
پیام رئیس قوه  قضائیه 
به مناسبت روز خبرنگار

از پنجــم مــرداد که حبیــب اهللا صادقــی، خرقه ُتهــی کرد و 
درگذشت، بازار مصادره شــخصیت و آثار او داغ شد. جماعتی 
تــالش کردند تــا او را به نفــع حلقه ای خاص مصــادره کنند؛ 
آن چنان که در مورد احمدرضا دالوند نیز چنین عزمی داشــتند. 
به عنوان شاگرد کوچک حبیب که از ۱۵سالگی (سال ۱۳۷۱) نزد 

او تعلیم طراحی دیدم و خط کشیدن آموختم و...

حبیبی که من می شناختم!
روایتی از هادی حیدری درباره شخصیت حبیب اهللا صادقی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۴۴ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۹     ۱۴۴۴ محــرم   ۱۱     ۱۴۰۱ مــرداد   ۱۸ سه شــنبه 
صفحه  آخرهمین صفحه 

در «شرق» امروز  می خوانید: واکنش وزارت ورزش به گزارش «چه کسی گفت جمع کنید و از ایران بروید؟»، مهدی طارمی؛ قهرمان یا قربانی؟   و یادداشت هایی از  علی محمدرضایی، اردوان امیراصالنی 

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای، در پیامی
۱۷ مرداد روز خبرنگار را گرامی داشت.

متن این پیام به شرح زیر است: رسالت اصحاب رسانه 
و خبر در همه مقاطع به ویژه دوران حاضر بسیار خطیر 
و ارزشمند است؛ در عصر جنگ ترکیبی دشمنان حق و 

حقانیت علیه اسالم ناب و تالش همه جانبه سلطه گران 
برای نفوذ فرهنگی در کشور...

پنج هفته پس از مذاکرات غیرمستقیم نمایندگان ایران و آمریکا 
در قطر به ابتکار جوزپ بورل، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
هتل کوبورگ وین از پنجشــنبه گذشــته بار دیگر به مرکز تالش های 
دیپلماتیک برای احیای توافق هســته ای ایــران با قدرت های جهان 
تبدیل شده است. دور جدید مذاکرات که این بار نیز به ابتکار نماینده 
اتحادیه اروپا از ســر گرفته شــد، نمایانگر عمــق نگرانی اتحادیه از 
شکســت احتمالی مذاکرات است. با آنکه جزئیات طرح آقای بورل 
علنی نشده، گفته می شود نماینده اتحادیه و هماهنگ کننده مذاکرات 
احیای برجام، با جمع بندی هفت دور مذاکره قبل و با محوریت متنی 
که در آخرین روزهای دولت روحانی مورد توافق ایران و آمریکا قرار 
گرفت، در تالش برای احیای توافقی اســت که به تأیید تحلیلگران 
به علت مواضع سرسختانه دو طرف اصلی عمال آخرین نفس های 
خود را می کشــید. جوزپ بورل قبل از آغــاز دور جدید مذاکرات در 
مصاحبه با فایننشال تایمز درباره ابتکار جدید خود گفته بود: «متنی 
را روی میز گذاشــته ام که در آن، رفع تحریم ها و گام های هســته ای 
برای احیای برجام به تفصیل شــرح داده شــده اند. این متن توافق 
بی نقصی نیست؛ ولی بهترین توافقی است که در آن به همه عناصر 
ضروری پرداخته شــده و دربردارنده مصالحه های ســخت از سوی 

همه طرف هاست».
نمایندگان ســه کشور انگلیس، فرانســه و آلمان روز جمعه در 
دومیــن روز دور جدید مذاکرات با صدور بیانیه ای مشــترک بار دیگر 
از ایران خواستند خواسته های غیرواقعی و فرابرجامی خود از جمله 
مســائل نظارتی آژانس بین المللــی انرژی اتمی را کنــار بگذارد و 
تصمیم نهایی را بگیرد. دور جدید مذاکرات در شرایطی آغاز شد که 
بر اســاس شواهد موجود، ایران شرطی خارج از برجام مطرح نکرده 
اســت. مشــاور تیم مذاکره کننده ایران گفته اســت که مسئله سپاه 
هرگز از شروط ایران در مذاکرات نبوده. با وجوداین مشکل دور جدید 
مذاکرات که ظاهرا بیانیه نمایندگان ســه کشور اروپا به آن معطوف 
است، مشروط کردن توافق به بسته شــدن پرونده اماکن مشکوک از 
ســوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت. پرونده ای که پس از 
مواضع سرسختانه ایران در مذاکرات گشوده شده و و رافائل گروسی 
بــا مانور سیاســی آن را به قطع نامه ماه ژوئن در شــورای حکام به 
موضوعی با درجه اهمیت باال در فعالیت های هسته ای ایران تبدیل 
کرد. میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه که دستیابی به توافق را نه 
چند هفته بلکه چند روز آینده بیان کرد،  در صورت صحت، نمایانگر 
توافق احتمالی درباره مانع جدید اســت. هرچند سابقه نشان داده 
که اظهارات نماینده روسیه از اعتبار چندانی برخوردار نیست؛ ولی با 
توجه به اظهار امیدواری انریکه مورا درباره در دسترس بودن توافق، 

