
اعتراف به شکست 
یا بازگشت به عقب؟

«شرق» درباره تصمیم جدید دولت مبنی بر اصالح 
بخشی از حذف ارز ترجیحی گمرک گزارش می دهد

مراسم چهلمین روز ارتحال سید محمود دعایی در حرم مطهر 
امــام خمینی، بــا حضور حجت االســالم سید حســن خمینی، 
حجت االسالم ســید محمد خاتمی، اعضای بیت امام، خانواده 
مرحوم دعایی، وزیر ارشــاد و شخصیت های سیاسی و فرهنگی 
از جمله اسحاق جهانگیری، سید عباس صالحی، مجید انصاری، 
محمدرضا تابش، محمدعلی ابطحی، حســین مرعشی، جواد 

امام، مصطفی کواکبیان، حسین عالیی و... برگزار شد. 

مراسم چهلمین روز ارتحال 
سید محمود دعایی برگزار شد
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در «شرق» امروز  می خوانید: واکسن های منقضی شده؛ از شایعه تا واقعیت، بررسی اتفاقات و تقلب های رخ داده  در کنکور سراسری ۱۴۰۱   و یادداشت هایی از   سیدجمال هادیان طبایی زواره، زهرا نژاد بهرام

هنوز دو ماه از تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی یا همان 
دالر چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نگذشته که احسان خاندوزی، وزیر 

اقتصاد دولت سیزدهم، در تازه ترین سخنانش از احتمال بازگشت 
بخشی از این آزادسازی قیمت ها سخن گفته است...

پایان باوری پدیده تازه ای نیست. شیفتگی به اعالم پایان بسیاری 
از ایده ها ازجمله پایان ایدئولوژی، تاریخ، اومانیسم، فلسفه، مدرنیته، 
در بین سیاســت مداران و نخبگان و روشنفکران رایج است. گویا در 
اعالم پایــان ایده ها نوعی خالصی وجود دارد؛ خالصی از دســت 
ایده ها که همواره مزاحم و مخل وضعیت موجودند. بنابراین آنان 
که همواره در کار حفظ و تداوم وضعیت موجود هســتند، درصدد 
اعالم پایان هر چیزی اند که مغایر با منافع و موقعیت آنان باشــد. 
این پایان ها تا زمانی که افقی پیش رو را نشان می دهند تأثیرگذارند، 
اما زمانی که مردم افق پیش روی خود را از دســت داده اند، دوباره 
به احیای تاریخ دست می زنند، احیای تاریخ نزدیک یا تاریخ دور. به 
تعبیر استوارت ســیم، «تفکر پایان باورانه کامال با جنبش فرهنگی 
پسامدرنیســم همکاری دارد، جنبشی که به جد تشویق مان می کند 
خود را از اقتدار ســنتی و این تصور رها کنیم که گذشــته می تواند 
به کار تفکر بیایــد». یکی از این پایان باوران، فرانســیس فوکویاما، 
نظریه پرداز جنجالی آمریکایی است که البته برداشت از نظریاتش 
با سوءتفاهم نیز همراه بوده است. فوکویاما پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شــوروی اعالم کرد لیبرال دموکراسی بر همه رقیبان خود 
پیروز شــده اســت و دیگر در جهان جایی برای کمونیســم وجود 
ندارد. اما در همان زمان، دریدا در واکنش به فوکویاما استدالل کرد 
پیروزی سرمایه داری لیبرال دموکراسی صرفا به منظور پنهان کردن 
این واقعیت است که لیبرال دموکراسی هرگز تا این حد در وضعیت 
بحرانی، شــکننده و فاجعه بار نبوده اســت. فوکویاما بعد از اعالم 
پایــان تاریــخ، چنان مورد انتقــادات جدی قرار گرفــت که در حد 
یک کارگزار نظام ســرمایه داری فروکاســته شــد. هرچند او تالش 
کــرد در مصاحبه طوالنی خــود در کتاب «پس از پایــان تاریخ» با 
ماتیلد فســتیگ، با رویکردی انتقادی از نئولیبرالیسم و بحران های 
ســرمایه داری و بی عدالتی بگوید، اما باز هم نتوانست خود را از زیر 
بار نقدهای جدی، خاصه از ســوی منتقــدان چپ گرا خالص کند. 
یکــی از مهم ترین این نقدها، نقد دریــدا به او بود که تأکید می کرد 
برخورد فوکویاما با لیبرال دموکراسی، «ایدئولوژیک» است. این نقد 
نشــان داد فوکویاما دقیقا از جایی ضربه پذیر است که خود منتقد 
آن است. او خود را مبرا از این می دانست که ایدئولوژیک خطابش 
کنند؛ غافل از اینکه ایدئولوژی تلــه ای فراخ تر از آن چیزی بود که 

