهی حتی ممکن است فارسی بلد
نباشند و مشخص اســت که از جای دیگر آورده شدهاند
که حتی خانوادههایشــان همراهشان نیستند .اینها میان
خودشــان قراردادهایــی دارنــد کــه در ازای هر کودک
مبلغی پرداخت شود ،ساعت کار بسیار طوالنیای دارند
و صاحبکاران اینها را به شــکل سازمانیافته در جاهای
مشخصی پیاده کرده و دوباره در ساعت مشخصی سوار
میکننــد و از بچهها انتظار میرود در طول روز با اندکی
تفاوت میزان مشــخصی درآمد داشته باشند ،در غیر این
صورت ،با آنها برخورد میشــود .درخصوص کار کودک
و مافیــا ،صحبتهای زیادی هســت .هماکنــون درباره
زبالهگردی این گمانهزنی هســت که آیــا مافیایی وجود
دارد که سیســتم عظیم زبالهگردی را با گردش مالی دو
تا ســه هزار میلیارد تومان در ســال میچرخاند .اما در
حقیقت فکر نمیکنم به آن شــکل خیلی یکدست مثال
در حوزه زبالهگردی مافیا وجود داشته باشد .زدوبندهای
قــراردادی وجود دارد که از پیمانکار برای شــهرداریها
یا چانهزنی برای قراردادها و گرفتن شــرایط بهتر انجام
میشــود یا زبالهگردهــای غیرقانونی که زیر  ۱۸ســال
هستند و از این تخلفات چشمپوشی میشود و مشخص
اســت که رانتی وجود دارد اما اینکه از مافیای عظیم و
درهمتنیده صحبت شود اثباتش سخت است.
 زمان کودکی ما کار کودک در تابستان و تعطیالت
فضیلت بود ،االن کال مــدل فرهنگی نگاه به کودکان

ﺣﻞ ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ

 باز هم آتشســوزی در مراتع و جنگلهای ایران؛
موضــوع داغ فضای مجازی ایرانیــان در خرداد که
به رسانههای رســمی نیز راه یافت .حوادث مربوط
به آتشســوزیها لحظهبهلحظه در فضای مجازی
گزارش شــد .اگرچه برخی گزارشها چندان واقعي
نبودند ،ولــی کلیت تصویری که ارائه شــد ،چندان
دور از واقــع نبود ،چنانکه در ماجــرای خاییز یکی
از مســئوالن ارشد ســازمان جنگلها و مراتع کشور
گفــت حدود  ۴۰درصــد از درختان خاییــز در آتش
ســوختند .غالبا آتشسوزیهایی که از چشم فضای
مجــازی دور بمانند ،یــا گزارش نمیشــوند یا روی
تیتر نمیرونــد .برخی آتشســوزیها در مراتع نیز
جزئی شمرده میشوند و گزارش نمیشوند ،هرچند
خسارت خود را برجا میگذارند .چند روز پیش رئیس
ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور یکبار دیگر
آتشســوزی در جنگلها و مراتع ایران را کماهمیت
خواند و گفــت» :از نظر اکولوژیک ،آتشســوزی در
جنگلها و مراتع بخشی از زندگی جنگل است ،ولی
شایعهپراکنی و بیان اطالعات غلط اذهان عمومی را
متشنج میکند و جای نگرانی وجود ندارد« .برعکس
نظر ریاست سازمان ،به نظر اکثر کارشناسان داخلی
و خارجــی ،در عصر ما رونــد تخریب و بهخصوص
آتشسوزی در جنگلهای جهان طبیعی نیست ،ولی
ایشان دراینباره درست گفته است که بیان اطالعات
غلط جای نگرانی دارد .اما عامل اصلی رواج شایعه
و اخبار کذب چیســت؟ یکی از عوامل مهم ،اکراه یا
سستی مســئوالن امر در شفافسازی و ارائه گزارش
مستند و دقیق از آتشسوزیها و خسارتهای ناشی
از آن و نبود ناظران بیطرف است .آیا آمار مسئوالن
از میزان آتشسوزیها و خسارات دقیق است؟ کسی
نمیدانــد .اطالعرســانیهای ســازمانهای دولتی
بهگونهای نیســت که مانع شیوع شایعات شود و جا
را بر اخبار کذب تنگ کنــد .برعکس ،برخی گفتارها
و رفتارهای مســئوالن خود بر نگرانی و بیاعتمادی
دامان میزند .همین که رئیس یکی از ســازمانهای
مســئول بارها از بیاهمیتی آتش در جنگل و مرتع
بگوید ،کافی اســت تا مردم به آمارهای ســازمان او
بیاعتماد شــوند .در ماجرای خاییز رفتار مســئوالن
هــم با مطالبــه مصرانه افکار عمومــی همخوانی
نداشــت .مردم روزهای متمادی درخواست داشتند
کــه برای خاموشکردن آتش جدیتر عمل شــود و
مثال از وسایلی مانند هواپیمای آبپاش استفاده شود،
ولی بهجای آن ،تصاویــر محیطبانان و جنگلبانانی
را دیدند که با وســایل ابتدایی و حتی گریهوزاری به
جنگ با آتش مشغول بودند .شاید هزاران نفر نیروی
داوطلب برای حضــور در کنار مأموران دولتی اعالم
حضــور کردند ،ولــی آنها نه آمــوزش دیدهاند و نه
سازماندهی شدهاند و نه قرار است بشوند .درحالیکه
دو سازمان مسئول؛ یعنی محیط زیست و جنگلها و
مراتع ،از کمبود بیسابقه نیروی انسانی رنج میبرند،
هزاران نیروی داوطلب امکان یا اجازه حضور در کنار
آنها را ندارند .این گفتارها و رفتارها چنین القا میکنند
که جنگل و مرتع چندان اهمیتی در نظر مســئوالن
ندارند و آتشســوزی مهم نیست .اگر نظر مسئوالن
بر این است که آتشســوزی در جنگل و مرتع مهم
نیســت ،دستکم باید نظر خود را مستند و روشن به
افــکار عمومی ارائه کنند و اینکه پیوســته از جایگاه
»دانــای کل« ،بدون ارائه دلیل علمی و برخالف نظر
اکثریت کارشناســان فقط بگویند» :آتشسوزی مهم
نیست« ،افکار عمومی را قانع نمیکند.

شهرزاد همتی :این حقیقت است که در اقتصاد جهان ،از
کودکان سوءاستفاده میشود .این سوءاستفاده در سطح
خرد و کالن وجــود دارد .چه در بنگاههــا و کارگاههای
کوچک اقتصادی که روزانه با آن ســروکار داریم و چه در
کارخانههای بزرگ بخشی از نیروی کار را کودکان تشکیل
میدهند .روزانه بســیاری از ما با این کودکان ســروکار
داریم .اغلب زبالهگردها و پیک بسیاری از سوپرمارکتها
و میوهفروشــیها کودکان مهاجر هستند .به نظر میرسد
انجمنهای حقوق کودک در ســالهای گذشــته تالش
کردهانــد حداقل بخشــی از کودکان کار را زیــر پر و بال
خودشــان بگیرند .اما اینکه چقدر موفــق بودهاند جای
سؤال دارد .به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان،
کامیل احمدی پژوهشــگر اجتماعی به سؤاالت ما درباره
کودکان کار پاســخ داد .مشــروح این گفتوگو بیشتر به
بخشــی از کار کودکان میپردازد که از نظرها پنهان بوده؛
کارهای زیرزمینی که کودکان طعمه اصلی آن هستند.
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تغییر کرده اســت .چقدر اســتفاده کودکان در کار به
فرهنگ برمیگردد؟
از دیرباز همیشه رایج بوده که کودکان از سنین کم به
همراه والدینشــان در جوامع روستایی و شهرستانهای
کوچک کار کردهاند و وارد کارهای خانگی و کشــاورزی
شــدهاند .معموال در خانوادهها رایج بوده که دار قالی
برپا بوده و دخترها قالی بافته و پسرها با پدر در کارهای
خارج از خانه همراه میشــدند .بشــخصه به یاد دارم
بیشتر تابستانها یا با پدرم سر کار بودم یا دستفروشی
میکــردم و در کارهای کشــاورزی کمــک میکردم و
خاطرات بســیار خوبی از کارهای فصلی دارم که جدا
از مهارتهایی که در این حیطــه آموختم و آموختیم،
نگاه جامعتری را در کنار مدرسه و زندگی در اجتماع به
دست آوردم و همنسالن من هم این تجارب را داشتند.
کار ما با کار کودکان درحالحاضر تفاوت دارد .کار کودک
زمانی اســت که به شکل سیســتماتیک و مکانیزهشده
کودکان مجبور به کارکردن در ســاعات طوالنی باشند
و بدتر اینکه کودکان مورد اســتفاده و اســتثمار دیگری
قرار بگیرند .همیشــه این اختالف نظر هســت که کار
کــودک در حیطه خانواده و کمــک به امرار معاش کار
کودک به حساب میآید یا نه .سازمان جهانی کار INO
و حتی ســازمان وزارت کار ایــران ،کار را برای کودکان
از ســنی به باال طی شــرایطی مجاز دانسته است .مثال
نوجوان  ۱۵سال به باال در شرایطی که کار شبانه نباشد،
کار یدی و سخت نباشد ،امتیازات کار قانونی نیمهوقت
را داشته باشد و بیمه داشــته باشد ،مجاز است؛ یعنی
حتی در آن چارچوب هم کارهای غیررسمی را میتوان
به کارهای رســمی تبدیل کرد و خیلی از حمایتهای
قانونــی را که در شــکلهایی از کار کودک وجود ندارد،
از شکل غیررســمی وارد کار رسمی کرد و خیلی از این
آســیبها را مورد نظارت قرار داد .زمانی که در حیطه
پژوهــش به خانوادههــا میگویید کار کــودک به آنها
آســیب میزند ،واقعا از لحاظ فرهنگی موردقبولشان
نیســت و فکر میکنند کودکان باید کار کنند که ورزیده
شــوند و دختران بتوانند بعد از ازدواج خانوادهشان را
اداره کنند .این نگاه ســنتی باعث میشود نوعی چراغ
سبز نشاندادن به خانوادهها برای واردکردن کودکان به
چرخه کودکان باشد .البته در کارهای خانگی هم موارد
متعددی میبینید کــه کودکان مورد آزار و خشــونت
والدینشــان هستند و در این چارچوب کار خانگی ،اگر با
جزئیات دقت کنید ،کودکان هیچکدام از امتیازات کارگر
را ندارند ،چــون در چارچوب خانه کار میکنند و چون
برای کمک به امرار معاش اســت این وظیفه به عهده
کودک اســت و کودک نهتنها درآمدی کسب نمیکند،
بلکه هیچیک از امتیازات قانونی را هم ندارد و چهبسا
مورد اذیت و کارکشی غیرمعمول در ساعات طوالنی از
طرف والدین یا کارگاههای خانگی توسط دیگر کارگران
قرار میگیرد و قطعا دایره نظارت دســتگاههای قانونی
و حکومتی وزارت کار نســبت به این گــروه از کودکان
محدود اســت .زیــرا در چارچوب خانــواده و جامعه
روستایی انجام میشود و نمیشود بر اینها نظارت کرد
و هرگونه اعتراض و شــکایت هم راه به جایی نمیبرد
چــون رابطه فرزندی و خویشــاوندی کامــال این کار را
توجیه میکنــد و قانونگذار نمیتواند دخالت چندانی
در این زمینه داشته باشد.
 در کارهای زیرزمینی چقدر کودکان قربانی تجاوز
جنسی میشوند؟
سوءاستفاده جنســی از کودکان موضوعی است که
گاهی در گزارشها میشنویم اما واقعا پژوهشی مختص
به این موضوع انجام نشده و تا زمانی که چنین پژوهشی
به شــکل دقیق این اتفاق را بررســی نکند ،میتوانیم به
گزارشهای خبری و شکایتها اکتفا کنیم...
ادامه در صفحه ۱۳

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2683
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.
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زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