می توان آن را تا حدودی مقرون به صحت ارزیابی کرد.
عبور از شــرط جدید ایــران با توجه به سیاســی بودن کار رافائل 
گروســی، مدیرکل در باز کــردن مجدد پرونده ای کــه قبال بدون ذکر 
آن در توافق ۲۰۱۵، بســته شده بود، کار چندان دشواری نیست و در 
صورت خواست و اراده سیاســی می توان آن را مختومه اعالم کرد. 
کمااینکه صدور قطع نامه ماه گذشــته از ســوی آژانس نیز اقدامی 
کامال سیاســی و با هــدف وادار کردن ایران به کناره گیری از شــروط 
غیربرجامی و از جمله مســئله سپاه بود؛ بنابراین به نظر می رسد در 
صورت مقرون به صحت بودن تصمیم ایران در کناره گیری از شــرط 
قبلی موارد دیگر حل شدنی است و می توان خوش بینی محتاطانه ای 
را در دســتیابی به توافق گمانه زنی کرد. شرایط جهان در پرتو جنگ 
اوکراین، بحران انرژی اروپا با توجه به نزدیکی به فصل سرما، تشدید 
اختالفات آمریکا و چین پس از سفر نانسی پلوسی به تایوان و شرایط 
نامساعد اقتصادی ایران، نیاز به عبور از پرونده هسته ای را برای همه 

طرف های درگیر مذاکرات به اولویتی سطح باال تبدیل کرده است.
برای بایدن توافق با ایران دســتاورد بزرگی برای حزب دموکرات 
است که با توجه به در پیش بودن انتخابات کنگره روزهای دشواری 
را پشت ســر می گذارد؛ اما مهم تر از انتخابات کنگره، احیای برجام، 
اطمینان از فعالیت های هسته ای ایران است که مسئله ای فراحزبی 

و درخور اهمیت از نظر امنیتی برای آمریکاست.
توافق هسته ای اما برای اروپا اهمیتی فراتر از نگرانی های آمریکا 
و مالحظــات اقتصادی ایــران دارد. تالش های چند دهه قاره ســبز 
برای کاهش وابستگی به آمریکا از نظر امنیتی و انرژی در پرتو جنگ 
اوکراین عمال رنگ باخت . دو دســتگی کشورهای اتحادیه در بحران 
اوکراین و وابســتگی بیش از ۸۰ درصدی برخی از این کشــورها به 
روســیه در تأمین انرژی شرایط دشــواری را پیش روی اروپا قرار داده 
اســت. توافق با ایران از آن نظر برای اتحادیه اهمیت دارد که عالوه 
بر کاهــش نگرانی های امنیتی و صلح جهان، ایــران را به بازیگری 
تأثیرگــذار در عرصه انــرژی تبدیل خواهد کرد کــه می تواند در کنار 
گزینه های دیگر، عبور از بحران را برای قاره سبز آسان تر کند. به نظر 
می رسد این امر، فصل مشترکی اســت که می تواند ایران و اتحادیه 
اروپــا را به تفاهم برد -برد نزدیک کنــد. موضوعی که باید در کانون 

توجه سیاست گذاران ایران قرار داشته باشد.
در ایران، رئیســی یک ســال پس از پیروزی و جلوس در پاستور، 
به این باور رســیده که تحقق وعده هایی کــه در مبارزات انتخاباتی 
داده بود، در گرو توافق هســته ای، رفع تحریم ها، عادی شدن تعامل 
اقتصادی با جهان، فروش بی دغدغه نفت و واریز درآمدهای حاصل 
ادامه در صفحه ۴ از آن به خزانه است.  