فوکویاما می پنداشت.
نکتــه اصلــی در اعالم ایــن پایان ها، حفــظ وضعیت موجود 
اســت، آن هم در غیــاب تاریخ و تالش برای اقنــاع مردم به اینکه 
دنیــای موجود همان دنیای مطلوب اســت. غیاب تاریخ حاصلی 
جز سرگردانی جامعه ندارد. «جامعه سرگردان»، جامعه ای است 
که دولت و نخبگانش دیگر قادر به حل مشــکالت آن نیســتند و 
توده هــا نیز تــوان تغییر انقالبی ندارند و در این جامعه اســت که 
مردم با یک مقایســه تاریخی روبه رو خواهند شد، بین آنچه هست 
و آنچه می بایست باشد. جامعه ســرگردان نمی تواند این مقایسه 
را منطقی و عقالنی تحلیل کند، یا ناگزیر اســت تاریخ را جعل کند 
یا منکر همه چیز شــود، یا از گذشــته رؤیایی نوســتالژیک بسازد، یا 
دچار نوعی الحاد تاریخی شــود. الحاد تاریخی، بیماری خطرناکی 
است که یکی از عارضه های آن بی اعتمادی است، بی اعتمادی به 
همه چیز، به گذشته، حال و آینده. اینجاست که با جامعٔه سرگردان 
یا جامعٔه در تعلیق، مواجه می شــویم. جامعه ای که نمی تواند به 
رؤیاهایش تجســد بخشــد، باورهای خود را از دست خواهد داد. 
دولت های بعد از انقالب در تخریب نگاه تاریخی سهیم اند؛ چراکه 
آنها برای ایجاد شــور انتخاباتی، کســب آرا و شکســت رقیبان، به 
تاکتیک تخریب گذشته روی آوردند. هر دولتی دولت دیگر را مقصر 
ناکامی ها و نابســامانی های وضعیت قلمداد کرده و افقی خیالین 
و دســت نیافتنی پیش روی مردم گشود. این ترفند تخریب گذشته، 
از دولت نهم و دهم، با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد شــتاب 
گرفت؛ دولتی انقالبی که درصدد بود با احیای گذشته، افق تازه ای 
ترســیم کند، اما نه تنها گذشــته دور را تخریب کرد، بلکه در ایجاد 
آینــده ای مطلوب ناکام ماند. اما مهم تــر از همه، این بود که مردم 
باور و نگرش تاریخی خود را از دســت دادند. دولت روحانی نیز از 
این منظر تا حدی پا جای پای دولت نهم و دهم گذاشــت و با افق 
آشتی با دنیا، خاصه با غرب، آینده ای خیالین شکل داد؛ آینده ای که 
عیان بود تحقق آن، اگر ناممکن نباشــد، کاری نیســت که از عهده 
دولــت روحانی بربیایــد. در رقابت های انتخاباتــی و درگیری های 
جناحی، گذشــته نزدیک بی اعتبار شد و افقی تازه نیز گشوده نشد. 
از سوی دیگر، تحریم های اقتصادی و ناکارآمدی مدیریتی، وضعیت 
موجود را هم چنان نابســامان کرد کــه دیگر نقطه اتکایی نه برای 
مردم ماند و نه برای دولت سیزدهم که با آرایی نه چندان چشمگیر 
روی کار آمده بود. دولت رئیســی، دولتی اســت که نه با گذشــته 
می توانــد گره بخورد و نه می تواند افقــی از آینده پیش روی مردم 
تصویر کند. دولت رئیسی حتی نمی تواند از تاکتیک تخریب دولت 
پیشــین استفاده کند. دولت ســیزدهم تنها دولتی است که شرایط 
آن با شرایط جامعه یکسان است: دولت و جامعه در حال تعلیق. 
به صراحت می توان گفت دیگر بازگشت به گذشته نزدیک و احیای 
آن امکان پذیر نیســت و گذشته دور هم چنان دور از دسترس است 
که بازگشت و احیای آن از طریق دولت ها و جناح های سیاسی این 