 شــرق :وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از صدور
احکام بازنشستگان تأمین اجتماعی بر مبنای افزایش
 ۲۶درصدی حداقل حقوق در تیرماه خبر داد .محمد
شــریعتمداری درباره حقوق ســال  ۹۹بازنشستگان
تأمین اجتماعی گفــت :احکام بازنشســتگان تأمین
اجتماعی برمبنای  ۲۶درصــد افزایش حداقل مزد و
نیز تسری به سایر سطوح برمبنای  ۱۵درصد بهاضافه
عدد ثابت حدود  ۱۶۴هــزار تومان برای تیرماه صادر
میشــود .شــریعتمداری افزود :با تأمل و تدبیری که
بنا بر خواســت کانون بازنشســتگان و پیشکسوتان
صورت گرفت ،مصوبه افزایش حقوق بازنشســتگان
تأمین اجتماعی پس از تصمیم شورایعالی کار برای
حداقل مزد و مزد سایر سطوح تنظیم شد .وزیر کار و
رفاه ادامه داد :در ادامه این مســیر با تصویب هیئت
امنــای تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشســتگی
برای افزایش ســایر آیتمهای مــزدی نظیر خواروبار
و مســکن و ...تصمیمــات جدیــدی گرفتــه خواهد
شــد .شــریعتمداری گفت :بدون توجه به مســئله
همسانسازی و متناسبســازی حقوق بازنشستگان
تأمیــن اجتماعــی که به طــور مــوازی در دولت در
حال پیگیری است ،متناســب با توان منابع صندوق
کــه متعلق به خــود بیمهگذاران عزیز اســت اقدام
میشــود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت رفاه،
وی افــزود :در هر صــورت مصر هســتیم تا حداقل
حقوق حداقلبگیــران تأمین اجتماعــی به حداقل
حقوق بازنشســتگان کشــوری و لشــکری نزدیک و
حتیاالمکان در سطوح مشابه منطبق شود .همچنین
در خبــری دیگر نماینــده مردم محــالت و دلیجان
در مجلــس ،گفت :پیرو گفتوگو با رئیس ســازمان
تأمین اجتماعی ،مقرر شــد تا آخر خردادماه امسال،
افزایش حقوق بازنشســتگان اعمال و پرداخت شود.
حجتاالسالم علیرضا ســلیمی در گفتوگو با مهر،
با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در اواخر اسفند
 ۹۸در مطالبات انباشته داروخانهها ،بیمارستانهای
دولتی و پزشــکان پرداخت جدی انجــام داد ،افزود:
بــه نوبه خود و به صــورت ویژه از دســتاندرکاران
ســازمان تأمین اجتماعی به جهت کاهش این زمان
تشــکر میکنم و آرزوی توفیق دارم .ســازمان تأمین
اجتماعی درصدد اســت حقوق بازنشســتگان خود
را بــا توجه به تــورم جامعــه و درنظرگرفتن نظرات
شــرکای اجتماعی این سازمان افزایش دهد .سلیمی
افزود :چنانچه دولت مطالبات ســازمان را پرداخت
کند ،این سازمان میتواند عالوهبر افزایش حقوقها،
همسانسازی حقوق را نیز اجرا کند که افزایش خوبی
برای مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی خواهد
بــود .پیرو گفتوگو بــا رئیس ســازمان درخصوص
مشــکالت کارگران و بازنشســتگان ســازمان تأمین
اجتماعی ،مقرر شد تا آخر خردادماه امسال ،افزایش
حقوق بازنشستگان را اعمال و پرداخت کنند .ایشان
موضوع همسانســازی حقوق بازنشســتگان را نیز
پیگیری جــدی کردهاند .دولت قول داده تا بخشــی
از مطالبات ســازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند
تا ســازمان تأمین اجتماعی نیز بتواند همسانسازی
حقوق را اجرا کند .نماینده مردم محالت در مجلس
تأکید کرد :در ســال گذشته اقدامات خوبی در جهت
پرداخت مطالبات مراکز درمانی برای ارتقای کیفیت
خدمات درمانــی  ۴۳میلیون بیمهشــده و پرداخت
بهموقع و منظم مســتمری  ۳.۵میلیون بازنشســته
سازمان انجام شده اســت .امیدواریم در سال جاری
عالوهبر پرداخت منظم و مســتمر هزینههای درمان
و مســتمری بازنشستگان ،با پیگیریای که مدیرعامل
سازمان انجام داده ،شاهد اجرای طرح متناسبسازی
حقوق بازنشستگان نیز باشیم.
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راه طوالنی زنان برای دستیابی
به حقوق درخور
 اعظــم هوشــنگی :در طــول تاریــخ ،زنــان از
محرومیتهای بســیاری رنج برده و برای رســیدن به
حقوق خــود تالشهای گســتردهای کردهاند .در ایران
شــرایط بهمراتب سختتر بوده اســت .مصائب زنان
از تعامــالت اجتماعی و مناســبات خانوادگی گرفته تا
رانندگــی در خیابانها و حتــی نمایندگی در مجلس،
نشان از فرهنگ توســعهنیافته عدالت جنسیتی است.
هرچند روند سیاســتگذاری و قانونگــذاری در حوزه
زنان در ایران دســتاوردهایی داشته ،اما در همین حوزه
نیز همچنان محرومیتهای عمیقی وجود دارد .آنچه
مشخص است ،این است که در فرایندهای برنامهریزی
توســعه ایران ،زنان بیشــتر بهعنوان »گروه برخوردار«
مــورد توجه قرار گرفتهاند .این در حالی اســت که این
روند در کشــورهای توســعهیافته تکمیل شده و زنان
نرخ باالیی از مشــارکت و فعالیت در مدیریت سیاسی
و اجتماعی را دارا هســتند .بنابراین با وجود تحوالت و
البته بروز اتفاقات مثبت در مســائل مربوط به زنان در
کشور ،هنوز تا رسیدن به شرایط ایدئال و وضعیتی قابل
مقایسه با کشورهای پیشرفته راه طوالنی در پیش است.
با ورود کلمه فمینیست به فرهنگ لغات از سال ۱۸۷۲
در اروپا )و در سال  ۱۹۱۰در آمریکا( و پس از آن انقالب
صنعتی که با فشار گروههای فمینیستی ،اشتغال زنان
در فعالیتهای صنعتی افزایش یافت ،تاکنون تغییرات
چشــمگیری در وضعیت زنان رخ داده است که از آن
جمله ارتقای میزان تحصیالت ،افزایش مشارکتهای
مدنی و ...و در نهایت تصدی پستهای مهم سیاسی و
مدیریتی است .اسامی رؤسای جمهور ،رؤسای مجلس
و نماینــدگان مختلف در عرصههای بینالمللی حاکی
از توانمندی زنان در عهدهداری مســئولیتهای خطیر
اســت .در ایران با مشروطه و پس از آن در سال ۱۳۲۲
با تشــکیل انجمن زنان ایــران ،فعالیت اجتماعی زنان
دنبال شد و پس از انقالب نیز فعالیتهایی از این سنخ
صورت گرفت .تأســیس مدارس دخترانــه )حتی اگر
بیش از نیمقرن بعد از تأســیس مدرسه پسرانه اتفاق
افتاده باشد( ،تصاحب صندلیهای دانشگاهها از سوی
زنان و دختران و ظهور زنان هنرمند ،زنان مجلسنشین،
زنان ســفیر و زنان فرماندار ،هرچند انگشتشــمار ،از
دســتاوردهای امیدبخش این جنبشها در ایران است.
بــا توجه بــه اینکه ســالها از اعتراضهــای غرب به
نابرابری زنان و مردان میگذرد و در پی آن حضور زنان
در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاســی آغاز شده
اســت ،اما در ایران نبود تجربه مدرنیته ،باورنداشتن به
توانمندی زنان ،گوشهنشــینی و کنارهگیری زنان ،تلقی
مرد بهعنوان تنها نانآور خانواده و ...دگرگونی و تغییر
وضعیت زنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی را کند
یا اساسا متوقف کرده است.
یکی از دالیل عدم توفیق زنان در ایران ،نگاه جنسی
به زن و نه نگاه جنســیتی اســت .بنا بــر تعریف لیس
تورس» ،جنس ) «(sexعبارت اســت از هویت زیستی
یا فیزیکی و ژنتیک یک فرد که به موجب آن انســان نر
یا ماده به دنیا میآید و »جنســیت ) «(genderبه رفتار
آموخته اجتماعــی و انتظاراتی که جامعه از زن و مرد
دارد ،برمیگردد .عالوه بر این ،نقش و جایگاه متفاوت
اجتماعــی که در هــر فرهنگ بر عهده زنــان و مردان
قرار میگیرد نیز در مقوله جنســیت قرار میگیرد .این
موضــوع و نحوه نگرش ،حضور زنــان در جامعه را با
احتیاط و محدودیتهای خاصی مواجه کرده است.
از طرف دیگر ،سهمدهی به زنان پیش از حقدهی
یکی از دالیل مشــارکت کم زنان در عرصه سیاســت و
اجتماع اســت .برای مثال ،در برنامه ششــم توســعه
مقرر شده است  ۳۰درصد پســتهای مدیریتی کشور
تا پایــان برنامه به بانــوان اختصاص یابــد .این قانون
هرچند یک گام مهم برای رفع تبعیضهای جنســیتی
به شمار میرود ،اما تعداد کم صندلیهای اختصاصی
به بانوان ،آنهم در فرایند تســهیم بر اســاس ژن نه بر
اســاس شایستهســاالری ،بیش از آنکه به حضور مؤثر
زنان کمکی کرده باشــد ،هیزمی بــر آتش تبعیضها
افزوده است .عدم ایجاد فرصتهای برابر برای تصدی
پستهای مدیریتی ،جای زنها را در اجتماع ،دستگاهها
و نهادها به حدی کم کرده است که حتی خود زنها نیز
به جنبش علیه زنان کشانده شدهاند؛ جنبشی که شاید
بتوان اسم آن را تنگنظری اجتماعی زنانه نامید؛ اسمی
که عدم اتحاد زنان را در پی داشــته و مســیر رســیدن
ایشــان به جایگاه واقعی را سختتر و کندتر کرده و از
ســوی دیگر مردان تصمیمگیر را برای تصمیمگیری در
این زمینه و احقاق حقوق حقه زنان ،با تردید بیشــتری
مواجه کرده است.
مشارکت بیشتر زنان در روند توسعه کشورها امری
ضروری است .زنان کشــور به دلیل وجود موانعی که
ناشــی از محدودیتهای فرهنگی ،اجتماعی و قانونی
اســت ،برای حضور در اجتماع و برخورداری از حقوق
اجتماعی نســبت به مردان دچار عدم مزیت بوده و با
توجه به ارتقای سطح تحصیالت ،توانمندی و قابلیت
ایشان در دهههای اخیر ،این محدودیتها برای ایشان
تبدیل به محرومیت شــده و شــکافهای جنسیتی را
عمق بخشیده است .نگاه جنسی و سنتی به زنانی که
در مسیر تحول و توسعه قدم برمیدارند ،فرصتهای
محدود موجــود و قوانینی که جوابگوی نیاز روز زنان
و دختران نیست ،ضمن تشــدید تعارضات اجتماعی،
آسیبهایی جدی برای زنان داشته و مصائب آن گریبان
جامعه و کشور را خواهد گرفت .بنابراین رفع این موانع
و کاهش محدودیتهای اجتماعی و قانونی ،پاســخی
درخور به نیاز و ســهمخواهی بحق مادران ،همسران،
دختران و زنانی اســت که در مقابــل توفان مصائب و
مشــکالت موجود ،دست از تالش برنداشته و در مسیر
توسعه خود و جامعه از پای ننشستهاند.
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بازگشت آمار قربانیان کرونا به روزهای فروردین
شــرق :روند صعودی آمار قربانیان کرونا که از روز  ۲۴فروردین به زیر صد نفر
در روز رســیده بود ،بار دیگر اوج گرفته و حاال دو روز اســت که بیشــتر از صد
نفر شده اســت .روز یکشنبه  ۱۰۷نفر و دیروز دوشنبه  ۱۱۳نفر قربانی جدید به
نام کرونا ثبت شــد .این در حالی اســت که آخرینبار دو ماه و دو روز پیش بود
که تعداد فوتیها به دســت این ویروس  ۱۱۱نفر اعالم شــد .این روند حکایت
از افزایش نگرانکننده و پیک دوباره کووید  ۱۹دارد .روز گذشــته سیماســادات
الری ،ســخنگوی وزارت بهداشــت ،آخرین آمار ابتال و مرگ ناشی از کووید ۱۹
در کشــور طی  ۲۴ساعت گذشته را اعالم کرد و گفت :طی چند روز اخیر موارد
بســتری ناشی از این بیماری در استانهای تهران ،خراسان رضوی و بوشهر در
حال افزایش اســت .بر اســاس اعالم او» :از روز یکشــنبه تا ظهر روز دوشنبه،
 ۲۶خــرداد  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی ،دو هزار و ۴۴۹
بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشــور شناســایی شــد که  ۸۴۲مورد بستری
شدند .بهاینترتیب مجموع بیماران کووید  ۱۹در کشور به  ۱۸۹هزار و  ۸۷۶نفر
رســید .سخنگوی وزارت بهداشت گفت :متأسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته،
 ۱۱۳بیمــار کووید  ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع جانباختگان این
بیماری به هشــت هزار و  ۹۵۰نفر رسید .البته خوشــبختانه تاکنون  ۱۵۰هزار
و  ۵۹۰نفــر از بیماران ،بهبود یافته یا از بیمارســتانها ترخیص شــدهاند .الری

گفت :دو هزار و  ۷۶۵نفر از بیماران مبتال به کووید  ۱۹در وضعیت شــدید این
بیماری تحت مراقبت قرار دارند و این در حالی اســت که تاکنون یک میلیون و
 ۲۶۹هزار و  ۱۹۴آزمایش تشــخیص کووید  ۱۹در کشــور انجام شده است .وی
همچنین گفت :اســتانهای خوزستان ،آذربایجان غربی ،هرمزگان ،کردستان و
سیستانوبلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند .در استانهای تهران ،خراسان
رضوی و بوشــهر موارد بســتری در چند روز اخیر در حال افزایش است .الری
ضمن تأکید بر لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی و اســتفاده از ماســک ،بهویژه در اماکن عمومی ،گفت :همچنین از
برگزاری مراســم عروســی و عزا پرهیز شــود؛ مواردی گزارش شده که در یک
مراسم عروسی ۱۲۰ ،نفر به بیماری مبتال شدهاند .در همین حال به غیر از ایران،
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید  ۱۹در  ۲۱۳کشــور و منطقه جهان
همچنان ادامه دارد و قربانی میگیرد .تازهترین آمارها تا روز گذشته حاکی از آن
است که شــمار قربانیان کروناویروس جدید ،عامل بیماری کووید  ۱۹به حدود
 ۴۴۵هزار نفر رسیده و تاکنون ابتالی هشت میلیون نفر نیز به این بیماری تأیید
شــده اســت .البته بنابر این آمارها ،تاکنون چهار میلیون و  ۱۱۲هزار و  ۲۶۲نفر
از بیماران مبتال به کووید  ۱۹بهبود یافتهاند .درحالیکه تا چندی پیش اروپا به
یکی از مراکز شــیوع کروناویروس جدید در جهان تبدیل شــده بود ،اما آفریقا،

هند و آمریکای جنوبی ،بهویژه برزیل به کانون جدیدی برای شیوع این ویروس
تبدیل شدهاند و سازمان جهانی بهداشت نیز نسبت به وضعیت کشورهای این
منطقه ابراز نگرانی کرده اســت .آمریکا همچنان در صدر فهرست کشورهای
درگیر با بیماری کووید  ۱۹قرار داشــته و بیشــترین آمــار قربانیان و مبتالیان به
این بیماری را به خود اختصاص داده اســت .از ســوی دیگر برزیل و روسیه به
لحــاظ تعداد مبتالیان بهترتیب در رتبههای دوم و ســوم جای گرفتند و برزیل
و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشــترین شــمار قربانیان ناشی از کروناویروس را
به خود اختصاص دادهاند .از چین ،کشــور مبدأ این ویروس هم خبر میرســد
افزایــش موارد جدید ابتال به بیماری کووید  ۱۹در پکن نگرانیها در مورد آغاز
موج دوم شیوع کروناویروس در چین را به همراه داشته است .بر اساس اخبار
منتشرشــده ،مقامات پکن از شناســایی  ۳۶مورد جدید ابتال به بیماری کووید
 ۱۹در این شــهر خبــر دادهاند و ایــن نگرانی وجود دارد که موج دوم شــیوع
کروناویروس در پایتخت چین آغاز شود .همچنین روز شنبه هم  ۳۶مورد دیگر
ابتال به این بیماری شناســایی شده بود .در  ۵۰روز گذشته مورد جدیدی از ابتال
به بیماری کووید  ۱۹در این شــهر گزارش نشــده بود» .سان چونالن« ،معاون
نخستوزیر چین ،از مقامات این کشور درخواست کرد تدابیر جدی و سختی را
اتخاذ کنند ،چراکه خطر گسترش هرچه بیشتر این بیماری وجود دارد.
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اما کودکانی کــه در کارگاههای
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 12
زیرزمینــی کار میکننــد از آنجا
کــه خودبهخود ماهیت پنهانی دارد این شــائبه را ایجاد
میکنــد که در ایــن فضا امکان سوءاســتفاده جنســی
محتملتر اســت تا فضاهای دیگر؛ مثــال در کارگاههای
زیــر زمینی که واقعا در زیر زمین کار میکنند ،به اقتضای
بازار این کارگاهها ایجاد میشوند؛ مثال در تهران و حوالی
بازار تهران یا در حومه شــهر تهــران ،ورامین ،ری و کرج
به شــکل قارچگونهای کارگاه زیرزمینی بروز میکند و به
اقتضای بازار جنس تولید کرده و خط تولید ایجاد میکنند
و به همین سرعت ناپدید میشوند ،چون اینها کارگاههای
موقتی هستند که بهدلیل ماهیت پنهان و ترس از نظارت
مدام مکانشان را تغییر میدهند و نوع کارشان در گردش
و موبایلی اســت .جدای از اینکه هیچکدام از قاعدههای
قانونی کار را رعایت نمیکنند ،اگر به کودکان هم تعرض
شــود ،صدایشان به جایی نمیرســد ،چون محیط بسته
و کوچــک اســت و در این فضا اگر نیت بر سوءاســتفاده
یا اعمال زور و خشونت باشــد ،این فضا مناسبتر است
تا کــودک کاری که ســر چهــارراه دستفروشــی یا در
خیابان زبالهگردی میکند .این کودکان متأســفانه گاهی
با خشــونت کالمی شــهروندان مواجه هســتند؛ اما اگر
این خشــونتها به تعرض جنسی برســد ،خوشبختانه
شهروندان واکنش نشــان میدهند و معموال این اتفاق
غیرممکن اســت .اگرچــه درباره زبالهگردها این شــائبه
وجود دارد که کودکان با همراهان مجرد یا فامیل درجه
یک در گاراژها یا کورههای آجرپزی اســکان دارند و آیا به
آنها تعرض میشــود یا نه ،چــون تحقیق خاصی در این
زمینه انجام نشده ،نمیتوان درموردش صحبت کرد اما
همیشه مواردی بوده که گاهی گزارش شده و در این بستر
فضای پیدایش چنین ارتباطهای ناسالمی بیشتر است تا
کاری که در محیط عمومی توسط بچهها انجام میشود.
 دلیل استفاده از کودکان در کار چیست؟
در حقیقــت کودکان نیروی انســانی خیلــی ارزانی
هستند .در کل نیروی انســانی ارزانی به حساب میآیند،
در سن پرجنبوجوشی هســتند و انرژی زیادی دارند که
میتوان مهارش کــرد و از آن بهرههای خوب اقتصادی
در خطوط تولید بــرد .کودکان بهدلیل دســت ورزیده و
کوچکشان میتوانند آموزش ببینند و برای کارهای ظریف
بهتر از بزرگساالن عمل میکنند .کودکان معموال بیپناه
هســتند و به حقوقشان آگاه نیستند و بهآسانی میتوانند
توجیه شــوند که مناســبات به این شــکل است ،عادت
میکنند و در نهایت وارد سیســتم کاریای میشوند که
میتوان تا ســالها از آنها اســتفاده کرد .صدایشان هم
به جایی نمیرســد .از نــگاه دیگر کــودکان چون جنبه
برانگیختگی دلســوزی و معصومیت را برای ما دارند ،به
نسبت اینکه ایران جامعه شهری است و نگاه خاصی به
کودک و کمــک به کودکان دارد ،نــگاه اعتقادی و نذری
برای کمــک به افراد مســتمند دارد ،همــه اینها کمک
میکند به اینکه کودک طعمه خوبی برای ســودجویان
باشد که بتوانند احساسات مردم را برانگیخته کنند .برای
همین است که به شــکلی میبینید کودکان را هدفمند
در معرض دید عموم در پشــت چراغهای چهارراهها یا
زیارتگاههای مذهبی و توریســتی و در ایدههای مختلف
فالگیری ،فروش گل ،دستفروشــی ،فــروش جوراب و
پاککردن شیشه ماشینها قرار میدهند .کودکان همیشه
میتوانند برای این گروههای ســازمانی بهتر کسب درآمد
کنند و بهخاطر ســن کم و نشــاطی که دارنــد از فضای
بیرون و ارتباط آزادی که میتوانند با خارج داشته باشند،
بهنوعی لــذت میبرند و چهبســا نوعی بلــوغ و حس
بزرگســالی به آنها میدهد که مورد توجه قرار میگیرند.
جدا از اثرات ســوئی کــه در ادامه این کار متوجهشــان
میشــود که این کودکان بهشــدت پرخاشگر میشوند و
بســیاری از آداب را یاد نمیگیرند و مسائل دیگری که در
رونــد کار اتفاق میافتد .در نهایت گروه کودکان برای این
افراد همیشــه مزایای بسیاری داشته که گروه بزرگسال با
محدودیتهایشان ندارند و اتفاقا سود بیشتری نسبت به
بزرگساالن دارند.
 به نظرتان آیا ارادهای برای جلوگیری از کار کودک
وجود دارد؟
متأســفانه خیــر .در هیچیــک از دولتهــا واقعــا
نمیخواهند ببینند کودک کار میکند ،جدای از آن چهره
کریه و زشــتی که حضور کودکان به شــکل استثمارشده
ایجاد کرده است ،بخشهایی از دولتها همیشه سعی
کردهاند به موضــوع کار کودک بپردازند و همیشــه این
اتفاق را تقبیح کردهاند .ســازمان بهزیســتی ،وزارت کار،
حتی در قوه قضائیه و ارگانهای انتظامی همیشه درباره
کار کودک و جلوگیری و پیشــگیری از واردشدن آسیبها