درک اصولی موازنه قوا راه را برای درپیش گرفتن دیپلماسی 
خردمندانه می گشاید. آنچه موازنه قوا را شکل می دهد همانند 
گذشته براساس توان نظامی صرف نیست، بلکه عوامل مؤثر در 
ایجاد موازنه قوای منطقه ای مجموعه ای از عوامل درهم تنیده 
است. با پیش گرفتن شــیوه های میلیتاریستی و یکجانبه گرایی؛ 
موازنه قوا به زیان کشوری که تنها در زمینه نظامی گری فعالیت 
می کند بر هم خواهد خورد، زیرا هراس کشــورهای منطقه از 
شکل گیری پیمان های منطقه ای به زیان این کشور می انجامد. 
موازنه قوا فراگردی متشــکل از توان نظامی، قدرتمندی دولت 
مرکزی، ویژگی های ژئوپلیتیک، حســن همجواری و هم گرایی 
منطقه ای است. تالش در راه باالبردن توان نظامی بدون بهبود 
مناسبات سیاسی با کشورهای همجوار، فرایند هم گرایی در این 
کشــورها را شدت بخشیده و ما با مشــکل هم افزایی نظامی و 
افزایش ظرفیت دیپلماتیک آنها روبه رو خواهیم بود؛ پدیده ای 
سیاسی که اکنون در کشــورهای کرانه جنوبی خلیج فارس با 
آن روبه رو شده ایم. حسن همجواری گاهی در فضایی آکنده از 
بدبینی و مشکالت سیاسی ژرف شکل می گیرد. اساسا در جهان 
شیفتگی سیاسی وجود ندارد. در این زمینه هم گرایی سیاسی در 
کشــورهای کرانه جنوبی خلیج فارس مثال زدنی است. امارات 
متحده عربی و عربســتان سعودی اختالف ارضی دیرینه ای بر 
ســر منطقه «شــیبه» دارند. امارات ادعای مالکیت این منطقه 
تحت حاکمیت عربستان ســعودی را دارد. منطقه ای که یکی 
از بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان را دارد. دیپلماســی خردمندانه 
راه را بر شــکل گیری پیمان های منطقــه ای بر ضد منافع ملی 
ایران خواهد بست. حرکت در راستای تأمین منافع ملی نیازمند 
حسن همجواری اســت. در عالم سیاســت حسن همجواری 
در فضایی رومانتیک شــکل نمی گیرد، زیرا در گســتره سیاست 
نباید به دنبال دوستی ناب بود. دوستی های سیاسی، ناپایدار و 
سراسر آکنده از نادیده گرفتن هاست. عربستان سعودی از دیرباز 
در گســتره موازنه قوای منطقه ای به دنبال برتری بوده است. 
سودای سیاســی عربستان سعودی برتری منطقه ای بوده و در 

این راه ایران بزرگ ترین مانع فراراه این راهبرد است. 
برای سیاست سازان عربستان سعودی ماهیت حکومت ایران  
چندان تفاوتی ندارد. اکنون اســتراتژی عربستان برای دستیابی 
به برتری منطقه ای شــکل گیری هم گرایی در بین کشــورهای 
کرانه جنوبی خلیج فارس اســت. در گســتره دیپلماسی برای 
بهبود مناســبات فراملی باید بســیاری موضوعات را فراموش 
نکرد، اما نادیده انگاشــت. سست کردن ر شــته های هم گرایی 
مخالــف منافع ملی مــا، نه تنها بر پایه افزایــش توان نظامی 
بلکــه از طریق کاربرد همه عوامل به ویژه حســن همجواری و 
بهبود مناسبات سیاسی است. در دیپلماسی به دنبال شیفتگی 
سیاسی نباشیم. تمامی کشــورهای منطقه منافع ملی خود را 
تکاپــو می کنند. گذرگاه تأمین منافع ملی گذرگاهی دشــوار اما 

پیمودنی است.

خوش بینی محتاطانه 
توافق هسته ای

شیفتگی سیاسی؛ منافع ملی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

برگزاری مراسم سوگواری شهادت سیدالشهدا و برگزاری مراسم سوگواری شهادت سیدالشهدا و ۷۲۷۲ تن از  یارانش در سراسر کشور تن از  یارانش در سراسر کشور
ایران عاشوراییایران عاشورایی

عاشــقی های عاشورایی در ایران نقش زندگی گرفته اند؛ به گونه ای که هر 
سال و به طور مشــخص در روزهای ماه محرم ایرانیان و چه بسا بسیاری 
از مســلمانان جهان دل به تاسوعا و عاشورا می دهند و تن و روح را با نام 
حسین (ع) و یاران شهیدش زیبنده و قلبشان را مملو از نور کربال می کنند. 