چهار دهه، قابل پذیرش نیست. 
ادامه در صفحه ۴

نزدیک شدن به زمان نام نویسی انتخابات فدراسیون فوتبال، یک 
بار دیگر موضوع چه مدیری برای مدیریت کالن ورزش مناسب است 
را مطرح کرده  است. اهالی ورزش سال هاست که از حضور مدیران 
بدون سابقه ورزشی در رأس فدراسیون ها و پست های مهم ورزشی 
گالیه می کنند. آنها عنوان می کنند اگر در این سال ها به آنها فرصت 
داده می شــد کاری می کردند کارستان و بخش عمده ای از مشکالت 
کنونــی ورزش ایــران از حضور سیاســیون در ورزش ریشــه گرفته 
است. این گالیه ورزشی ها شاید در ظاهر درست به نظر برسد و افراد 
بیگانــه با ورزش کم به ورزش ضربه نزدند، حقیقت امر اما واقعیت 
دیگری است. نابسامانی های ورزش ایران حاصل سوء مدیریت بوده 
و فرقی نداشته مدیر ناموفق، عکس با شورت ورزشی داشته یا خیر. 
فوتبال، ورزشــی که همیشه جلوی چشــم همگان بوده و قضاوت 
درباره آن ســاده تر اســت، مثال مناســبی برای این مبحث به شمار 
می رود. فدراسیون فوتبال در ۳۰ سال اخیر، هم مدیر ورزشی داشته 
و هم غیرورزشی. بســیاری از کارشناسان محســن صفایی فراهانی 
و محمد دادکان را موفق ترین مدیران ســه دهــه اخیر فوتبال ایران 
می دانند؛ یک مدیر کامال غیرورزشــی و یک مدیر ورزشــی. کارنامه 
این دو بدون ایراد هم نبوده، اما در مقایســه با گذشتگان و جانشینان 
خود به مراتب بهتر کار کرده اند. مرور عملکرد مدیران وزارت ورزش، 
فدراســیون های مهم ورزشــی و باشــگاه های بزرگ نشان می دهد 
مدیریت این پســت های حساس، مدیر استراژیک می خواهد، مدیری 
که بر امور اقتصادی و درآمدزایی تســلط داشته باشد، البی سیاسی 
بداند، به روز باشــد و... حال این مدیر اگر ســابقه ورزشی هم داشته 

باشد به مدیر ایدئال آن ارگان ورزشی تبدیل می شود.
قهرمانان ورزشــی در سال های گذشــته به دفعات در مناصب 
ورزشــی قــرار گرفته انــد و بعضــا عملکــردی ارائــه داده اند که 
تصمیم گیران را مجبور کرده اند به ســمت آوردن مدیری از خارج از 
حوزه ورزش به داخــل این مجموعه بروند. نمونه موفق این تحول 
در ســال ۱۳۷۶ در فدراســیون فوتبال رخ داد. در آن روی سکه هم 
باید به مدیران ورزشــی موفقی که در تاریخ ورزش ایران مفید عمل 
کرده اند اشاره کرد. کشتی در این سال ها چندین قهرمان تحصیل کرده 
معرفی کرده، به نحوی که صندلی ریاست فدراسیون کشتی با ترافیک 
مدعی روبه رو شده است. ورزش ایران در تاریخ خود مدیران ورزشی 
و غیرورزشــی ناموفق زیــادی به خود دیده اســت و دلیل عملکرد 
انتقادبرانگیز این افراد صرفا فوتبالیســت یا کشتی گیرنبودن نیست، 
بلکه دوربودن از اســتانداردهای مدیریتی است؛ قرارگرفتن افراد در 
پست هایی باالتر از توانایی هایشان. راه حل این مشکل قدیمی حضور 
افراد با قابلیت مدیریتی در پست های مهم ورزشی است. در سابقه 
این افراد اگر عالوه بر مهارت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چند 

عکس با لباس ورزشی هم دیده شد، چه بهتر!