به کــودکان صحبت کــرده و وارد
عمل شــدهاند ،بودجــه اختصاص
دادهاند و طرحهای مختلفی را اجرا
کردهانــد .ایران از این قاعده کلی در
جهان مستثنا نیســت که نبود رویه
برای برخورد با متخلفان این حوزه
اســت؛ اینکه باید با کودکان کار چه
کار کــرد .علت وجود کــودکان کار
فقر اســت .اینکه با فقر چطور باید
برخورد کرد .سیستمها و وزارتخانهها نگاههای متفاوتی
دارند و گاهی کارگروههای متعددی ایجاد میشود اما در
نهایت هرکدام راهکارهای خودشــان را تجویز میکنند و
میبینید طرحهایی شکستخورده است که هر چند سال
یک بار خبری و اجرا میشــود ،طرحهایی که جمعآوری
کودکان کار را در دســتور کار قــرار میدهد ،باعث انزجار
جامعه مدنی و عمومی و اعتراض میشود.
احســاس میکنم کودک به معنای کودک درک نشده
و راههای جلوگیری از موضوع کار کودک در ســطوح باال
دیده میشــود و میخواهند صورتمســئله را پاک کنند
و بــه خاطر محدودیتهــا و چندجنبهایبــودن قضیه
به ریشــههای اصلی نمیپردازنــد و اینکه مرکز پیدایش
کار کودک فقر اســت ،در توان وزارتخانهها یا ســازمانها
نیست که به این موضوع خیلی مهم و اساسی بپردازند.
بــه همین دلیل به شــکلهای فوری و آنــی وارد قضیه
میشــوند و میخواهند صورتمســئله را پاک کنند که
همیشــه اوضاع بدتر میشود .مثل مسکنی که درد را به
صورت موقت تســکین میدهد و دوباره روال قبل را طی
میکند .به همین خاطر فکر میکنم اراده وجود دارد ولی
وحدت رویه نیســت و دانش کافی بــرای فهم و هضم
اینکــه چرا کودک وارد چرخه کار میشــود وجود ندارد.
برخی از افراد همیشه در دولتها هستند که نگاهشان با
نگاه جامعهشناسی و علمی درآمیخته است ولی واقعا
بیشتر مسئوالن امر فقط به این اتفاق نگاه پروژهای اجرائی
دارند و نمیتوانند به این درک کافی از موضوع برســند.
وقتی دولت عوض میشــود و سیســتم جدیدی سر کار
میآید ،اولویتها عوض میشــود و مشکل کار کودک در
سطح دنیا باعث رنج همه سیستمها شده است .اگر ابتدا
به دنبال راهکار باشــیم ،مسئله کار کودک باید از جوانب
مختلف در نظر گرفته شود و عزم جدی از طرف دولتها
را در ســطوح باالی نظام میطلبد زیرا خیلی از اینها به
اصالح زیرســاختهای اقتصادی گروه هدف برمیگردد،
به خانوادههایی که درگیر هســتند و کودکان در آن رشد
میکنند و به همین دلیل آنچه شــاهدش هستیم بیشتر
دادن مســکن به بیمار اســت تــا عالج بیمــاری؛ یعنی
پرداختن به ریشــههای بیماری .یکی از معدود راهکارها
میتواند این باشــد که به تدریج کار کودک را کم کنیم و
آسیبهای این حوزه را کاهش دهیم و بعد به قطع کلی
کار کودک بپردازیم .نظام آموزشی ما هم حتی با آن درگیر
است .نبودن اجبار تحصیلی از یک مقطع به باال همیشه
مــورد نقد بوده .فقط جمعآوری و نگهداشــتن کودکانی
که در عرصه کار حضور دارند در کمپ به شــکل موقت
چاره کار نیســت و باید ریشهیابی شود؛ حتی مناطقی که
این کودکان از آنجا میآینــد .خانوادههایی که دچار فقر
هســتند یا ســوء مصرف مواد مخدر دارند و کودکانی که
بدسرپرســت هســتند باعث بهوجودآمدن کــودکان کار
میشــوند .برای پرداختن به کار کــودک باید به خانواده
کودک و محل سکونتشان ،توسعه اقتصادی در نگاه کلی
به جایی که کودک از آنجا رشد میکند ،برگشت.
 بیشترین کاری که کودکان در آن گمارده میشوند
در چه بخشی است؟
کودکان همیشه طعمههای بسیار لذیذ و سودآوری
برای ســودجویان اقتصــادی بودهاند و همیشــه مورد
مصــارف تبلیغــی و کمپینی قــرار گرفتهانــد که برای
کاالهای خاص در دنیای کودکان شکل میگیرد .قوانین
سفت و سخت و محکمی در این خصوص در کشورهای
توســعهیافته وجود دارد ولی سوءاستفادهها از کودکان
همیشــه رایج بوده .یکی از رایجترین سوءاســتفادهها،
سوءاستفاده جنســی از کودکان است که در قالب تهیه
و توزیع عکس ،تصویر و فیلــم در صنعت پورنوگرافی
در جهان شــاهد هســتیم و میبینیم چقدر دنیا نسبت
به این موضوع حســاس اســت و پلیــس مرتبط با این
جرائم و قوانین بســیار سخت در سطح بینالملل ایجاد
شــده .ایران هم از این قاعده مســتثنا نیست و در حوزه
پاسداشت کرامت کودکان در حوزه سوءاستفاده جنسی
در فضای عمومی بخشــی از پلیس فتا نســبت به این
موضــوع خوب عمل میکند گرچه هنــوز باید کارهای
زیادی در این خصوص انجام شــود زیرا پیچیدگیهای

تکنولوژی امــروزه ،راههــای زیادی
را بــرای سوءاســتفاده از تصاویــر و
محتویات تولیدشده جنسی کودکان
ایجاد و مسائل را پیچیده میکند .در
عرصه مجازی هماکنون اشــکاالت
زیادی در ایــن حوزه داریم و کل دنیا
با این مشکل چالش دارند .در فضای
مجــازی هنوز قوانین مشــخصی را
در مورد اســتفاده کودکان از فضای
مجــازی نداریم .کودک میتواند مثل یک بزرگســال به
همه منابع ،سایتها و صفحات مجازی دسترسی داشته
باشــد که این موضوع بسیار جدی است و باید در حوزه
سیاســتگذاری به این موضوع ورود شود .در خیلی از
کشورها میبینیم که استفاده موبایل برای کودکان کمتر
از ســن خاصی ممنوع است و ســیمکارت به آنها داده
نمیشــود .حتی با وجود اینکه موبایل برای کودکان در
برخی کشورها مجاز است امکان دسترسی به صفحات
اینترنتی را محدود کرده و برخی از سایتها فیلتر هستند
و نظارت بسیار شــدیدی بر کودکان و دسترسی بچهها
به ســایتهای عمومی وجود دارد .متأســفانه در ایران
فعال چنین موضوعی در دســتور کار نیســت و استفاده
کودکان در پیجهای عمومی که بزرگساالن حضور دارند،
امکان سوءاستفادههای متعددی را از کودکان در سنین

نوجوانی که ســن خاصی اســت فراهم میکند و مدام
توســط آگهیهای تجاری به طریق جنسی و خشونتی
تحریک میشــوند .همینطور لباس و وسایل آرایشی و
دنیای فشــن که بر کودکان تأثیرگذار است و در معرض
آسیب درخصوص فضای مجازی هستند .گاه افرادی از
کودکانشان در فضای مجازی برای مدل و فشن استفاده
میکنند که باعث شــده خیلی از پیجها به اسم کودکان
باز میشــود و فالوئرهای بســیار زیادی دارند و کودکان
مجبور میشــوند وارد حیطههــای ورزش ،آکروباتیک،
رقص ،مدلینگ و ...شــوند و به دنیای بســیار پیچیده و
مجلل فشــن ،مد و بزرگســالی پرت میشوند که اثرات
بسیار زیادی بر کودکان دارد .همواره شنیدهایم کودکانی
که وارد صنعت فیلم و ســینما میشوند کودکیشان را
از دســت میدهند و وارد دنیایی غیرواقعی میشــوند.
متأسفانه هماکنون شــاهد هستیم بیشتر کودکان ما به
خاطر عدم نظارت خانوادهها و اســتفاده و دسترســی
بســیار آســان کودکان به فضای مجازی و نبود حداقل
سنی برای استفاده آزاد از اینترنت و گوشیهای هوشمند
در معرض آســیبهای بســیار جدی قــرار میگیرند و
با دنیایی غیرواقعی روبهرو میشــوند و ســطح انتظار
کودکان از والدین و اجتماع بســیار باال خواهد بود و در
نهایت به معضل بســیار بزرگ اجتماعی در نســلهای
بعدی تبدیل خواهد شد.
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رونمایی از تازهترین دستاوردهای
پسماندی شهرداری تهران
 روز گذشــته با حضور شــهردار تهران از ســامانه
صورتوضعیــت الکترونیــک و اپلیکیشــنهای
جمعآوری و تفکیک پســماند که به همت ســازمان
مدیریت پسماند شهرداری تهران و سازمان فاوا تهیه
شده بودند ،رونمایی شد .همچنین ،روز گذشته اجرای
طرح کاپ )کاهش پسماند( در مناطق  ۱۶ ،۲۱ ،۲۲و ۶
برای کاهش حضور زبالهگردها در پایتخت و استفاده
حداکثری از پسماند آغاز شــد .پیروز حناچی شهردار
تهران در این مراســم هدف از راهاندازی سامانههای
مربوط به پســماند را حرکت پایتخت به سمت شهر
هوشمند اعالم کرد .او همچنین به اجرای طرح کاپ
پرداخــت و گفت :هدف از اجــرای این طرح حرکت
به سمت استانداردســازی مدیریت پسماند در تهران
اســت .در ابتدای شروع کار روزانه بیش از هفت هزار
تن زباله به سمت آرادکوه حمل میشد ،اما با رعایت
استانداردهایی در ایستگاههای میانی حجم زباله کم
شــده و هماکنون تفکیک از مبدأ انجام میشود و این
سبب شد که در آرادکوه با حداقل دفن مواجه باشیم.
شهردار تهران نوبت جمعآوری زباله در شهرهای
بزرگ جهان را هفتهای یک بار دانست و عنوان کرد:
این اتفاق هزینه جمعآوری پسماند را نسبت به تهران
که جمعآوری شبانهروزی اســت ،کاهش میدهد.
این در حالی است که بخشــی از مشکالت مدیریت
پســماند در تهران مربوط به شیوه فعلی جمعآوری
اســت .مخازن فعلی تبعــات جبرانناپذیری دارند.
این مخازن تبدیــل به مکانهای حضــور موشها،
زبالهگــردی غیرقانونــی و محل ورود کــودکان کار
اســت .حناچی با بیان اینکه برنامه تهران هوشمند
هنوز به درســتی معرفی نشــده و طــرح کاپ تنها
بخشی کوچک از آن است ،گفت :در زمینه پشتیبانی
قانونی ضعفهایی وجــود دارد که باید با همکاری
دولت رفع شــود .در موضوع تولید برق از پســماند
در آرادکوه کار مجدد شــروع شــده و با ظرفیت دو
تا ســه مگاوات روزانه تولید میشــود .در ادامه این
مراسم که در ساختمان شهرداری تهران برگزار شد،
صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند
با بیان اینکه از این پس امکان رصد آنالین بیش از دو
هزار خودروی رفتوروب و  ۱۴هزار کارگر سازمان با
راهاندازی سامانه صورتوضعیت فراهم شده است،
بیان کرد :در راســتای رســیدن به شهر هوشمند دو
اپلیکیشــن جارو و بهزی را برای جمعآوری پسماند
خشک شهروندان در نظر گرفتهایم.
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پیروزی فیروزجا مقابل مقصودلو
در فینال مسابقات آنالین شطرنج
 علیرضا فیروزجا با پیروزی مقابل پرهام مقصودلو
موفق شــد قهرمان مســابقات آنالین شارت شطرنج
شــود .بــه گزارش ایســنا ،با توجــه به شــیوع کرونا
و داغشــدن رقابتهــای مجــازی در شــطرنج اکثر
شــطرنجبازان تــا حد امــکان در مســابقات مجازی
شــرکت کرده و خود را به چالش میکشند .فیروزجا
نابغه نوجوان شــطرنج جهان که در ســوپرتورنمنت
آنالیــن کالچ آمریکا حضور نداشــت ،تصمیم گرفت
در مســابقات آنالین دیگری به نام شارت شرکت کند.
همچنین پرهام مقصودلو اســتادبزرگ شطرنج ایران
در این مســابقات دستبهمهره شــد .این رقابتها با
حضور  ۱۶شطرنجباز پیگیری شد .عالقهمندان به این
مسابقات میتوانستند این رقابتها را به صورت آنالین
پیگیــری کنند .فیروزجا و مقصودلو دو شــطرنجبازی
بودند که موفق شدند در روز اول این دیدارها با اقتدار
به مرحله بعد راه پیدا کنند .این دو نابغه شطرنج بعد
از پیروزی مقابل حریفان به فینال این مسابقات راه پیدا
کردند .فینال تمامایرانی یکشنبهشب در حالی پیگیری
شد که در دور اول مسابقات فیروزجا موفق به پیروزی
مقابل مقصودلو شــد .دور دوم و سوم دو شطرنجباز
به تســاوی رضایت دادند .دور چهارم در حالی شروع
شــد که فیروزجا در صورت پیروزی میتوانســت به
قهرمانی برسد که در دور چهارم مقصودلو را شکست
داد و موفق شــد با ســه امتیاز عنــوان قهرمانی این
مسابقات را کسب کند .در این مسابقات شطرنجبازانی
از کشــورهای فرانسه ،اوکراین ،جمهوري آذربایجان و
آلمان حضور داشــتند .کل جوایز این مسابقات هزارو
 ۵۰۰یــورو بود که فیروزجا با قهرمانی توانســت ۴۰۰
یورو برنده شود .همچنین مقصودلو با نایبقهرمانی
این مسابقات  ۳۰۰یورو برد.

حسن یزدانی ،محبوبترین
کشتیگیر جهان
 با پایان نظرسنجی اتحادیه جهانی کشتی ،حسن
یزدانی بهعنوان محبوبترین کشتیگیر آزادکار جهان
معرفی شــد .به گزارش »ورزش ســه« ،اینستاگرام
اتحادیه جهانی کشتی که در چند ماه اخیر با وجود
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مسابقات فعال بوده
و برای مخاطبان خود سرگرمیهای زیادی را فراهم
کــرده ،اخیرا اقدام به برگزاری یک تورنمنت مجازی
کرد؛ مسابقاتی که جنگ محبوبیت بین بزرگان کشتی
آزاد جهان بود .از ایران محمدحســین محمدیان و
حســن یزدانی در این جدول ۱۶نفره حضور داشتند
که محمدیان خیلی زود حذف شد ،اما حسن یزدانی
رقبای خود را در رقابت مجازی محبوبیت یکی پس
از دیگری شکســت داد .بعد از کنارزدن عبدالرشید
سعدالهیف ،نابغه کشتی روسیه در نیمهنهایی توسط
حســن یزدانی و هوادارانش ،در فینال این تورنمنت
مجازی حسن علیاف ،کشتیگیر آذربایجانی رقیب
یزدانی بود .نابغه جویباری کشتی ایران که نهتنها در
داخل کشــور ،بلکه در تمام جهان به خاطر رفتار و
نوع کشتی خود طرفداران زیادی دارد ،در یک رقابت
نزدیک توانست با کسب  ۵۳درصد آرا و حدود ۱۶۴
هزار رأی قهرمان این تورنمنت مجازی شود .حسن
یزدانی را حاال میتوان با اســتناد به این نظرسنجی
محبوبترین کشــتیگیر جهان دانست؛ کشتیگیری
که امید اول ایران در المپیک توکیو برای کسب مدال
طال خواهد بود.