امســال نیز به همین شــکل یک بار دیگر مردم ایران در شکوفایی و بزرگی سایه نشین حسین (ع) 
شــدند و تاســوعا و عاشــورایی ماندگار را برای تاریخ به یادگار گذاشــتند. البته در همه جای جهان

به رســم همیشــگی در این روزها نام حسین (ع) و یارانش طنین انداز می شــود و آدمیان بسیاری از 
کرامت او لبریز می شــوند. گویی محرم و در لوای آن تاســوعا، عاشــورا و دلدادگی های بی همتایش 
قراری بزرگ برای تجمیع آدم ها در کنار هم و پرداختن به واقعیت هایی هســتند که در قلب حســین 
(ع) چون نور می درخشــیدند. عدالت و آزادگی بی شــک عصاره ای از وجود بی همتای حســین (ع) 
محسوب می شوند و علت هایی که خورشید کربال را ساختند. در این همهمه عاشقی باشد که آزادگی 

و حریت لحظه ای رهایمان نکند و به نام حسین (ع) قلبمان را مملو از عدالت و آزادگی کنیم.
 این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

برجام در کماست و تالش و تقال برای زنده نگه داشتن آن به شدت 
در جریان اســت. فارغ از نکات فنی و سیاســی مورد اختالف بین 
طرفین در این مذاکرات، آنچه به نظر اهمیت بسیار دارد، آینده این 
توافق در صورت احیا برای کشــورهای رقیب خارجی و نیروهای 
مخالــف داخلی اســت. از منظر کشــورهای رقیــب منطقه ای 
پرواضح اســت کــه بهبود روابط کشــورمان با غــرب و افزایش 
اعتبــار و جایگاه سیاســی و اقتصادی ایران کار را بــرای آنان در 
ایران هراسی و ســهم بری از منافع اقتصادی ناشی از خأل حضور 
ایران در مبادالت و تعامالت اقتصادی به شــدت مشــکل می کند. 
این کشــورها طبعا یك ایران ضعیف و گرفتار در انواع مشــکالت 
و تنش های سیاســی خارجی (و طبعا داخلی چراکه به هر حال 
بخشــی از این تنش ها در قالب کاهش کارآمدی دولت به داخل 
سراریز می شود و خود را در قالب اعتراضات صنفی و مدنی نشان 
می دهد) را بیشتر می پسندند و اگرچه در زبان خواهان حل وفصل 
پرونده برجامی اند، اما در دل بحران فعلی را به ســود و منفعت 
خــود می پندارند. اما مهم تر از دشــمنان و رقبای خارجی، به نظر 
نیروهایــی قرار دارند که به عمد و منفعت انگارانه یا به ســهو و 
ناآگاهانــه با برجام ســر ســازگاری و همراهی ندارنــد. در مورد 
دارندگان منافع یا به قول معروف کاســبان تحریم که قدرت نسبتا 

باالیی نیز دارند، راهکار آن است که احساس کنند آینده منافع آنان 
نیز در گرو حل وفصل این پرونده و رشد و رونق و توسعه اقتصادی 
کشور اســت. آنچنان که داگالس نورث می گوید و از آن به توزیع 
رانت بین ائتالف مســلط یاد می کند. در ایــن تئوری در نظام های 
دسترسی محدود توزیع مناسب رانت ها می تواند سبب کاهش و 
مهار خشــونت و پیش بینی پذیری رفتار افراد و گروه های صاحب 
قدرت و در نتیجه رفع موانع توسعه و پیشرفت جامعه شود (در 
سایه خشونت، داگالس نورث). برخورد با گروه دوم یعنی کسانی 
که طبق تحلیل شــان حل پرونده هسته ای و احیای توافق برجام، 
سبب حرکت نظام به سمت غرب و به اصطالح رایج شان «هضم 
در نظــام جهانی» می شــود، کار فکری و گفت وگــوی عمیقی را 
طلــب می کند. این گروه که عقبه آنان بــه چند دهه قبل و رواج 
تفکر چپ در کشــورمان می رسد، اصوال کاهش منازعات با غرب 
و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی، وابستگی به نظام 

سلطه و ترویج لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و... است.
چارچــوب اقتصــادی ایدئال این گــروه، اقتصــاد متمرکز دولتی 
خودکفاست با صادرات مواد خام و محصوالت نیمه فراوری شده 
متکــی به انــرژی ارزان و منبــع پایه (نفــت و گاز و محصوالت 
پتروشــیمی و فوالد و...). این نحله فکری و سیاســی حضور در 
زنجیــره جهانی و افزایش توان رقابــت کاالهای داخلی با رقبای 
خارجی و توســعه صادرات و... را «کوک ســاز اقتصــاد ایران با 
تمایالت کشــورهای متخاصم که عمده مبادالت بین المللی را در 
اختیار دارند» (روزنامه ایران، ۵/۱) معنا می کنند و نســبت به این 
سیاســت و تجویزکنندگان آن هشــدار می دهند. این گروه به نظر 
می رســد همچنان در حــال و هوا و چارچوب مســلط در جهان 