خطر الحاد تاریخی

مطرح شدن یک سؤال همیشگی
مدیر ورزشی یا غیرورزشی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

درحالی که پدیــده ریزگرد منطقه خاورمیانــه را بی رحمانه مورد 
هجــوم فزاینده خود قرار داده، وزرای محیط زیســت و مســئوالن 
۱۱ کشــور منطقه جهت چاره جویی سه شــنبه گذشته به دعوت 
ایران، در تهران گرد هــم آمدند. با وجود حضور رئیس جمهور در 
مراسم افتتاحیه این نشست و اصرار ایشان به پرهیز از تعارفات در 
مواجهه با ریزگردها و معضالت مشترک زیست محیطی در منطقه، 
اما این نشســت و نتایج آن پژواک مؤثری در رســانه های داخلی و 
انعکاســی در کشورهای منطقه نداشت. پیام این بی توجهی شاید 
اختالف منافع و ناامیدی مردم و رســانه ها از اجماع و دیپلماسی 
ناکارآمد منطقه ای در حل معضالت مشــترک منطقه و ریزگردها 
باشــد. در همین حال، ســازمان های بین المللی معتقدند شــدت 
ظهور این پدیده و دامنه تأثیر آن به ســرعت رو به افزایش اســت. 
مشاهدات آنها نشانگر آن است که به زودی ابعاد بیشتری از زندگی 
و فعالیت های بشــری تحت تأثیر این پدیــده قرار خواهد گرفت و 
باعث مهاجرت های گسترده انسانی در منطقه می شود. محققان 
عامل اصلی ظهور و تشدید ریزگردها را تغییرات اقلیمی می دانند 
و  تخمیــن می زنند که منطقه خاورمیانه ســاالنه متحمل بیش از 
۱۳ میلیارد دالر خســارت های مستقیم و غیرمستقیم می شود. این 
پدیده از طریق صدمه بر ســالمت شــهروندان و زیرساخت هایی 
مانند خطوط برق، سایر جنبه های حیاتی   و محصوالت کشاورزی 
و صنعت حمل ونقل را بیش از پیش تحت تأثیر جدی قرار خواهد 
داد.  در مواجهه با این پدیده، برخی از کشورهای منطقه به صورت 

انفرادی تالش هــای پراکنده ای را آغاز کرده انــد؛ ایران در منطقه 
جنــوب و به منظور کنترل کانون های تولید ریزگرد پروژه های آب و 
خاکی را آغاز کرده، عربستان ســعودی پروژه بلندپروازانه کاشت 
۱۰ میلیــارد درخت را اعالم کرده، امارات عربی با کمک تکنولوژی 
دیجیتــال یک مــدل مبتنی بــر وب را راه اندازی کــرده که جهت 
پیش بینی و  پیشگیری نقشه های دقیق ردیابی و تعقیب ریزگردها 
را ارائــه دهد؛ اما نکته ای که همه صاحب  نظران بر آن تأکید دارند 
آن اســت که تأثیر این اقدامات در قبال وسعت و شدت افزایش و 
تأثیرگذاری ریزگردها، قطره ای در دریاســت، به خصوص وقتی آن 
را در افق زمانی بلندمدت ارزیابی کنیم. گزارش منتشرشده توسط 
صنــدوق بین المللی پول در ماه مارس نشــان می دهد که از دهه 
۱۹۹۰، خاورمیانه دو برابر ســریع تر از میانگین جهانی گرم شــده و 
این امر روند ظهور و تهاتر ریزگردها در منطقه را به سرعت تشدید 
می کند. به گفته بانک جهانی، در بسیاری از کشورهای خاورمیانه 
کــه بیــش از ۸۵ درصد از منابــع آب به بهره برداری کشــاورزی 
اختصاص می یابد، شــیوه های کشــاورزی معمــول که متکی به 
استفاده بیش از حد از مواد شــیمیایی و ماشین آالت و شیوه های 
مرسوم آبیاری هستند روند بیابانی شدن و ظهور ریزگردها را تسریع 
می کند. مدیریت ناصحیح منابع آب و خاک، حکمرانی نامناســب 
و تغییرات اقلیمــی نیز در بلندمدت این فرایند را قطعا در منطقه 
و ایران تســریع می کند. از آنجا که ماهیــت این پدیده «منطقه ای» 
و «چندوجهی» اســت، آموزه های جهانی و توصیه ســازمان های 
بین المللی بهبود شــرایط را در گرو دو  عنصــر اصلی می داند: ۱- 
همکاری تنگاتنگ دولت های منطقه در شناخت، تحلیل و آمادگی 
در مواجهه ۲- به کارگیری شیوه های مدیریت نوآورانه یکپارچه و 