چشم امید ایران
به سردار

ناپولــی ،میالن ،اتلتیکو مادرید ،اورتون ،وســتهام و
حاال آرسنال؛ این فهرســتی کوتاه از تیمهایی است که
شــایعه شــده به دنبال جذب ســردار آزمون ،مهاجم
ملیپوش ایرانی باشگاه زنیت سنتپترزبورگ هستند.
قبل از شایعهشدن همه این تیمها ،اسم باشگاه جذاب
دیگری به نام لیورپول هم در میان بود ،ولی حاال تیمی
که در آستانه قهرمانی در لیگ برتر انگلیس است ،فعال
تمایلی برای مذاکره دوباره با سردار نشان نداده.
البته بدون حضور لیورپول هم فهرســت تیمهایی
که سردار آزمون را میخواهند )حداقل در رسانههای
خارجی صحبتش مطرح شده( به اندازه کافی جذاب
است؛ در همین راستا فهرست مربیانی که سردار آزمون
را برای حضور در تیمشان میخواهند هم جذاب است؛
از گتــوزو گرفته تا کارلو آنچلوتــی و میکل آرتتا .اتفاقا
با مرور همین اسامی میشــود به قابلیتهای سردار
آزمون بیشــتر پی برد :گتوزو تیمــی جنگنده در ناپولی
ســاخته که میخواهد یقه یوونتوس همیشه مدعی را
بگیرد .سبک جنگندگی گتوزو که برایش لقب کرگدن را
به همراه داشته ،به این تیم ایتالیایی منتقل شده و حاال
باید جنگندگی خاصی در ســردار آزمون دیده باشد که
برای داشتنش پافشاری کند .برای بیان ایدههای کارلو
آنچلوتی و فلســفه فوتبالیاش هم که نیاز به توضیح
زیادی نیســت؛ او یکی از مربیان بزرگ باشگاهی تاریخ
است که بعد از سالها حســرت توانست رئال مادرید
را بــرای دهمینبــار قهرمــان اروپا کند؛ بــرای مردی

کــه با میالن تیمــی رؤیایی در اروپا و ایتالیا ســاخته و
پاریســنژرمن عصر جدید را پایهگذاری کرده ،احیای
اورتون در لیگ برتر انگلیس نباید کار دشــواری باشد؛
بهویژه اینکه قراردادش با این تیم انگلیســی پنجساله
است و دست روی هر بازیکنی بگذارد ،بیدلیل نیست؛
برای مربیای که روزگاری شاگرد بزرگی مثل کریستیانو
رونالــدو داشــته ،حضور ســردار آزمون در فهرســت
گزینههایــش ،معنای زیــادی دارد .تازهترین مشــتری
ســردار آزمون که به نظر میرسد تبدیل به جدیترین
آنها هم شــده ،از سوی باشگاه آرسنال است؛ تیمی که
بعد از دو دهه همکاری با آرســن ونگر بزرگ ،حاال به
اندیشــههای جدید میکل آرتتا دل خوش کرده اســت
تا دوباره بــه اوج برگردد .آرتتا قبل از اینکه ســرمربی
آرسنال باشد ،پیرو مکتب پپ گواردیوالی بزرگ است؛
او در سیتی دستیار اول پپ گواردیوال بوده و قصد دارد
شــعبهای دیگر از ســبک بازی پپ را در لندن به اجرا
بگــذارد .حاال با همین توضیح مختصر کافی اســت تا
اهمیت حضور سردار آزمون در فهرست مربیای مثل
میکل آرتتا روشــنتر شــود .اینکه تیمی با سبک ارائه
فوتبال زیبا ،پیشــانی خط حملهاش را به یک مهاجم
ایرانی بســپارد یا دســتکم به آن فکر کند ،باز نشان از
تواناییهای سردار آزمون است.
پس تا همینجا روشن است که مربی و باشگاههایی
با ســبک و فلسفههای مختلف ،بدشان نمیآید سردار
آزمون  ۲۵ســاله را در ترکیب داشــته باشــند .اینجا،

درست همانجایی است که اهمیت سردار آزمون برای
فوتبال ایران مشــخص میشود .جوان گلزنی که شاید
در تیم ملــی آنطور که باید به حقش نرســیده ،ولی
آنقدر در تیمهای باشــگاهی در روسیه درخشیده که
ارزشش را به فوتبال سطح اول اروپا دیکته کرده است؛
چه زمانی که در روستوف در لیگ قهرمانان اروپا دروازه
غولها را باز میکرد ،چه حاال که در ترکیب تیمی مثل
زنیت ،یکی از بهترین گلزنان لیگ روسیه است .اتفاقا با
گریزی به رشــد سردار آزمون از روستوف و روبینکازان
به زنیت ،مشخص میشود که هرچقدر در تیم بزرگتر
یا دســتکم کنار بازیکنان بهتری حضور داشته باشد،
میتواند گلهای بیشــتری بزند؛ » ُگرگ«تر باشــد یا به
قول دراگان اسکوچیچ ،سرمربی اسمی اینروزهای تیم
ملی» ،مار«تر! ســردار آزمون در  ۴۵باری که با پیراهن
زنیت به میدان رفته ۲۶ ،گل زده تا یکی از بهترینهای
تیمش و البته لیگ روسیه باشد .او در این لیگ به غیر از
مقطعی تقریبا کوتاه ،همواره ریتم ثابتی داشته و مورد
اعتماد مربیانی بوده که برایشــان به میدان رفته است.
همیــن ثبات برگ برندهای برای مهاجم تیم ملی ایران
شــده که حاال در آســتانه خلق رکوردی تازه در تاریخ
فوتبال ایران هم هســت! درواقع درخشــش سردار و
وفور پیشــنهادها در کنار تعدد شــایعات باعث شده تا
باشــگاه زنیت رقم هنگفتی برای فروش او اعالم کند:
 ۳۰میلیون یورو! این باشگاه چندی پیش پیشنهاد اولیه
ناپولی که سردار آزمون را با رقمی بین  ۲۰تا  ۲۵میلیون

استقالل؛ تیم بیبزرگتر!
یورو میخواســت رد کرده تا نشان دهد برای فروشش
به رقمی کمتر از  ۳۰میلیون یورو فکر نمیکند .اگر این
ایســتادگی جواب دهد ،آنوقت سردار آزمون تبدیل به
گرانقیمتتریــن بازیکن تاریخ فوتبال ایران میشــود؛
عنوانی که فعال در اختیار علیرضا جهانبخش اســت؛
دیگر بازیکن مســتعد ایرانی که با حضــور در برایتون
انگلیس با رقمی نزدیــک به  ۲۰میلیون یورو ،صاحب
این عنوان شد.
البته طبق اعالم رسانههای انگلیسی ،سردار آزمون
همین حاال با پیشنهادی  ۲۲میلیونپوندی هم از سوی
باشگاه وستهام روبهرو شــده؛ خبری که میتواند هم
برای ناپولی بد باشــد و هم برای آرسنال .البته مجددا
بنابر ادعای رســانههای انگلیســی ،فعال عزم آرسنال
برای بهخدمتگرفتن آزمون از بقیه جزمتر است؛ آنها
حتی برای اینکه به پروسه انتقال سردار سرعت بیشتری
ببخشند ،به سراغ آندری آرشاوین ،مهاجم سرشناس و
روس سابقشــان رفتهاند تا با پادرمیانی ،رضایت زنیت
را بــرای این انتقال بگیــرد ،بهویژه اینکــه ،اوبامیانگ،
مهاجم گابنی آرســنال هم پایش را در یک کفش کرده
که میخواهد از این باشــگاه لندنی جدا شود .با وجود
پیشنهادهایي از سوی باشگاههای اسپانیایی و ایتالیایی
اما بســیاری میدانند که سردار آزمون دل در گرو لیگ
برتر انگلیس دارد؛ لیگی جذاب که چندسالی میشود
ســردار و پدرش )بهعنوان یکی از مدیربرنامههایش(
سعی دارند وارد آن شوند .حاال که مشتری از انگلیس
)حداقل ســهتا( وجود دارد ،شاید بهترین فرصت برای
سردار باشــد که به آرزوی دیرینهاش که بازی در لیگ
برتر اســت برسد .حاال چه ســردار به یکی از تیمهای
مطرحــی که در باال عنوان شــد برود یــا مثل یکی ،دو
ســال گذشــته دوباره »در« برایش در روسیه روی یک
پاشنه بچرخد ،همین که با مطرحشدن اسم او ،همواره
فوتبال ایران هم در رســانههای دنیا مطرح میشــود،
فرصت بینظیری است که شــاید هر دهه یکی ،دوبار
رخ دهــد .درواقع به غیــر از آن نســل طالیی که گل
سرسبدشان حضور بازیکنان ایرانی در بایرنمونیخ بود،
دیگر بازیکنی از ایران در تیمی سطح باال به میدان نرفته
است؛ اروپا هم برایشان تیمهای درجه دوم و سوم بوده
و کمتر به اروپای واقعی رسیدهاند .علیرضا جهانبخش،
)فارغ از انتقال سامان قدوس به آمیان( اولین چهره از
نسل جدیدی بود که طعم حضور در اروپای واقعی را
چشید ،آن هم با عنوان ارزشمند گرانترین بازیکن ایران.
این فرصت امروز در اختیار ســردار آزمون قرار دارد تا
راهش را برای رســیدن به فوتبال ســطح اول دنیا باز
کند .او البته در این مســیر تنها نیست و شاید به زودی
مهدی طارمی ،دیگر بازیکن ارزشــمند تیم ملی هم به
این فهرست اضافه شود.

با نامه شبهکنارهگیری ۷تیم باشگاهی رقم خورد

ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ روى ﻫﻮا؟
شرق :هفته بیستویکم لیگ برتر که برگزار شد ،به دلیل
شــیوع ویروس کرونا ،فوتبال ایران هم بــرای مدتی به
حالت تعلیق درآمد ،اما کمتر کســی میتوانست حدس
بزند که دقیقا تاریخ ازسرگیری رقابتها چه زمانی است.
بعد از تعطیــالت فروردینماه ،با دســتور دولت و البته
اعالم ستاد مبارزه با ویروس کرونا ،بسیاری از مشاغل به
مرور بازگشــایی شــدند و فوتبال نیز از این قاعده مستثنا
نبود ،با این تفاوت که از اواسط اردیبهشت تیمها تمرینات
نرم خود را با رعایت پروتکلهای بهداشــتی آغاز کردند.

آگهی تغییرات شرکت قهرمان سیر البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 ۳۳٥٤۷و شناسه ملی  ۱٤۰۰۷۲٥۹٤٥۷به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوق العاده مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد -۱ :آیدا قهرمان زاده
به شماره ملی  ۰۰۲۰۸۹۱٥٤۷احدی از شرکاء با دریافت مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰ریال از
صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید-۲ .مهر انگیز اسالمی به کد ملی
 ۲۲۹۱۱٦۳٥٥۸احدی از شرکاء با دریافت مبلغ  ۲۰۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت از
ردیف شرکاءخارج گردید-۳ .بیژن قهرمان زاده به کد ملی  ۲۹۱۹۸۸۹۰۰احدی از
شرکاء با دریافت مبلغ  ۲۰۰۰۰۰۰ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید.
در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به ٥۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده ٤
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید  .لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح
ذیل است-۱ .سعید حقیر مددی دارنده  ۲۲٥۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه -۲شاهین
تنومند دارنده  ۲۲٥۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه -۳شیوا تنومند دارنده ٥۰۰۰۰۰ریال
سهم الشرکه  -اصالح ماده اساسنامه :کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت
از قبیل چک سفته بروات و عقود اسالمی و قراردادها و کلیه مکاتبات عادی و
اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرج ()۸۸۰٥۳۳
آگهی تغییرات شرکت قهرمان سیر البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 ۳۳٥٤۷و شناسه ملی  ۱٤۰۰۷۲٥۹٤٥۷به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد -۱ : :آقای سعید حقیر
مددی به شماره ملی  ۲۷۹۰۱۳۷۱۸۸با پرداخت مبلغ ۲۲٥۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه
در ردیف شرکاء قرار گرفت-۲ .آقای شاهین تنومند به شماره ملی ۲۷۹۰۱۰۷٦۸۸
با پرداخت  ۲۲٥۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه در ردیف شرکاء قرار گرفت-۳ .خانم
شیوا تنومند به شماره ملی  ۲۷۹۰۲۸۱۲۳۸با پرداخت  ٥۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه
در ردیف شرکاء قرار گرفت .در نتیجه سرمایه شرکت از ٥۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰
ریال افزایش یافت وماده  ٤اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید  .لیست سهام
داران بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل است-۱ :آیدا قهرمان زاده دارنده
 ۱۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه -۲مهرانگیز اسالمی دارنده  ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه
-۳بیژن قهرمان زاده دارنده  ۲۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه -٤سعید حقیر مددی
دارنده  ۲۲٥۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه -٥شاهین تنومند دارنده  ۲۲٥۰۰۰۰۰ریال سهم
الشرکه -٦شیوا تنومند دارنده  ٥۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه  -تعداد اعضاء هیآت
مدیره از  ۳نفر به  ٤نفرافزایش یافته وماده  ۱۱اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرج()۸۸۰٥۲٥

تاریخ شروع مسابقات در ابتدا  ۲۹خرداد و  ۳تیرماه اعالم
شــد ،اما به دلیل آمادهنبودن تیمها و درخواســت آنها
مبنیبر برگزاری مســابقات دوســتانه پیش از دیدارهای
رسمی ،دیدارهای عقبافتاده و هفته  ۲۲با پنج روز تأخیر
آغاز میشود.
غرهایتیمهایخصوصیحینتمریناتگروهی
تیمهایی مانند فوالد خوزستان ،شهر خودرو ،تراکتور،
ماشینســازی تبریز و نســاجی از همان ابتدا تأکید روی
تعطیلی مســابقات داشــتند و اینطور نظر خود را بیان

آگهی تغییرات شرکت قهرمان سیر البرز شرکت با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  ۳۳٥٤۷و شناسه ملی ۱٤۰۰۷۲٥۹٤٥۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد -۱ :خانم شیوا تنومند به
شماره ملی -۲ ۲۷۹۰۲۸۱۲۳۸آقای ابوطالب تنومند به شماره
ملی ) ۲۸۰۰۸۳۷۸۸۸خارج از سهام داران ( -۳آقای سعید حقیر
مددی به شماره ملی -٤ ۲۷۹۰۱۳۷۱۸۸خانم مهر انگیز اسالمی
به شماره ملی ) ۲۲۹۱۱٦۳٥٥۸خارج از سهام داران ( -٥حمید
رضا خدری به شماره ملی ) ۰۳۲۲۸۸۰٥٤۸خارج از سهام داران(
ابعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری کرج()۸۸۰٥۳٤
آگهی تغییرات شرکت قهرمان سیر البرز شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  ۳۳٥٤۷و شناسه ملی  ۱٤۰۰۷۲٥۹٤٥۷به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
-۱آقای ابوطالب تنومند به کد ملی  ۲۸۰۰۸۳۷۸۸۸به سمت رئیس
هیات مدیره و عضو هیات مدیره )خارج از سهامداران ( -۲خانم شیوا
تنومند به کد ملی  ۲۷۹۰۲۸۱۲۳۸به سمت مدیر عامل و عضو هیات
مدیره -۳سعید حقیر مددی به کد ملی  ۲۷۹۰۱۳۷۱۸۸به سمت نائب
رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره -٤خانم مهر انگیز اسالمی به کد
ملی  ۲۲۹۱۱٦۳٥٥۸به سمت عضو هیات مدیره )خارج از سهامداران(
-٥حمید رضا خدری به کد ملی  ۰۳۲۲۸۸۰٥٤۸به سمت عضو هیات
مدیره )خارج از سهامداران( برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق
واسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات و عقود اسالمی
و قراردادها و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رئیس
هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری کرج()۸۸۰٥۳۰

میکردند که ویروس کرونا هنــوز آنطور که باید کنترل
نشــده و ارتباط بازیکنان ممکن اســت خطری جدی را
خلق کند ،به همین دلیل شــایعه ارســال نامه انصراف
این تیمها به سازمان لیگ نیز مطرح شد .انتشار این نامه
اما هیچگاه به صورت رسمی رســانهای نشد تا فقط در
حد شایعه باقی بماند ،اما اصرار مدیرانعامل این تیمها
ثابت کرد که واقعا قصد و نیت آنها تعطیلی مســابقات
بوده اســت .باشگاه پرسپولیس اما تنها تیم فوتبالی بود
که از همان ابتدا تأکید بر شروع دوباره مسابقات داشت.
هرچند پرســپولیس تأکید داشــت در صورت تعطیلی
مســابقات ،رتبهبندی تیمها به صورت مشــخص اعالم
شــود .غالمرضا بهروان ،مشــاور ســازمان لیــگ اما در
گفتوگویی که در جمع خبرنگاران داشــت ،اعالم کرد
هر تیمی که از ادامه مسابقات انصراف دهد ،بهطورقطع
جایی در لیگ فصل آینده نخواهد داشــت و حداقل دو
فصل از حضور در مسابقات فوتبال محروم میشود ،پس
بهتر است تیمها به فکر انصراف از مسابقات نباشند.
بهروان همچنین درخصوص مشخصشدن شرایط
جــدول در صورت تعطیلی مســابقات لیگ برتر گفت:
»کنفدراســیون فوتبال آســیا به تمام کشورهای تحت
نظارتش اعالم کرده مســابقات لیگ هر کشــوری باید
با نتیجه مشــخص به پایان برســد و تیمهای قهرمان،
صعودکننده و ســقوطکننده نیز باید به صورت رسمی
معرفی شــوند ،حتی اگر این مســابقات به دلیل شیوع
ویــروس کرونا به صــورت نیمهتمام معرفی شــود«.
بعد از این صحبتهــای بهروان ،تیمهایــی که از روز
نخســت تأکید بر تعطیلی مســابقات داشــتند ،اعالم
کردند چنین نامهای اصال نوشــته نشــده و بازیکنان در
حال تمرینکردن هستند .اســتقالل ،سپاهان و تراکتور
نیز تمریناتشان را آغاز کردند .تاریخ جدید شروع دوباره
مسابقات نیز به تمام تیمهای حاضر در لیگ برتر اعالم
شد تا دیگر مشــکلی در این زمینه نباشد .گفتنی است
هــر  ۱۶تیم نیز پیش از شــروع تمرینــات ،از بازیکنان و
کادر فنی تست کرونا گرفتند که به صورت رسمی هیچ
تیمی ،بازیکن مبتال به این ویروس را نداشــت .هرچند
در برخی رسانهها اعالم شــد یکی ،دو بازیکن سپاهان
دچار ابتال به کرونا شدهاند ،اما بعدها مشخص شد که
این بازیکنان بدون مشــکل در تمرینات گروهی تیمشان
شرکت کردهاند و مسئلهای ندارند .برخی تیمها نیز مثل
تراکتور درگیر بازیکنانی هســتند که در خارج از کشــور
زندگی میکنند و ویروس کرونــا را بهانه کردهاند تا به
ایران برنگردند؛ بهطورمثال اشــکان دژاگه ،کاپیتان تیم
ملی ایران که با انتشــار عکســی در رستورانی در برلین
بدون رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،خبرســاز شــده
بود ،به مســئوالن باشــگاه تراکتور اعالم کــرده بود در
صورتی که تضمین عدم ابتال به کرونا را ندهند ،به ایران