اواسط قرن قبل میالدی به سر می برند که اصالت را به مواد خام 
و اولیه می دهند و اینکه جوامع غربی این منابع را در کشــورهای 
در حال توسعه غارت می کنند و افزایش رفاه در جوامع پیشرفته 
مالزم با گســترش فقر در کشورهای در حال توسعه است. این در 
حالی اســت که آنچه امروز اهمیت دارد «بازار» است و توسعه 
بــازار نیز نیازمند افزایــش «قدرت خرید». درواقع رشــد محدود 
مصرف در بازارهای داخلی کشــورهای توسعه یافته امر «توسعه 
صــادرات» را الزامی کرده اســت که این خــود نیازمند افزایش 
درآمدهــای کشــورهای در حال توســعه اســت؛ درواقع «تضاد 
منافع» جهان گذشــته جای خود را عمدتا به «اشــتراك منافع» 

داده است.
در مجموع اما ما چاره ای جز تغییر این مســیر و ورود به بازارهای 
جهانی و رقابت با دنیا نداریم. شــاید کشــور یا کشورهایی باشند 
کــه بنابر موقعیــت جغرافیایی یا ســوابق تاریخــی و وضعیت 
اجتماعی و سیاســی بتوانند در انزوا یا تعامــل محدود با جهان 
ادامــه حیات دهند و درصدی هم رشــد کننــد و در بعضی امور 
حداقل در کوتاه مدت هم به نوعی توســعه یافتگی دســت یابند، 
اما یقینا ایران جزء این گروه از کشورها نیست. ذات ایران با ارتباط 
با جهان درآمیخته شــده اســت و چند هزار ســال تاریخ و تمدن 
نشان از پیشرفت و توسعه کشور در سایه تعامل و ارتباط با جهان 
و حضــور در زنجیره هــای جهانی و رقابت با رقیبــان دارد. امید 
اســت که این ســابقه تاریخی و تمدنی به کمك آید و گره گشای 
گــره تاریخی بحران هســته ای شــود و امکان حضــور و رقابت 
کشورمان را در جهان فراهم آورد و شاهد ایرانی پیشرفته و مرفه 

و توسعه یافته باشیم.

یـادداشـت

خـبـر

پیوند با جهان!

محدودیت هاي خبرنگاران  زن افغانستان 

گزارش «شرق» از برخی مشکالت خبرنگاران

کارنامه یک ساله شورای ششم تهران زیر ذره بین

پژوهشگران توسعه، علل جاماندگی ایران 
از شاخص های توسعه را تحلیل کردند

برجامی در وینکورس روایت های 

حکم طالبان به پرده نشیني

قلم های بی دفاع

و حاشیه هافریادها، نجواها 

راز  توسعه نیافتگی
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جاوید قربان اوغلی

محمود اشرفی

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای، در پیامی ۱۷ مرداد روز خبرنگار را گرامی داشت.
متن این پیام به شــرح زیر اســت: رســالت اصحاب رسانه 
و خبــر در همه مقاطع به ویــژه دوران حاضر بســیار خطیر و 
ارزشمند است؛ در عصر جنگ ترکیبی دشمنان حق و حقانیت 
علیه اســالم ناب و تــالش همه جانبه ســلطه گران برای نفوذ 

فرهنگی در کشــور، خبرنگاران و اصحاب رســانه می توانند در 
جبهه جهاد تبیین و روشنگری، فعاالنه و حق طلبانه کنشگری 
کنند و به پاسداشت ارزش های واالی انسانی و ارتقای اخالق و 

معنویت در جامعه بپردازند.
۱۷ مرداد روز خبرنگار را که امســال مقارن با روز عاشــورا، 
روز شــهادت مظهر حق طلبی تمام اعصار شــده است، گرامی 

می داریــم و از خداونــد متعال بــرای خبرنــگاران و اصحاب 
رسانه ای کشور، استواری و ثابت  قدمی در نشر حقایق و فضایل 
و دوری و احتراز از کژی ها و ناراســتی ها را مسئلت می نماییم 
و آرزو داریم که آنها با قول ســدید و قلم و بیان رســا و شــیوا، 
بیش از پیــش در مســیر جهاد تبیین و بیــان ارزش های الهی و 

انسانی و تزریق روحیه امید در جامعه کوشا باشند.

پیام رئیس قوه  قضائیه به مناسبت روز  خبرنگار