فناوری های نوین در سطح ملی.
اما واقعیت سیاســی حاکم بر منطقه، کشــمکش های سیاســی، 
اختــالف منافع و ناآرامی های سیاســی امنیتــی خاورمیانه عمال 

هرگونــه همکاری معنادار منطقه ای را با دشــواری جدی روبه رو 
می کند و زمینه پاگرفتن دیپلماسی فعال برای یافتن راه حل جامع 
و پایدار را محدود می ســازد. بدیهی است که ۱۲ کشور آسیب پذیر 
از ریزگردهــا در منطقه راهی به جز همکاری مشــترک و تنگاتنگ 
در کاهش گازهای گلخانه ای و ایجاد سیســتم های هشداردهنده 
و پیش بینی اولیه، ســرمایه گذاری مشــترک و اتخاذ سیاست های 
مدیریت کارآمدتر و مدیریت ســرزمین و اقدامــات حمایتی برای 

کمک به جوامع آسیب پذیر از توفان ریزگردها را ندارند.
نشســت آینده تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ (مصر) و پیامد آن 
در نشســت امارات پیرامــون مباحث  مرتبط با تحــوالت اقلیمی 
در منطقــه خاورمیانــه شــاید زمینه مناســبی جهــت تعامل و  
گفت وگوهای منطقه ای باشد، اما متأسفانه هنوز مقوله ریزگردها 
از دیدگاه سیاست مداران منطقه یک مقوله ثانویه تلقی می شود و 
متناسب با نقش مخرب و روبه رشد و منطقه ای خود مورد توجه 
جدی واقع نشــده و هنوز اولویت و پلتفرم متناسب دیپلماتیک به 
منظور تعامل فعال و همکاری منطقه ای نیافته است. پیش قدمی 
و ابتــکار ایران در برگزاری نشســت اخیر در تهــران گام مثبتی در 
شناخت و کنترل ریزگردها از طریق رایزنی منطقه ای تلقی می شود، 
امــا به منظور حصول به نتیجه به نظر می رســد گام های جدی و 

گسترده تری از سوی ایران و کشورهای منطقه باید برداشته شود.
به برخی از این اقدامات می توان اشــاره کرد: ۱- اصلی ترین شیوه 
و روش مقابله با ریزگردها در کوتاه مدت و میان مدت، پیش بینی و 
پیشگیری خواهد بود و این آمادگی مستلزم دسترسی به داده های 
معتبر و بهنگام و مجهزشــدن به تحلیل های دقیق با استفاده از 
فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی است که زیرساخت های آن در 
منطقه وجود داشته و سازمان های تخصصی مربوطه بین المللی 

توان تأمین و پشتیبانی آن را خواهند داشت.
ادامه در صفحه ۴

یادداشت

غلبه ریزگردها بر دیپلماسی منطقه ای

احمد غالمی

مهدی زعیم زاده

محمدحسین عمادی

علی پاکزاد: با نماینده روس در ایران بیش از یک ساعت و در فضایی آرام گفت وگو کردیم. کار خوب جلو رفت 
و بحث ها هر چند گاهی تند و تیز در میان ما رد و بدل می شد اما در نهایت به جواب می رسید و از التهاب فضا کم 
می شد. ســفیر روس، آرام اما با قاطعیت سخن می گفت و ما نیز ســعی کردیم هم درباره ایران و هم در مورد 
اتفاقات تلخی که در اوکراین رخ می دهد، کمی بی پروا ســخن بگوییم و برای دقایقی حتی فضای گفت وگو را از 

دایره میزبان و میهمان خارج کنیم.