برنمیگردد .همچنین عدم پرواز از آلمان به ایران را نیز
بهانه کرده بود که با یک سرچ ساده مشخص میشود
حداقل از ســه شــرکت هواپیمایی پرواز غیرمســتقیم
از آلمــان به ایران وجود دارد و بابت این مســئله اصال
بهانهای وجود ندارد.
انصراف ۷تیم صحت دارد؟
در فاصله کمتر از  ۱۰روز تا شــروع دوباره مســابقات
لیگ برتر اما شــایعه انصراف هفت تیــم لیگبرتری ،از
جمله نفت مسجدســلیمان ،پارس جنوبی جم ،شــهر
خودرو ،تراکتور ،ماشینســازی ،نســاجی و پیکان یکباره
کلید خورد که با ارســال نامهای به سازمان لیگ نگرانی
خود را از شروع مسابقات لیگ اعالم کردهاند .در این نامه
که به امضای اکثر بازیکنان این تیمها نیز رســیده ،اعالم
شده در صورت عدم موافقت با متن این نامه ،به صورت
قانونــی به مراجع باالتر مراجعه میکنند .در این نامه از
فدراسیون فوتبال خواسته شده تا عواقب ناشی از شروع
لیگ را برعهده بگیرد و در پایــان آن ،بازیکنان ،مربیان و
دســتاندرکاران این تیمها ،انصراف خود را از لیگ برتر
اعالم کردهاند .این در حالی اســت کــه بهروان پیشتر
اعالم کــرده بود اگر تیمــی انصراف دهــد ،از دو فصل
آتی مســابقات لیگ برتر محروم میشود و کنفدراسیون
فوتبال آســیا تأکید ویژهای دارد تــا تکلیف تیم قهرمان،
صعودکننده و سقوطکننده معرفی و مشخص شود.
عبــداﷲ ویســی ،ســرمربی پیــکان ،در گفتوگو با
ورزش  ۳شــایعه انصراف از مســابقات لیگ را تکذیب
کــرد و گفت» :ما از شــرکت در لیگ انصــراف ندادهایم
و ایــن حرفها دروغ اســت .مــا فقط نامــهای را امضا
کردیــم و در آن خواســتیم فدراســیون فوتبال تضمین
کند که مسائل بهداشــتی در تمرینات رعایت میشود«.
داوود سیدعباســی ،مربی تیم شــهر خودرو نیز با وجود
امضــای بازیکنان این تیم زیر برگــه انصراف از لیگ برتر
بشخصه مخالف تعطیلی مطلق مسابقات است .او در
گفتوگو با تســنیم نظر متفاوتی را مطرح کرده» :اصال
بحث این نیست که ما مخالف برگزاری بازیها هستیم،
بلکــه صحبت اصلی این اســت که آیا شــرایط جامعه
برای ازســرگیری لیگ مهیاست؟ همه ما بهعنوان فردی
از جامعــه اخبار را هــر روز با دقت بررســی میکنیم و
میدانیم که شــرایط اصــال خوب نیســت و آماری که
وزارت بهداشــت نشان میدهد این موضوع را به خوبی
ثابت میکند .متأســفانه میبینیم که آمار مرگومیر هم
سهرقمی شده و این مســئله واقعا نگرانکننده است«.
همچنین هیچیک از کادر اجرائی و فنی تیم پارس جنوبی
جم و نســاجی حاضر به پاســخگویی دراینباره نشدند.
بایــد دید در روزهای آتی چه اتفاقــی برای تیمهایی که
خواستار تعطیلی مسابقات هستند رخ میدهد؛ سقوط
به دسته پایینتر یا ازسرگیری مسابقات با تمام تیمها؟

 به گــزارش خبرنگار مهــر ،در روزهــای پر از
بحرانهــای مالی اســتقالل ،دعواهای حقوقی و
لفظی که پیرامون این باشگاه را گرفته ،آن را بیشتر
از همیشــه کانون بحران کرده است؛ از دعواهای
حقوقــی بین مدعیــان کارگزاری در این باشــگاه
گرفتــه تا جنــگ لفظی پیشکســوتان و برخی از
مدیران کنونی و سابق.
 -۱سعادتمند و کارگزار اول
از اولیــن اقدامات احمد ســعادتمند در مقام
مدیرعامل ،مذاکره و توافق با یک شــرکت فوالدی
برای واگــذاری امتیــاز برند این باشــگاه در قبال
دریافت مبلغی بود تا این شــرکت کارگزار باشگاه
باشد .این اتفاق در حالی افتاد که باشگاه در زمان
مدیریت اســماعیل خلیلزاده با شــرکت دیگری
قراردادی مشــابه بســته بود و آن شرکت که حق
و حقوق خود را ضایعشــده میدید ،با آبیها وارد
دعوای حقوقی شــد .این دعوا که همچنان ادامه
دارد ،میتواند تبعاتی برای این باشــگاه داشــته
باشد.
 -۲کارگزار اول و دوم
شــرکتی که اولین قرارداد کارگزاری را با آبیها
منعقد کرده بود ،کار را به شــکایت از باشــگاه و
مدیرعامل آن ختم نکرد و طرح شــکواییه دیگری
علیــه کارگــزار دوم مطــرح کرد تا شــانس خود
را بــرای ادامه همــکاری با این باشــگاه افزایش
دهــد .این دعوای حقوقی بین دو شــرکت مدعی
کارگزاری در اســتقالل هم مشکالت دیگری برای
این باشگاه ایجاد کرد و بحران تازهای را برای آنها
به وجود آورد.
 -۳مدیران کنونی و سابق

یــک اظهارنظــر نهچندان مســتند از ســوی
ســعادتمند درخصوص حقوق امیرحسین فتحی
باعث شــد تا ســکوت فتحــی در قبال حواشــی
استقالل بعد از چند ماه شکسته شود و او در مقام
دفاع از خود نهتنها پاسخ سعادتمند را داد ،بلکه
تهدید به شــکایت کرد .از دیدگاه مدیرعامل سابق
استقالل ،مدیرعامل کنونی اظهارنظری غیرواقعی
درخصوص عدد و رقــم حقوق او کرده بود و این
اظهارنظر مســتحق پیگیری حقوقی بود و فتحی
نیز این حق را برای خــود منظور کرده تا از طریق
مراجع قضائــی ادعای غیرواقعی ســعادتمند را
پیگیری کند.
 -۴فتحی و جباری
در میان دعوای مدیران فعلی و ســابق باشــگاه
استقالل ،علی جباری ،پیشکســوت آبیها نیز ورود
کرد و با صحبتهای جنجالی علیه فتحی یکبار دیگر
مدیر ســابق این باشگاه را به واکنش واداشت .فتحی
که گویا دیگر قصد ندارد مثل همه ماههای گذشــته
در قبال اتهامهایی که به او وارد میشــود ســکوت
کند و سیاســت خود را در قبــال آنهایی که درباره او
اظهارنظــر کــرده و به زعم خــودش درخصوص او
فرافکنی میکنند ،تغییر داده و با رویکرد دفاع از خود
وارد این معرکه شده است ،پاسخ محکمی به جباری
داد تــا اینبار علی جباری ناچار بــه دفاع از خود در
قبال صحبتهای فتحی شود.
 -۵سعادتمند و خلیلزاده
روابط مدیرعامل و رئیــس هیئتمدیره آبیها
حســنه نیســت و این موضوع کامال واضح است.
خلیــلزاده و ســعادتمند نگاه مثبتی بــه یکدیگر
نداشــته و اختالفــات آنها کــه بر ســر کارگزاران
منتخبشان رو به فزونی گذاشــته ،بیش از گذشته
فضــا را در ایــن باشــگاه ملتهــب کرده اســت.
ســعادتمند و خلیلزاده معمــوال مواضعی علیه
یکدیگر اتخــاذ کرده و همانطور که عنوان شــد،
عمده اختالف آنها بر ســر انتخــاب کارگزار برای
باشگاه اســت .اما این اختالف درمجموع به سود
باشگاه استقالل نیست و مانع از پیشبرد اهداف آنها
میشود .فارغ از اینکه در این دعاوی کدام طرفها
بهحق هستند یا خیر ،باید گفت آنچه در این روزها
باشــگاه بزرگ استقالل را بیشــتر از هر چیزی رنج
میدهــد ،خأل حضور یک بزرگتر اســت که همه
اهالی ایــن خانــواده چنددهمیلیونــی؛ از هوادار
و لیــدر گرفته تــا مربی و بازیکن و مدیــر و ...او را
بهعنوان یک بزرگتر قبول داشته باشند و حرفش
در این مواقع فصلالخطاب باشــد؛ بزرگتری مثل
منصور پورحیدری ،ســرمربی فقیــد این تیم که در
این مواقع با درایــت بحرانها را مدیریت میکرد.
استقالل شــهری »بیبزرگتر« است و برای همین
به کانون بحران و حاشیه بدل شده .آنهایی هم که
در این باشگاه میتوانند بزرگتری کنند ،نتوانستند
جایــگاه خــود را حفظ کــرده و بعضا بــا برخی
اظهارنظرها باعث شــدهاند تا حرمتشــان آنطور
که بایدوشاید حفظ نشــود .آبیها اگر میخواهند
به ســالمت از بحرانهای ناخواستهای که خارج
از باشــگاه برای آنها ایجاد شــده عبــور کنند ،باید
اختالفات داخلی را کنار گذاشته تا بحرانهای آنها
به حداقل برســد و این میســر نمیشود مگر آنکه
بزرگترهای این باشــگاه و مدیران فعلی و ســابق
نقش بزرگتریشان را ایفا کنند.

دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﻰ

ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3744

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  27ﺧﺮداد 1399

15

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 3

جلسه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای برگزار شد

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ 7

دبیرکل سازمان ملل تحت فشار
کشورهای خاص است

انتقادات گروسی از سطح همکاری ایران

مذاکرات راهبردی عراق و آمریکا
»برگ برنده دوبل« ترامپ

موســوی با بیان اینکه روسیه و چین ادعاهای
آمریــکا را خــالف برجــام و قطعنامــه ۲۲۳۱
دانســتهاند ،اظهار کرد» :قطعا تالشهای آمریکا
بینتیجه است و فشارهای آنها به جایی نمیرسد.
بااینحال ،رایزنیهــای ما با همه طرفها ،بهویژه
کشــورهای باقیمانده در برجــام دراینباره ادامه
دارد .آنهــا درخواســت آمریــکا را غیرقانونــی
دانستهاند« .سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح
کرد» :این یکی از خطوط قرمز و بدعت خطرناکی
است که آمریکا آن را دنبال میکند«.
رایزنیهــای ما بــا طرفهــای باقیمانده در
برجام ادامه دارد
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در پاســخ به
اینکه چقدر به روســیه و چین در شــورای امنیت
بــرای وتوکردن درخواســت آمریکا بــرای تمدید
تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران امیدوار هستید،
گفــت» :غیرقانونــی و خالفبــودن اقدامــات و
ادعاهای آمریکا محرز اســت و همه کشــورهای
عضو شــورای امنیت ســازمان ملل متحد بر این
موضــوع وقوف دارنــد و اذعان هــم کردند .هم
روسیه و هم چین بارها در این زمینه اعالم موضع
کردنــد و آن را خــالف برجــام و قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت سازمان ملل دانستند و آمریکاییها
را از ایــن اقدامی که قطعا بینتیجه اســت ،نهی
کردند« .وی اضافه کــرد» :رایزنیهای ما با همه،
بهویــژه طرفهــای باقیمانده در برجــام ادامه
دارد و آنها هم اعالم کردهاند چنین درخواســتی
غیرقانونی اســت و باید دید برخی کشورها چقدر
میتوانند در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کنند.
این یکی از خطوط قرمز و بدعت است که امیدوارم
کسی به سراغ این خط قرمز هم نرود« .وی افزود:
»آقای وانگیی ،وزیر خارجــه چین ،در نامه خود
درخصوص برنامه و اقدامات آمریکا اعالم موضع
کردنــد که مــورد خرســندی ماســت .جمهوری
اســالمی ایران و جمهوری خلق چین کشورهای
مستقلی هستند که در قبال یکجانبهگرایی آمریکا
ایســتادگی میکنند و امیدواریم بقیه کشورها اگر
استقالل دارند ،به منظور حمایت از صلح و امنیت
بینالمللی وارد این کارزار شوند تا شاهد یک رفتار
طبیعی در بین مقامات آمریکایی باشــیم و صلح
و امنیت بینالمللی را بیش از این پاس بداریم«.
منتظر نیســتیم در ایاالت متحــده کدام حزب
روی کار میآید
وی درباره اظهارات وزیــر امور خارجه مبنیبر
اینکه احتمــاال آقای ترامپ  ۵۰درصــد رأی را در
انتخابات این کشــور کســب میکنــد و اینکه این
انتخابات در سیاستهای ایران چه تأثیری خواهد
داشت ،گفت» :سیاست اصولی ما عدم دخالت در
امور داخلی کشورهاســت و منتظر این نیستیم که
در ایاالت متحده چه کســی و کدام حزب روی کار
میآید و رفتار همه آنها را در  ۴۰ســال گذشــته با
جمهوری اســالمی امتحان کردیــم و یکی از یکی
دیگــر بدتر بود ،پس برای ما ایــن موضوع چندان
اهمیت ندارد« .موســوی افــزود» :آنچه که دکتر
ظریف مطــرح کردنــد ،بهعنوان یک کارشــناس
آمریــکا بود و اینکــه این بحــث در ماههای اخیر
مطــرح بوده و هرچه به انتخابــات آمریکا نزدیک
میشویم ،این بحثها خواهد بود که فکر میکنم
ایشان پاسخ هوشمندانهای هم به اظهارات آقای
ترامپ مبنیبر این دادند که »خیلی منتظر جانشین
من نباشید ،من انتخاب خواهم شد .اگر میخواهید
مذاکره کنید ،با من و االن مذاکره کنید« .سخنگوی
وزارت امور خارجه گفت» :تحلیل بنده این اســت
که دکتر ظریف میخواســت بگویــد فکر میکنم
شــما انتخاب میشــوید ،منتظر رقیب شــما هم
نخواهیم بود ،اما اگر قرار است مذاکره کنیم ،دالیل
دیگری دارد و مهمتریــن دلیل ،بدعهدی آمریکا و
دلیل دیگر فشــار اقتصادی و تروریســم اقتصادی
اســت که رژیم ایــاالت متحده علیــه ملت ایران
روا داشــته« .وی تصریح کرد» :شرط اصلی برای
مذاکره با آمریکا کماکان سر جای خود باقی است
و آمریکاییها باید از تروریسم اقتصادی علیه ملت
ایران دست بردارند و به برجام بازگردند .همچنین
خســارتهایی را کــه در این مدت بــه جمهوری
اســالمی زدند جبران کنند ،بعد اگر خواســتند ،نه
مذاکــره دوجانبه ،بلکــه بیایند گوشــهای با بقیه
اعضای برجام بنشینند و روی مباحث بحث شود«.

شــرق :جلسه شــورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای دیروز برگزار
شــد .در این جلســه که به دلیل شــیوع ویروس کرونا و مشکالت ناشی از آن
در ســفرهای بینالمللی ،به شکل مجازی برگزار میشد ،مسئله فعالیتهای
هستهای ایران از موضوعات مهم جلسه بود .مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی اما در بیانیه ابتدایی و نیز در نشســت خبری پس از جلســه ،با اشاره به
ادعاها درباره فعالیت هستهای ایران در دو مکان اعالمنشده و عدم دسترسی
آژانس به آنها ،از میزان همکاری ایران در این زمینه انتقاد کرد .رافائل گروسی
البتــه در اظهارات خود ابــراز امیدواری کرد ایران در نتیجه افزایش فشــارها
تصمیــم به کاهش همکاری با آژانس نگیــرد .مواضع آژانس و نیز ادعاهای
پیش از جلسه دیروز درباره فعالیتهای هستهای ایران ،البته دیروز با واکنش
منفی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز همراه بود .سیدعباس موسوی دیروز
در نشســت خبری هفتگی خود در همین رابطه اشاره کرد بهتر است آژانس
قدر همکاری ایران را بداند و تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل عمل نکند.
گزارش ساالنه ســال  ،۲۰۱۹گزارش همکاریهای فنی سال  ،۲۰۱۹نظارت
و راستیآزمایی در ایران با توجه به قطعنامه  ۲۲۳۱سال  ۲۰۱۵شورای امنیت
ســازمان ملل ،گزارش اجرای پادمانها در ســال  ،۲۰۱۹اعمــال پادمانها در
جمهــوری دموکراتیک خلق کره ،توافقنامه پادمانهای پیمان عدم اشــاعه
با جمهوری اســالمی ایران از جمله مباحث جلسه دیروز بودند .اهمیت این
جلسه آنجاست که ادعاها درباره برنامه هستهای ایران ،به توافق هستهای با
ایران و برقراری برجام مربوط اســت ،در حالی که ایاالت متحده ماههاست در
تالش اســت با فشار به طرفهای مختلف امضاکننده برجام ،پیش از رسیدن
موعد لغو تحریمهای تســلیحاتی ایران در پاییز پیشرو و در نتیجه قطعنامه
 ۲۲۳۱سازمان ملل متحد ،باعث فروپاشی برجام شود و از لغو این تحریمها نیز
جلوگیری کند .تالش ایاالت متحده در این زمینه شــامل پیگیریها در سازمان
ملل متحد و شــورای امنیت ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نیز گفتوگوها
با دیگر امضاکنندگان برجام که در این نهادها نیز عضویت دارند ،بوده است.
دیروز پیش از شــروع جلسه ،نماینده روســیه در سازمانهای بینالمللی
شرایط خاص جلسه مجازی دیروز را توضیح داد .میخائیل اولیانوف در توییتر
نوشت» :جلسه شــورای حکام آژانس آغاز شده است .این جلسه به صورت
مجازی برگزار میشــود ،اما اگر نیاز به تصمیمگیــری در صورت نبود اجماع
حس شــود ،رئیس جلسه یک نشست حضوری را برگزار میکند .رأیگیری به
صورت مجازی نخواهد بود .تصمیم درســت این است« .اولیانوف همچنین
پس از این جلســه در توییت دیگری توضیح داد» :نخســتین جلســه مجازی
شــورای حکام آژانس با اشــکاالت فنی زیاد مواجه بود که باعث شد برخی
اعضای شورای حکام نتوانند سخنان خود را بهموقع بیان کنند«.
ایران یک سال است در مذاکرات برای پاسخ به سؤالهای ما شرکت نکرده
است
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز دوشــنبه در بیانیه آغازین نشست
مجازی شورای حکام گفت» :آژانس به راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای

اعالمشده ایران طبق توافقنامه پادمانی ادامه میدهد« .به گزارش ایرنا ،گروسی
گفــت» :ارزیابیها در مــورد فقدان مواد و فعالیتهای هســتهای اعالمنشــده
ادامه دارد« .گروســی در این بیانیه به تصمیم ایران مبنی بر پایبندنبودن به هیچ
محدودیتی در حوزه عملیاتی اشاره کرد و نوشت» :تا این تاریخ آژانس هیچ گونه
تغییری در اجرای تعهدات هســتهای ایران در ارتباط با این اعالم مشــخص یا در
ســطح همکاری ایران در ارتباط با راستیآزمایی آژانس و نظارت بر فعالیتهای
ذیل برجام را مشاهده نکرده است« .وی در عین حال مدعی شد» :ایران چهار ماه
امکان دسترسی ما به دو مکان را سلب کرده و تقریبا یک سال است که در مذاکرات
جدی برای پاســخ به سؤالهای ما در مورد مواد هستهای اعالمنشده احتمالی و
فعالیتهای مرتبط با هســتهای شرکت نکرده اســت .این توانایی آژانس را برای
برطرفکردن ســؤاالت و ارائه تضمین معتبر در مورد نبــود مواد و فعالیتهای
هســتهای اعالمنشــده در این مکانها در ایران تحت تأثیر قرار میدهد« .گروسی
گفت» :ایران را به همکاری کامل و آنی با آژانس از جمله فراهمکردن دسترسی
فوری به مکانهای مشخصشده از جانب ما ،فرا میخوانیم«.
ابراز تأسف از اختالفات ،ابراز امیدواری به ادامه همکاری
مدیرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی با تکرار ادعــای مبنی بر وجود
فعالیتهای هســتهای اعالمنشده از ســوی ایران ،گفت رایزنیهای سازنده با
تهران درباره این فعالیتها ادامه دارد .گروســی روز دوشــنبه پس از نشست
مجازی شــورای حکام در جمع خبرنگاران ،اقدامات راستیآزمایی را فرایندی
دائمی خواند که ارتباطی به تجدید نظر درباره پرونده هســتهای ایران که سال
 ۲۰۱۵وفق برجام بسته شد ،ندارد .وی با اشاره به اینکه هرجا فعالیت هستهای
در جریان اســت آژانس باید حاضر باشــد ،از اینکه با جمهوری اسالمی ایران
در برخــی مــوارد اختالف نظر دارد ابراز تأســف کرد .گروســی درباره ماهیت
مکانهایی که ادعا شده است فعالیت اعالمنشده در آنها انجام میشود ،گفت:
»دقیقا به همین خاطر است که ما خواهان دسترسی ]به فعالیتهای هستهای
و مکانهای اعالمنشده[ در ایران هستیم و امیدواریم تالشهای ما با موفقیت
روبهرو شــود« .وی تعداد این مکانها را در ابتدا سه مورد عنوان کرد و افزود:
»اما اینک یک مکان بیربط اســت و نیازی به دسترســی به آن وجود ندارد«.

او درباره پاســخ احتمالی شــورای حکام به گزارش آژانس در این زمینه گفت:
»تصمیمگیری در این رابطه به نظر اعضا بستگی دارد« .مدیرکل آژانس با بیان
اینکــه کار او تهیه گزارش دقیق و فنی از فعالیت هســتهای کشــورها و اعالم
مالحظات فنی آژانس است ،مدعی شد که تمایلی به جهتدهی و اثرگذاری بر
تصمیمگیری اعضا ندارد .گروسی درباره خطر کاهش همکاری هستهای ایران
با آژانس در پی افزایش فشارها ابراز امیدواری کرد که چنین اتفاقی رخ ندهد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران :آژانس قدر همکاریهای ایران را بداند
در همین رابطه دیروز ســخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی
خود با بیان اینکه گــزارش آژانس ارتباطی با برجام ندارد ،خاطرنشــان کرد:
»موضوع بستهشده را باز میکنند و مبنای ادعایشان ادعای رژیم صهیونیستی
و شخص نتانیاهو است که جای تأسف دارد که آژانس به جای اتکا به مدارک
متقن و نگاه به همکاریهای ســطح بــاالی ایران تا این لحظــه اینها را کنار
گذاشــته و ادعاهای رژیمی را میپذیرد و مبنای سؤاالت خود قرار میدهد که
خصومت آن بــا مردم و نظام ما و نظام بینالملل برای همه محرز اســت«.
سخنگوی دستگاه دیپلماســی تصریح کرد» :آمریکا سازمان ملل و نهادهای
بینالمللی را گروگان اهداف خود گرفته و این مشی آمریکاست .اما به آژانس
توصیه میکنم در این زمینه واقعنگری داشــته باشــد و به مراجعه به اسناد
متقــن و همکاری خوب جمهوری اســالمی با آژانس ،ادعــای آمریکا و رژیم
صهیونیســتی را مبنای ســؤال خود قرار ندهد« .این دیپلمات افزود» :آژانس
باید این همکاریها را قدر بداند و وارد حاشیهسازی بیمورد نشود .امیدواریم
نشست آنها منجر به نتیجهای شود که برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی
مهم و کارآمد و ســازنده باشــد« .ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به
نشســت شورای حکام و انرژی هســتهای و احتمال صدور قطعنامهای علیه
ایران ،ابراز امیدواری کرد کار به اینجا نکشد و گفت» :ظاهرا نشست شروع شده
و مبنای این نشست گزارش نخستوزیر رژیم صهیونیستی و ادعایی است که
از طریق جاسوسی توانستند به یکسری اسناد قدیمی که مربوط به دهههای
پیش است ،اســتناد کنند که ما این رویکرد آژانس را سازنده نمیدانیم« .وی
ادامــه داد» :آژانس بایــد بیطرفی کامل خود را در مــوارد تخصصی حفظ
کند ،گزارشهای آژانس متقن باشــد و از طریق قانونی و رســمی به دســت
آنان رســیده باشــد ،اما به صرف ادعای یک رژیم آن هم از طریق غیررسمی
و غیرقانونــی که ایراد به این اطالعات وارد اســت را قابل قبول نمیدانیم .به
آژانــس هم اعالم کردیم ضمن اینکه همکاریهــای ما با آژانس حتی وقتی
کاهش تعهدات ادامه پیدا کرد و موارد کاهش تعهدات خودمان را با نظارت
و اطــالع آنها قرار دهیم ،اگر بخواهد چنین رویهای را در پیش بگیرد تعامل با
آژانس قدری دچار اشکال خواهد شد« .موسوی ابراز امیدواری کرد» :آژانس
و بقیه کشورهای حاضر در شورای حکام زیر فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی
قرار نگیرند؛ البته طبیعی اســت اگر تصمیم غیرسازندهای گرفته شود ،امکان
دارد جمهوری اســالمی واکنش درخوری به این تصمیم نشان دهد و احتماال
حدس خواهند زد تصمیم چیست«

در سفر وزیر خارجه ایران به ترکیه اعالم شد

ﻗﺮار ﺑﻌﺪى آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺗﻬﺮان
شرق :وزیر خارجه ایران در سفری که به ترکیه داشت ،از برنامهای برای
برگزاری نشســتی درباره فرایند آســتانه در تهران خبر داد .محمدجواد
ظریــف همچنین اعالم کرد رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه،
به زودی به تهران خواهد آمد .ظریف که در دومین ســفر خارجی خود
در سال جاری راهی ترکیه شــده بود ،دیدار و نشست خبری مشترکی با
همتای ترکیهای خود ،مولود چاووشاوغلو داشــت و این اخبار را در آن
نشســت اعالم کرد .همزمان با این سفر قرار بود وزیر خارجه روسیه نیز
به ترکیه برود و احتماال دیداری نیز با ظریف داشته باشد ،اما با لغو سفر
سرگئی الوروف ،این دیدار به ســفر ظریف به روسیه که از قبل بهعنوان
ســفر بعدی وزیر خارجه برنامهریزی شــده بود ،موکول شــد .ظریف در
پایان این ســفر در توییتر نوشت» :مذاکرات ســازندهای با دوستم مولود
چاووش اوغلو و دیگر مقامهای ارشــد در اســتانبول داشــتم .تبادالت
عمیق و تصمیمات مفیدی در راســتای همکاری دوجانبه و موضوعات
منطقهای و جهانی اتخاذ شــد .مقصد بعدی مسکوســت و همسایگان
همواره اولویت ما هســتند«.چاووش اوغلو نیــز در مورد دیدار با ظریف
گفــت» :در دیدار با وزیر خارجه ایران در رابطه با روند آســتانه و مقابله
با تروریســم در منطقه گفتوگو کردم .ما هرگز تحریم یکجانبه آمریکا
علیــه ایران را نمیپذیریم« .به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره ،وی افزود:
»خطرات تروریســتی ما را تهدید میکند و ما باید بــرای ]مقابله با[ این
تهدیدات تروریستی تالش کنیم«.
ظریف :درباره سوریه ،افغانستان و یمن گفتوگو کردیم
وزیر خارجه ایران در نشســت خبری مشــترکش با چاووشاوغلو از
گامهای بعدی گفتوگوهای روند آســتانه که بین ایران ،روسیه و ترکیه
با محوریت مســائل ســوریه پیگیری میشــود ،خبر داد .به گزارش ایرنا
بــه نقل از المیادین ،وی گفت» :به زودی نشســتی درباره مســیر توافق
آســتانه درباره سوریه در تهران برگزار میشــود« .ظریف تأکید کرد» :ما
درباره تحوالت سوریه ،افغانستان و همچنین یمن با هم گفتوگو کردیم
و ترکیــه در تالش برای تحقق صلح در یمن اســت« .ظریف ادامه داد:
»ترکیه میخواهد راهحل یمن مسالمتآمیز و به دور از جنگ و درگیری
باشد«.
وی همچنین به برگزاری نشســتی مجازی درباره ســوریه اشــاره و
تصریح کرد که این نشســت برای تحقق صلح در ســوریه در چارچوب
توافق آســتانه برگزار خواهد شــد .وزیر خارجه ایران همچنین گفت که

»رجــب طیب اردوغان« ،رئیسجمهوری ترکیه ،به تهران ســفر خواهد
کــرد و در جریان این ســفر توافقنامههای تجاری بیــن دو طرف امضا
خواهد شد.
از همکاری در مقابله با کرونا تا ازسرگیری صادرات گاز
شــیوع ویروس کرونا کــه در ماههای اخیر تمام مســائل جهان را به
نحوی تحتتأثیر خود قرار داده اســت ،در این سفر نیز مورد بررسی قرار
گرفت .ظریف در این نشســت توضیح داد» :تیم پزشــکی ایران و ترکیه
در کنــار هم برای مقابله با ویــروس کرونا عمل کننــد« .وی افزود» :از
مهمترین مســائلی که با همتای ترک خود دربــاره آن گفتوگو کردیم،
ازسرگیری تجارت میان دو کشور است ،اما این مسئله به مسائل پزشکی
بستگی دارد« .ظریف با تأکید بر اینکه آماده تعامل بیشتر با ترکیه هستیم،
گفت» :ایران و ترکیه توانســتند بحران کرونا را پشتسر بگذارند و ایران
آماده همکاری با کادر پزشــکی ترکیه اســت« .وزیر خارجه ایران ادامه
داد» :پروازهای تجاری میان ترکیه و ایران از ســر گرفته شــده است و ما
دربــاره صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه نیز با طرف ترک رایزنی کردیم«.
وی دربــاره صــادرات گاز ایران به ترکیه نیز تأکید کــرد» :مردم ترکیه در
چارچوب توافقهای میان دو کشــور از گاز ایران بهرهمند خواهند شد«.
ظریف همچنین دربــاره نحوه عملکرد آمریــکا درخصوص مواجهه با
بحران کرونا نیز گفت» :آمریکا درخصوص عدم همکاری برای مقابله با
کرونا نام خود را در صفحات تاریک تاریخ ثبت کرد«.
نیاز رابطه ایران با ترکیه به »مشورتهای مستمر«
ظریف همچنین یکشنبهشــب در بدو ورود بــه ترکیه درباره اهمیت
این ســفر بهعنوان دومین سفر خود در ســال جاری اظهار کرد» :روابط
با همســایگان برای ما و منطقه ما در اولویت سیاســت خارجی اســت،
ازاینرو پس از وضع جدید کرونا ســفری به ســوریه داشــتم و امروز از
ســفر به ترکیه نیز خوشحالم« .وی یادآور شــد» :روابط این دو کشور در
حوزههای مختلف تنگاتنگ اســت و نیاز به مشورتهای مستمر دارد که
به دلیل کرونا این مشورتها در سطوح باالی دو کشور انجام نشده است؛
هرچند که رؤســایجمهوری و وزرا و مسئوالن کمیسیون مشترک تلفنی
گفتوگو کردند« .وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران تأکید کرد:
»ضروری دیدم ســفری به ترکیه برای مسائل دوجانبه و گفتوگو درباره
ازســرگیری روابط اقتصادی و همکاریهای انرژی و مســائل منطقهای
داشته باشیم«.اشــاره ظریف به نیاز به »مشورتهای مستمر« در حالی

مطرح میشــود که روابط ایران و ترکیه در ماههای اخیر با چالشهایی
مواجه بوده است .اختالفنظرها درباره سوریه و فشارهای این کشور در
مســائل ُکردها ،اقدامات نظامی ترکیه در همین زمینه که در یک نمونه
در منطقه مرزی ایران و عراق منجر به قربانیشــدن دو شــهروند ایران
شد ،ادعاهای وزیر کشــور ترکیه درباره حضور نیروهای پکک در ایران
که با تکذیب یــک مقام نظامی ایران همراه شــد و اتفاقات دیگر باعث
ایجاد تنش بین دو کشــور از سه کشــور ضامن روند آستانه بوده است و
شــاید ازهمینروست که بعد از وقفه ایجادشده در سفرهای بینالمللی
بهخاطر شــیوع کرونا ،ترکیه دومین مقصد ســفر وزیر خارجه میشود و
بالفاصله نیز سخن از سفر مقامات ترکیه به ایران مطرح میشود تا شاید
بشــود پیش از اینکه اختالفات باالتر بگیرد ،چالشها بین دو همســایه
مدیریت شود.
عملیات نظامی تازه ترکیه ،اینبار در عراق
این البته در حالی اســت که ترکیه در رویکردهای یکجانبه خود در
رابطه با مســائل سوریه و عراق تا حدی مصر است .یکشنبهشب ،حوالی
همــان زمانی که هواپیمای وزیر خارجه ایران در حال نشســتن در خاک
ترکیه بود ،وزارت دفاع ترکیه از عملیات تازه نظامی این کشور ،اینبار در
شمال عراق خبر داد .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،وزارت
دفاع ترکیه یکشنبهشــب با بیانیهای اعالم کرد حملهای هوایی توســط
جنگندههای این کشــور به اهداف و مواضع شــبهنظامیان ُکرد مخالف
این کشور )پکک( در مناطق مختلف شمال عراق در پاسخ به افزایش
حمالت شبهنظامیان منطقه به پایگاهها و قرارگاههای ارتش ترکیه انجام
شده اســت .وزارت دفاع ترکیه در این بیانیه اعالم کرد» :عملیات »پنجه
عقاب« آغاز شده است .جنگندههای ما پناهگاههای تروریستها را روی
سرشــان خراب میکنند« .ارتش ترکیه مرتبا شــبهنظامیان حزب کارگر
کردســتان )پکک( را؛ چه در مناطق کردنشین ترکیه در جنوبشرقی و
چه در شمال عراق ،مورد هدف قرار میدهد .به نقل از یک منبع امنیتی،
هواپیماهای جنگی ترکیه از پایگاههای هوایی مختلف در کشور ،بهویژه
در شهرهای جنوبشرقی نظیر دیاربکر و ملطیه به پرواز درآمدند .وزارت
دفــاع ترکیه بالفاصله پــس از عملیات ،مواضع مورد هدف واقعشــده
توسط جنگندههای این کشــور در منطقه را اعالم کرد که شامل مناطق
کوهســتانی قندیل در نزدیکی مرز ایران و مناطقی مانند ســنجار ،زاپ،
آواسین -باسیان و کرکوک بوده است.