گپ و گفتی که شکل گرفت با همه این حرف ها شیرین بود. شاید چون لوان جاگاریان پا به پا جلو می آمد و سعی می کرد ایرادهای ما را 
در نحوه ارتباط با ایران یا حضور در اوکراین نپذیرد. بیراه نیست اگر بگوییم کارش را بلد است و کمی هم دل پری داشت از بحث هایی که 
معتقد بود در مورد روسیه به انصاف طرح نمی شوند و ریشه آنها را در شیطنت های غربی ها می دانست. در یک سو روزنامه «شرق» است 
و در سوی دیگر سفیر پرماجرای روس که قطعا در این روزها بیش از همه سفیرها در تیررس بحث ها و حاشیه های مختلف قرار دارد. از 
جاگار یان قدردانی می کنیم که ما را پذیرفت و به پرسش هایمان پاسخ داد. متن گفت وگو با سفیر روسیه در ایران را در صفحه ۶ بخوانید.

بررسی فراز و فرودهای روابط روسیه- ایرانبررسی فراز و فرودهای روابط روسیه- ایران
در گفت و گو با «لوان جاگاریان»، سفیر مسکو در تهران

ســجاد فیروزی: «و» مثل «وریا». حرف و حدیثی در این نیست 
کــه وقتی پــای تلویزیون در میان باشــد و برنامه ای به اســم 
«خندوانه»، «و»، «وریا» نوشــته شود ولی در چشم برهم زدنی 
«وحید» خوانده می شــود؛ آن هم با یک «کیمیاگری» ناشیانه . 
طوری گویی از همان روزهای نخســت، «وریا» برای تلویزیون 
ممنــوع بوده و «آگاهی و هوشــیاری» ای که همراه این اســم 
کردی اســت، به مذاق عده ای خوش نیامــده و نمی آید. گفتن 
و نوشــتن از وریا غفوری، بازیکن ســابق تیم ملی ایران و حاال، 
کاپیتان سابق استقالل، فقط محدود به مستطیل سبز نمی شود. 
او چند سالی است در قالب و فرم دیگری هم تعریف می شود؛ 
قالبــی که پیش تر علی دایــی و علی کریمــی در آن گنجانده 
شــده اند. وریا پذیرفته در کنار رســالتی که در فوتبال دارد، کنار 
مردم بماند. نترســیده که زبان سرخ، سر سبزش را به باد دهد. 
وریا صدای اعتراض به خیلی از اتفاقات ناخوشــایند سیاســی 
و اجتماعی بوده که ســایر بازیکنان فوتبــال ترجیح داده اند در 

قبالش سکوت کنند. 
این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید

  عکس: شرق

۴

گزارش تیتر یک را در صفحه ۵ بخوانید

بایدن با چه هدفي به خاورمیانه آمد؛  سفري از اسرائیل تا عربستانضیافت خصمانه

بازی اردوغان 
با کارت ایران

شرایط جسمانی 
زندانی ها  در  زندان

ایمن است؟
رامبد جوان؛ یکی مثل 

میثاقی، مثل رضوانی

۲

۸

 بررسی روابط آنکارا - تهران 
در گفت وگو  با احمد نقیب زاده

رمی
ی جه

 آذر
جواد

حمد
 م

سبی
طهما

هاد 
  فر

ی کیا
سین

د ح
جوا

  
وری

الد ن
  می

طرح مخفی  اینترنت!
چرا دسترسی کاربران ایرانی به گوگل محدود شد؟

آیا اپراتورها می توانند خودسرانه محدودیت ایجاد کنند؟
به دولت خودشان اعتماد داشته باشند

دددررر گگگگففففتتوووو گگوو باا ««للووواننن ججااگگگگاررییااننننن»»»، سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففییییررررر مممسسککککککوووووو  ددرررر تتهههههررررراااننننننننننن سک گگااری و با  ددرر گگففت وو گگوو باا ««للوواانن جااگگااررییاانن»، سسففیر مسککوو درر تههرراانندد گگفف 

دخالت غربی یا رفاقت شرقی؟دخالت غربی یا رفاقت شرقی؟