یعنی کاخ سفید با دادن این تعهد برای کاهش
نیروهای نظامی عالوهبر اثبات حسن نیت و ایجاد
عالقــه در بغداد بــرای حصول توافــق میتواند
امتیــاز حفظ پایگاههای کلیــدی و راهبردی خود
مانند »عیناالســد« و »حریر« را در عراق به دست
آرود؛ بنابراین دونالد ترامپ عالوه بر تحقق شعار
انتخاباتی خــود درباره کاهــش نیروهای نظامی
در خاورمیانــه و کمرنگکردن تبعــات اقتصادی،
نظامی و انســانی این حضور از آنســو میتواند
برنامه و اســتراتژی امنیتی ایاالت متحده را بدون
وقفه دنبال کند؛ این یعنی یک برگ »برنده دوبل«
انتخاباتی برای ترامپ.
بهدســتآوردن تضمین حضور نظامی آمریکا
در عــراق از آن جهت برای تــدوام راهبرد امنیتی
ایاالت متحده مهم است که واشنگتن از یکسو با
این حضور میتواند امنیت اســرائیل را در منطقه
حفظ کنــد .مضافــا کنترلی میدانی بــر تحرکات
نیروهایی چون حشدالشــعبی داشــته باشد و از
همــه مهمتر بر مناســبات سیاســی ،دیپلماتیک،
نظامی و امنیتی ایــران در عراق نظارت کند .البته
جوالن آمریــکا در کنار مرزهای ایران به واســطه
تضمیــن برای بقــای در خاک عراق هــم از دیگر
دالیــل برای تداوم این حضور اســت .البته در این
میان تالش برای احیای هســتههای خفته داعش
در خــاک عــراق ،تحقق موج تــازهای از ناامنی و
شــکلگیری ضرورت برای تقابل ایران و نیروهای
همسو از بستر ایجاد این ناامنی نیز میتواند باعث
شــود که واشنگتن جدیت بیشتری برای تداوم این
حضور نظامی در دل مذاکرات داشته باشد.
در آنســوی میز ،عراق هم به واسطه انبوهی از
چالشها ،بهویــژه معضالت امنیتی ،اکنون بیش از
هر زمان دیگــری به حضور نظامی آمریکا در تقابل
با تروریســم نیازمند است .ازاینرو ،دولت مصطفی
الکاظمی با گرفتن تعهد از واشــنگتن برای کاهش
تعــداد نیروهای نظامی خود در عراق ،ضمن تالش
برای ایجــاد رضایــت برخی جریانهای سیاســی
عراقــی کــه خواهان خــروج کامل ایــن نیروها از
منطقه هســتند ،به دنبال آن اســت که بتوان از دل
این مذاکرات بقای آمریکاییها در خاک این کشــور
را برای رفع بخشــی از نگرانیهــای امنیتی دولت
بغداد تأمین کند.از آنرو به نظر میرســد که اساسا
حضور نظامی آمریکا در عراق خواستهای دوطرفه
ازجانب دولت بغداد و واشــنگتن باشد .اتفاقا پیرو
این واقعیت است که آمریکا در سایه بیانیه مشترک
متعهد شــد برای ایجاد پایگاههــای دائم یا حضور
نظامــی دائم در عراق تالش نخواهد کرد ،همچنان
که این مسئله در ســال  ۲۰۰۸نیز میان دو طرف به
توافق رســیده بود و در آنســو نیز دولت عراق در
مقابل متعهد شــد عــالوه بر ممانعــت از هرگونه
هدفگیری مجدد ســفارت واشــنگتن و بازداشت
عامــالن تهدید هیئتهــای دیپلماتیــک آمریکا در
عراق از نظامیان ائتالف بینالمللی به رهبری ایاالت
متحده در خاک این کشور حمایت کند .پس حضور
نظامی آمریکا محل مناقشــه نیســت ،اینجا مسئله
مورد اختالف دو طرف شاید به تعداد ،نحوه حضور،
میــزان دخالت و شــدت عمل نظامیــان آمریکایی
بازگردد که ســعی خواهــد شــد در دل مذاکرات
حلوفصل شود.مضافا اینکه بغداد نیازمند فضایی
برای ایجاد تعادل در روابط دیپلماتیک خود است؛
بنابرایــن تأکید کمیته روابــط خارجه پارلمان عراق
برای تشــکیل دبیرخانه دائمی بهمنظــور پیگیری
توافقنامه استراتژیک با آمریکا نشاندهنده این امر
اســت که این گفتوگو برای دولــت عراق اهمیت
باالیی دارد؛ چراکه مذاکرات میان دو کشــور نقطه
شــروعی برای بهبود روابط خارجی عراق با تمامی
کشــورها اســت .اینها عالوهبــر آن اســت که این
مذاکــرات در زمینــه اقتصاد و انرژی نیــز میتواند
باعث فراهمکردن زمینه همکاری مســتقیم آمریکا
بــا دولت عراق در تقویت حمایت بینالمللی از این
کشور ازجمله مؤسسات دولتی در طرحهای مربوط
به اجرای اصالحات اقتصادی اساســی شود ،چون
دو کشور برآناند که پروژههای سرمایهگذاری شامل
سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی بینالمللی در
عرصه انرژی و دیگــر بخشها در عراق را ذیل این
گفتوگوها مورد بررســی قرار دهند .حال باید دید
که درنهایت این مذاکرات چه توافقنامهای را برای
دو طرف رقم خواهد زد؟
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براســاس ماده  ۷۹قانون کار ایران »اشــتغال به کار کودکان زیر  ۱۵سال ممنوع
اســت .در صورتی که کارفرما افراد زیر  ۱۵سال را به خدمت بگیرد متخلف شمرده
میشود و مشمول مجازات از جریمه نقدی و جنسی تا پلمب کارخانه و ابطال پروانه
کار میشود« .براســاس مرکز آمار و مطالعات راهبردی وزارت کار و رفاه اجتماعی،
تا خرداد ماه  ۱۳۹۸بیش از  ۴۰۰هزار کودک )پســر و دختر( بین ســنین  ۱۷-۱۰سال
مشــغول به کار بودهاند و  ۸۹هزار کودک در جســتوجوی کار! طبق آمار سازمان
جهانــی کار  ۲۱۸میلیون کودک در سراســر جهان به طــور تماموقت کار میکنند.
در آفریقا از هر پنج کودک ،یکی کودک کار اســت .ساحل عاج بزرگترین تولیدکننده
کاکائو در جهان است .کاکائوهای خوشمزهای چون مارس و فریرو که محبوب همه
اســت حاصل کار  ۲۸۴هزار کودک کار اســت .این کودکان کــه در مراحل مختلف
کشت ،سمپاشی ،عملآوری کاکائو و ...مشغول به کارند با آسیبهای جدی جسمی
و روحی روبهرو هستند .باالترین آسیبزایی کار در کشورهای صحرای آفریقاست .در
آفریقا از هر پنج کودک ،یک نفر کودک کار است .ساحل عاج که بزرگترین تولیدکننده
کاکائو در جهان است ۲۸۴ ،هزار کودک را به کار گرفته است ۶۴ .درصد این کارگران
زیر  ۱۴ســال هســتند و  ۴۰درصد دختر هســتند .توافقنامههایی برای پایاندادن به
کار کودکان کاکائو امضا شــده و شــرکت مارس ) (Marsو شرکت فریرو )(ferrero
قول دادهاند که تا ســال ) ۲۰۲۰یعنی همین امسال( به بهبردهگرفتن کودکان کاکائو
خاتمه دهند .قاچاق کودکان در نیجریه تهدید عمدهای برای خانوادههاست .کودکان
بهعنوان واکسی ،شاگرد مکانیک ،نجار ،جوشکار ،خیاط ،آرایشگر ،باربر ،سپور و  ...به
کار گرفته میشــوند و به اینها نیز باید فروش و استثمار جنسی کودکان ،بهخصوص
دختران را افزود .یکسوم از این کودکان کار هیچ بهرهای از کار خود نمیبرند.
هند با توجه به جمعیت زیادی که دارد ،بیشترین کارگران زیر  ۱۴سال را دارد .در
بنگالدش
کودکان حتی کمتر از هشــت سال در حرفه دباغی ،تولید چرم میکنند و
ِ
در معرض انواع کوکتلهای شــیمیایی قرار میگیرند که بر اســاس گزارش سازمان
بهداشــت جهانی ،قبل از رسیدن به  ۵۰ســالگی میمیرند .بهرهکشی از کودکان در
تمام دنیا باید متوقف شــود و یونیسف و سازمانهای مدافع حقوق کودک ،دولتها
را ملــزم به اجــرای قوانین و مقاولهنامهها کنند و متعهد باشــند .بــا آرزوی روزی
که تمام کــودکان جهان کودکی کنند .قاچاق کودکان در کشــورهایی چون نیجریه
خطری جدی برای خانوادههاست .این کودکان در کارهای مختلف چون جوشکاری،
آهنگری ،نجاری ،کشاورزی ،باربری و ...به بیگاری گرفته میشوند و دور از خانواده و
حامی ،گاهی در مقابل کار تنها غذای ناچیز دریافت میکنند .کارفرما همچون بردگان
اعصار گذشــته با آنها رفتار غیرانسانی دارد .کودکان کار از رفتن به مدرسه ،یادگیری،
ارتباط اجتماعی با همســاالن ،شادی و بازی محروماند .اگر سوداگری مواد مخدر و
سوءاستفادههای جنسی هم به این موارد افزوده شود ،وضعیت و شرایط دردناک این
کودکان در تصور هم نمیگنجد .در جوامعی که نابرابریهای اقتصادی و فرهنگی
وجود دارد ،فقر و جهل دست به دست هم میدهند تا کودک کار دنیای شاد خود را
به لقمهای نان ببازد .در تقویمها  ۲۳خرداد ) ۱۲ژوئن( روز جهانی مبارزه با کار کودک
نامیده شده است .روزی که یادآور پیماننامهها و مقاولهنامههایی است که دولتها
با امضای آن متعهد شــدهاند مســئولیت حقوقی این کودکان را بر عهده بگیرند و
مسکن و معیشت کودک و خانواده را تأمین کنند تا نیازی به کار کودک نباشد .نه فقط
در این روز بلکه همه روزها ،با »کودکان« همصدا میشویم و میگوییم ما هم بازی،
شادی و رفاه میخواهیم» .کودکی حق ماست«.
*عضو انجمن پرنده درخت کوچک

روزهای هفته را که نگاه کنیم ،هر روزش یادآور آدمهایی است که رفتهاند
و آمدهاند .همین هفته را که نگاه میکنم کلی ســالروز و سالمرگ میبینم ،از
ســالمرگ حسن کسایی و علی شــریعتی بگیر تا تولد هانیبال الخاص و توران
میرهادی .فیلم مســتند زندگی توران میرهادی را همین چند روز پیش دیدم.
شما را نمیدانم اما خودم عالقه عجیبی به خواندن یا دیدن زندگینامه دیگران
دارم .البد یک بخش عمومیاش همان میل ســردرآوردن از زندگی خصوصی
دیگران اســت که به گمانم به شــدت غریزه بقا درون هــر آدمی وجود دارد.
فرقــی هم نــدارد که فرد نامبرده رئیسجمهور باشــد یا هنرمند یا همســایه
بغلدســتیمان .شــاید میزان کنجکاویمان فرق کند اما در همه موارد لذت
خاصی به ما دســت میدهد که بفهمیــم دیگری در آن بخش زندگیاش که
ما نمیبینیم چطور اســت و چه کار میکند و چــه رازهای مگویی دارد .حاال
رازهای مگویش گاهی ممکن اســت کشــف یک رابطه عاشقانه باشد و گاهی
نگاه آن آدم به هســتی و زندگی .من راســتش اولی را هم به اشــتیاق کشف
همین دومی دوســت دارم .یعنی دوست دارم از دل آن نامه عاشقانه و اینکه
نامبرده قورمهسبزی را به خورشــت قیمه ترجیح میداده یا صبحها معموال
چه ساعتی از خواب بیدار میشده ،سر دربیاورم که به دنیا چطور نگاه میکرده
و چه معنایی برای زندگی قائل بوده.
با همین نیت بود که نشســته بودم و فیلــم زندگی توران میرهادی را نگاه
میکردم و آن را با تصویر دیداری که با ایشان داشتم سبک و سنگین میکردم
که جمله پســرش توجهم را جلب کرد ،آنجا که گفت» :مادرم انگار حبابی به
دور خودش کشــیده بود ،حبابی که داخل آن میتوانست بدون اینکه مسائل
بیرونــی اذیتش کنــد کار مورد عالقه خودش را انجام دهــد« .دروغ چرا ،یک
لحظــه تصویــر ماهیای که درون یک حباب شیشــهای چــرخ میخورد و با
خوشــحالی گمان میکند که آن تنگ دریاســت به ذهنم آمد .با خودم گفتم
یعنــی راز و رمز آدمهایی که جاودانه میشــوند و نامشــان باقی میماند این
است؟ اینکه در فنجان کوچکت آرام و خشنود باشی؟
گرچه بشــخصه ایرادی در این ماجرا نمیبینــم و فکر میکنم اگر آدمیزاد
واقعا به اینجا برســد و دائم در تشویش این نباشد که فنجان همسایه ،بزرگتر
است و دورش طالیی است و آب درونش پرامالحتر ،دستاورد بزرگ و باارزشی
است .با وجود این اما گمان میکنم چیز دیگری وجود دارد که باعث میشود
آن آدم در همــان حبابش کارهایی بکند بزرگ و ماندگار و من در حباب خودم
–خوب ،خوش و حتی نیکوکار -چندصباحی یک زندگی بهقاعده بکنم و بروم.
شــاید این باشــد که آن دیگری از درون حباب نگاهی دارد به خیلی دورتر ،به
جایــی که نه حباب وجود دارد و نه فنجان معنا میدهد ،حس پیوســتگی به
آن همه است.
دریایی را دارد که از ِ
آن وقــت در خیالم تصویر تازهای شــکل میگیرد :ماهی درون حباب روی
ســرش یکی از آن دوربینهای زیردریایــی دارد و با آن به جایی خیلی دورتر و
خیلی باالتر از حباب نگاه میکند ،جایی که همه ماهیها در دریای بزرگی باال
و پایین میجهند.
فارغ از نیک و بد کارهایی که میکنیم و میراثی که به جا میگذاریم ،تا وقتی
کســی در جهان ما را صدا بزند-به نام یا به اعمــال -یادمان باقی و جاودانه
میماند .البته مدت آن بســتگی به بلندی و قدرت دوربین زیردریاییمان دارد.
وگرنه تقویم قطور هرهفته پر از سالروزها و سالمرگهاست.

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎى ﻃﺒﯿﺒﺎﻧﻪ

کرونا و جنگلی که میسوزد

بیحرمتی به نامآوران و هنرمندان!

fardashargh@gmail.com

ﻧﻮر ﻧﻮﺷﺖ

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

ﻋﺒﺎس ﺗﻮﻓﯿﻖ
هر دم از این باغ بری میرســد! /تازهتر از تازهتری
میرســد! درحالیکه در سراســر جهــان طنزآوران
را بســیار گرامــی میدارنــد و درحالیکــه حتی در
کشــورهای جهانســوم مثل همســایه ما ،کشــور
جمهــوري آذربایجان ،برای مزید افتخار کشورشــان
مجسمههای بزرگ مدیران و سردبیران روزنامههای
طنزآمیز ایرانی را میســازند و در کشورشــان نصب
میکنند ،هفته گذشته با کمال تأسف جنازه شادروان
حســن توفیق ،مدیر روزنامه نیمقرنــی توفیق را به
دســتور شــورای شــهر تهران در قطعه نامآوران در
یکســوم یک قبر دفن کردند! آیا بزرگان این سرزمین
پهناور حق ندارند حتی در »یک متر در دو متر« خاک
وطنشان بیارامند؟...
آیا سهمشــان از خاک وطن فقط »یک متر در ۳۰
سانتیمتر« است؟...
قطعــه نامآوران متعلق به شــهر تهران اســت
و نحوه دفن نامآوران در آن را شــورای شــهر تهران
تعیین میکند.
هفته گذشــته در اعتراض به این عمل به شورای
شهر تهران نوشتم» :خواهشمند است برای رفع این
ناروایی دســتور فرمایید آرامگاه مســتقلی به ایشان
اختصاص داده شــود ،چون در صورت عدم موافقت
مجبور خواهیم بود به احترام برادرم ،جنازه ایشان را
به آرامگاهی مستقل ،در جایی دیگر منتقل گردانیم.
تا انجام یکی از این دو کار مســتدعی اســت دستور
عاجل صــادر فرمایید از دفن جنــازه دیگری بر روی
جنازه شــادروان حسن توفیق
خودداری نمایند«.
متأســفانه نهتنهــا به این
نامه جوابی ندادنــد و به این
تقاضا وقعــی ننهادند ،بلکه:
ســریعا نفر سومی را هم روی
ایشان دفن کردند!
عالوهبــر همــه ایــن
نارواییهــا ،امــروز غمگنانه
خبــردار شــدم در قطعههای
نــامآوران و هنرمنــدان فقط
به بــرادر مــن و خانــواده او

بیحرمتی نشده اســت .مسئوالن بهشت زهرا سنگ
مزار دکتر مهرداد بهار ،استاد فقید ایران باستان ،پسر
شــادروان ملکالشعرای بهار ،شــاعر بزرگ معاصر
ایران را هــم کنده و دور انداختهاند و بدون کســب
اجــازه و حتی اطالع خانــواده بهار ،کس دیگری را
روی ایشــان دفن کردهاند! ...دردآورتر اینکه اصال با
دفن مرحوم دکتر »مهرداد بهــار« قطعه هنرمندان
افتتاح شده است!
تأسفبارتر اینکه امروز آگاه شدم این بیحرمتیها
فقط در مورد برادرم و دکتر بهار انجام نشــده ،بلکه
در قطعــه نــامآوران و هنرمندان در یکســاله اخیر
بســیاری از بزرگان ،ادیبــان ،اســتادان ،هنرمندان و
قهرمانان ورزشی افتخارآفرین را در گورهای چندنفره
دفــن کردهاند .این عمل نهتنها خــالف اخالق بلکه
خالف قانون هم هست .در هیچجای دنیا روی جنازه
هیچکــس بدون وصیــت متوفی یا اجــازه ورثهاش
جنازه کس دیگری را دفن نمیکنند.
گورستان جایگاهی بسیار محترم و توهین به گور
هر کس گناهی بزرگ اســت ،چه رسد به بیحرمتی
به مزار نامآوران و هنرمندان یک کشور .احترام چنین
مکانها و شأن چنان بزرگانی را که در آنجا آرمیدهاند
همیشــه باید حفظ کرد .مقامات هر کشوری وظیفه
پاسداری از حرمت مزار مشاهیر آن کشور را برعهده
دارند نه عمل خالف آن را.
آیــا فرهنگ و ادب و هنر این ســرزمین تا این حد
برای گروهی بیارج و بدون قدر شده است؟...
آیا به نظر شورای شهر تهران اینچنین است رسم
بزرگداشت نامآوران و هنرمندان ایران؟...
شورای شهر تهران چگونه بیحرمتی به نامآوران
و هنرمنــدان در »قطعــه نــامآوران و هنرمندان« را
توجیه میکند؟...

روﯾﺪاد

ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﻨﮕﻨﺎ
ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮى*
در هفتــه گذشــته خبــر خودکشــی »عمــران
روشــنیمقدم« ،کارگری که روی چاههای نفت جنوب
ایران خودش را حلقآویز کرد ،در رسانهها بازتاب زیادی
داشــت .مرگ نمادین یک کارگر بر سفره ذخایر و ثروت
این مملکت شاید میتوانست تلنگری باشد به مسئوالن
که کمی به وظایف حاکمیتی خودشان بپردازند .اگرچه
واکنشهــای اولیه به این ماجرا چنــدان امیدوارکننده
نبود؛ ازاینرو به نظر میرســد در صــورت ادامه چنین
وضعیتی در معیشــت کارگران شــاید در ماههای آتی
شــنیدن خبرهایی از این دســت هم برای رســانهها و
مسئوالن عادی شود .بر کسی پوشیده نیست که در چند
ســال اخیر بحرانهای اقتصادی چه بر سر زندگیهای
ما آورده است.
در پی بحرانهای اقتصادی که کشــور پشــت ســر
گذشــته بهویژه در ســال گذشــته و امســال که بعد از
تصویب حداقل دستمزد کارگران نوسانات مختلفی در
جامعه اتفاق افتاد ،معیشــت کارگران هم دستخوش
ناآرامیهایی شــد .سال گذشته شــاهد نوسانات شدید
قیمت ارز بودیم و بعدش مســئله بنزین پیش آمد که
هر دو موجب کوچکترشدن سفره کارگران شد .امسال
هم بحران کرونا بر ســبد معیشتی کارگران اثر گذاشت
و بیکاری فزایندهای را در جامعه پدید آورد که بیشــتر
گریبــان کارگران را گرفت .در گذشــته و بارهــا و بارها
بیان شــده که هیچوقت این دستمزد کفاف هزینههای
معیشت کارگران را نمیدهد و در حقیقت این مزد حتی
کمتر از نیمی از ســبد معیشت کارگران را دربر میگیرد.
سبد معیشــتی که در کارگروه مزد کشور و ذیل شورای
عالی کار ایجاد شده سبد پنج میلیون تومانی را تصویب
کرده که حتی روی تصویب این رقم هم اشکاالتی وجود
دارد .اگرچه ما به این ســبد هم انتقــاد داریم و به نظر
میرســد چیزی که االن برای معیشت کارگران واقعی
است ســبد معیشت هشــت میلیون تومانی است؛ اما
همین ســبدی که حاال به امضای طرفین رسیده هم در
واقعیت محقق نشــده است .براســاس ماده  ۴۱قانون
شورای عالی کار این حداقل دستمزد را تعیین میکند و
این سبد برای تأمین حداقلهای زندگی یک کارگر است؛
یعنی بهاندازهای که یک کارگر آنقدری هزینه پوشــاک
و آمــوزش و خوراک را داشــته باشــد که از گرســنگی
نمیرد و پوشــاکی برای پوشــیدن داشــته باشد .اعتقاد
ما بر این اســت کــه حتی آن هزینههــای حداقلی هم
که برای کارگران تصویب شــده در دستمزدهای فعلی
پوشش داده نمیشود و به این ترتیب کارگران مجبورند
در دو شــیفت یا بیشتر مشــغول به کار شوند تا بتوانند
هزینههای زندگی را پوشش دهند .ضمن اینکه امسال

بحث شــیوع کرونا را هم داشتیم .درست است که این
بیمــاری دامن همه جامعه را گرفته ولی آســیبهایی
که جامعه کارگری از این بیماری دیده ،بســیار بیشتر از
سایر حوزههاست .دولت تاکنون به کارگران برای جبران
آســیبهای ناشی از کرونا مبلغی نزدیک به  ۵۰۰یا ۶۰۰
هزار تومان کمک کرده اســت که واضح است در برابر
هزینههای فزاینــده زندگی در این روزها اصال راهگشــا
نیست .درحالیکه توقع جامعه کارگری از سازمان تأمین
اجتماعی این بود که در چنین شــرایطی به داد کارگران
برســند و به یاری آنهــا بیایند .بههرحــال کارگرانی که
سالهای سال حق بیمه پرداخت کردهاند ،امیدوار بودند
که در شرایط بحرانی این سازمان به مددشان بیاید و مثال
از بیمه بیکاری برخوردار شــوند که متأسفانه سازمان
این مسئله را تقبل نکرد .در مجموع کمکهای دولت به
جامعه کارگری در فضای بحرانی مملکت بسیار کمتر از
توقع این جامعه بود .فراموش نکنیم که دولت مطابق
اصل  ۴۳قانون اساسی وظیفه ایجاد صندوق بیکاری را
داشت تا بتواند در چنین شرایطی به کمک شهروندانش
بیاید که ایــن اتفاق رخ نداد .ما درحالحاضر نزدیک به
 ۱۱میلیون کارگر بیمهشــده در کشور داریم که همیشه
ســر وقت حق بیمهمان را به ســازمان تأمین اجتماعی
پرداخت کردهایم و انتظار داشتیم حداقل سازمان تأمین
اجتماعی از بیکاران حمایت میکرد که نکرد.
درخواســت بنده و همه فعاالن کارگری این اســت
که دولت در بحرانها بهموقع وارد کار شــود و وظایف
حاکمیتی خود را بهدرســتی انجام دهد .همانطورکه
در باال اشاره شد هم ظرفیتهای قانون اساسی را برای
حمایــت از کارگران داریم و هم ظرفیتهای ســازمان
تأمین اجتماعی برای حمایت از معیشت کارگران وجود
دارد و اینها کمترین انتظاری اســت که جامعه کارگری
دارد .کوتاهــی در انجــام چنین وظایــف حاکمیتیای
موجب میشــود که شنیدن خبر خودکشــی کارگرانی
که در تنگناهای اقتصادی گرفتار شدهاند ،چندان دور از
انتظار نباشد .الزم است هشدار داده شود که اگر فکری
عاجل برای حمایت از گروههایی مثل کارگران که در الیه
آســیبپذیر جامعه قرار دارند ،اندیشــیده نشود ممکن
است در ماههای آینده شاهد ادامه انتشار چنین اخباری
باشــیم و مانند ســایر اخبار فاجعهباری کــه این روزها
برایمان شــنیدنش عادی شده ،این رویداد هم عادی و
معمولی و بیاثر شود .الزم است دولت وظایف خودش
را در تأمین امنیت روانی و اقتصادی شــهروندان ایجاد
کند تا جامعه ما رو به فروپاشی نرود.
*نایبرئیس کانون هماهنگی شــوراهای اســالمی کار
استان تهران

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﻣﻘﺪﺳﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
 عذابهــا تمامی نــدارد .انــگار نمیتوانیم آرام
گوشهای بنشینیم و کمی ذهنمان آرام بگیرد .نه اصال
ممکن نیست .این موضوعات و اتفاقات بسیار بد فقط
روح و روان ما را تخریب نمیکند ،بلکه جســم ما را
نیز بهشدت تهدید میکند .ازاینروست که دغدغهای
طبیبانه نیز محسوب میشود .این روزها در کنار کرونا
و آهنگ ناموزونش در جامعه ما ،هر روز میشــنویم
که گوشــهای از جنگلهــای باارزش ایــران دارد در
آتش انسانها میســوزد و گنجینه تنوع زیستی این
مرزوبوم هر روز کمتر و کمتر میشود .در مورد کرونا
بسیار صحبت شده و هنوز هم میشود .میدانیم که
کرونا به احتمال زیــاد از حیواناتی مانند خفاشها و
مورچهخوارهای پولکدار به انســان ســرایت کرده
است .بازاری در ووهان چین محل شروع این پاندمی
بوده اســت .بعد از اینکه منشــأ آن مشــخص شد،
انتقادات زیادی نسبت به نحوه تغذیه مردمها عنوان
شــد :گونه انســان بیش از اندازه همهچیزخوار شده
اســت .درست است که انسان همهچیزخوار است و
از زمانی که توانســت در زمان »هومو ارکتوس«ها بر
آتش غلبه کــرده و آن را تحت کنترل خود دربیاورد،
برای اولینبــار در کنار گیاهخواری ،گوشــتخوار نیز
شــد .یکی از مهمتریــن تفاوتهــای آناتومیک ما با
گیاهخواران وجود روده کوچک بســیار طوالنی است
کــه انســان را به این گوشــتخواری قــادر میکند.
امــا واقعا آیا ایــن همهچیزخواری انتهایــی ندارد؟
اگــر میتوانیم هر چیــزی را بخوریم ،آیــا باید نه از
نظر اخالقی ،بلکه از نظر زیســتی نیــز آن را مصرف
کنیــم؟ کرونا نشــان داد کــه اینگونه نیســت و این
بیحدبودن همهچیزخواری میتواند بسیار خطرناک
باشــد .به گمان مــن این همهچیزخــواری بیحد و
بیانتها بازتابی از همان دخالت انســان در طبیعت
و ازبینبردن محیط زیســت است .چیزی که بارها در
ایران مشــاهده کردهایم و ایــن روزها هم به صورت
ســوختن دردناک جنگلهــا و ازبینرفتــن جانداران
مختلف مشــاهده میکنیم .انســان تا نابود نشــود
درک نمیکند که تخریب محیط زیســت تا چه میزان
میتواند وجــود او را به مخاطره بینــدازد .زیرا فکر
میکند توســط تواناییهای خود میتواند بر نقصان
حاصــل از ازبینرفتــن طبیعت غلبه کنــد .ولی این
پنداشــت بسیار اشتباهی است .کرونا به ما نشان داد
که گونه انسان خردمند بیش از آنچه تصور میشود
ضربهپذیر است و این گونه بهراحتی میتواند توسط
ویروسی بسیار کوچک از پا انداخته شود .پس به نظر
میرسد که حداقل با علم و تکنولوژی امروزی ،گونه
انسان خردمند به مصونیت نرسیده است .هنوز بیمار
میشــود و به دلیل ابتال به بیمــاری میمیرد .هنوز
حتی ممکن اســت منقرض شــود .احتماالتی که با
توجه به شــیوع کرونا باید عمیقا به آن فکر کرد .اگر
میخواهیم که اینگونه نشود و آینده را تغییر دهیم،
باید پیش از هر چیزی رفتارهای خود را تغییر دهیم.
و شاید مهمترین رفتار اشــتباه انسان همین برخورد
تخریبی او با طبیعت باشــد؛ برخوردی که نهتنها در
بهوجودآمدن کرونا نقش داشــته ،بلکه سبب عبرت
انســان نشــده و متأســفانه در روزهای گذشته برای
محیط زیست ایران فاجعه آفریده است .فاجعههای
زیســتمحیطی بــه معنای ایجاد محیطی ناســالم
برای ماست و محیط ناســالم میتواند بیماریهای
جدیــدی را به ارمغــان بیــاورد؛ بیماریهایی که ما
نمیشناسیم و بدن ما تا به حال آنها را تجربه نکرده،
بنابراین دفاع مناســبی نیز در برابر آن ندارد .اینگونه
است که ویروســی میآید و همهچیز را درمینوردد
و بســیاری را مبتال کرده و بســیاری دیگــر را از بین
میبرد .عکسهایی که از حیوانات سوختهشــده در
جنگلهای غرب ایران منتشــر شد ،دل هر انسانی را
به درد میآورد .اما فقط این رنج نیست که ما را آزار
میدهد .هر حیوان و هر گیاهی که از بین میرود به
معنای ازبینرفتن ارتباطات ما با شبکه عظیم حیات
اســت .اینگونه روزی میرسد که ما به گونهای تنها
بدون اتصاالت تکاملی با گونههای دیگر تبدیل شویم.
در آن صورت با وجود رشد باالی تکنولوژیک ،معنای
انسانی خود را از دســت دادهایم .به داد جنگلها و
محیط زیست برسیم .نگذاریم که تنهای تنها شویم.

ﭘﯿﺸﺨﻮان

روشنفکری در زمانه کارداشیان
 شــماره  ۱۲۱مدیریت
ارتباطات با پروندهای ویژه
به نســبت میان روشنفکر
و ســلبریتیبودن /نبودن
میپردازد .نکته اینجاست
کــه اگــر مجمــوع تیراژ
مجــالت آمریــکا؛ هــم
مجــالت عامهپســند و هم تخصصیتر را حســاب
کنیم ،بــاز هم از تعداد فالوئرهای اینســتاگرام کیم
کارداشیان کمتر میشود .در این پرونده آثار و گفتاری
از محمود حســینیزاد ،صادق زیباکالم ،محمدرضا
ســرگلزایی ،کاوه بهبهانــی و  ...میخوانیم .لوگوی
مدیریت ارتباطات بعد از  ۱۰ســال بازطراحی شــده
است .لوگوی پیشــین ،کار مرحوم احمدرضا دالوند
بود .برای دریافت نســخه پــیدیاف این ماهنامه
ميتوان به سایت مگیران رفت.

