
دیوارهای اشتباه
گزارش «شرق» از طردشدگی بیمارانی با ظاهر متفاوت

عبدالرحمن فتح الهی: بعدازظهر جمعه، ســلمان رشــدی در 
یک مراســم سخنرانی در نیویورک از سوی فردی به نام «هادی 
مطر»، ۲۴ ساله ساکن نیوجرسی مورد حمله قرار گرفت. فارغ از 
ابعاد و زوایای این اقدام و شخصیت سلمان رشدی آنچه مهم 
جلوه می کند، ارتباط این ترور با احیای برجام اســت. شــاید در 

ظاهر بین این دو مسئله ارتباطی وجود نداشته باشد...

برجام زیر سایه امواج الوان
بررسی ادعاهای اخیر مبنی بر ارتباط احیای برجام 

با ترورهای موجود در گفت وگو با دیاکو حسینی 

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۴۸ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۱۴     ۱۴۴۴ محــرم   ۱۶     ۱۴۰۱ مــرداد   ۲۳ یکشــنبه 
صفحه  ۳صفحه ۶

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۹ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: پایان رؤیاي ترامپ ۲۰۲۴؟، «شرق» از جلسه مشترک هماهنگی مجلس و دولت گزارش می دهد، اولین جایزه مطبوعاتی «انصاف» برگزیدگانش را شناخت   و یادداشت هایی از  ناصر ذاکری،  مریم زنده دل

هر کدامشان را به شکلی طرد کردند؛ یکی توان جنگیدن داشته 
اما دیگری از رنج زیاد بیماری فرصتی برای این جنگ نابرابر پیدا 

نکرده، یکی را با وجود صورت زیبا و جوان ولی نیمه فلجش، 
دیگری را با بشاشی چهره اما سری بدون مو کنار گذاشتند؛ 

کنارگذاشتن هایی که تنها ابزارش یک نگاه، یک حرکت ساده در 
بدن یا حتما یک کالم سرد است و همین برای شروع درد شدیدی 

در جانشان کافی است تا یادآور بسیاری از بی عدالتی ها باشد.

یکــم. چشــم انداز روســیه از جهان یــک نظــام چندقطبی از 
مجموعه هــای جداگانــه ای از کشورهاســت که هریــک دور یک 
« کشــور» گرد آمده اند. البته روسیه در نگاهش به شرق می خواهد 
ببیند که کشــورهایی که قرار اســت رهبری آنها را به عهده بگیرد، 
آیا هنوز «حیله گر و ســاده لوح اند»؟ «آلکســی دروبینین» مسئول 
تدوین دکترین سیاســت خارجی روسیه با توجه به تغییرات شرایط 
بین المللــی و برهم خوردن نظم جهانی می گوید هنوز مشــخص 
نیســت چند کشور و چه کشورهایی به قطب های  آتی تبدیل شوند 
اما «ســازنده ترین و پایدارترین راه»، تشکیل مجموعه های سیاسی 
با تمدنی مشــترک دور یک کشوِر رهبر مانند روسیه است. «سرگئی 
میخیف» دیگر تئوریســین حکومتی روســیه می گویــد: گرایش به 
شرق مســتلزم رویارویی با فضا، ذهنیت، رفتار و طرز فکر ناآشنای 
کشورهای شرقی است و روسیه باید کشف کند آیا حیله گری شرق 
همچنان از ویژگی های این کشورهاســت یا آنها نیز در ســال های 
اخیر دچار تحول شــده اند. کشــاندن پای ایران به «جنگ انحرافی 
اوکرایــن» هم زمان آزمونی بــرای عدم حیله گری ایــران و تثبیت 

رهبری روسیه بر «کشورهای دوست» است.
دوم. اســرائیل در دهه های اخیر روابط مستحکمی با روسیه و 
چین برقرار کرده است و از این روابط علیه ایران بهره می گیرد؛ هم 
در ســوریه و آذربایجان و هم در شیخ نشــینان. این رژیم تاکنون از 
درگیری مستقیم با ایران احتراز کرده است و مواجهه را از سویی با 
محاصره ایران و از سوی دیگر با روش جدیدی که «جنگ انحرافی» 
نام دارد، به انجام می رساند. وارد کردن ایران به منازعه اوکراین یک 
«جنگ انحرافی» و گونه ای دیگر از جنگ نیابتی اســت. اســرائیل 
برای این کار از سوار شــدن بر عالیق اســتراتژیک روسیه  که در باال 
به آن اشــاره شــد، بهره می برد، ازاین رو  او نیز بسیار تمایل دارد که 
پای ایران را به جنگ اوکراین باز کند. این، یک جنگ انحرافی ســت؛ 
اوکراین باتالقی برای کشور است و می تواند مانند پرونده هسته ای 
پــای ایران را به منازعه ای تاریخی، دامنــه دار و جهانی باز کند که 
هیچ ســودی از آن متصور نیســت. بی تردید روسیه نیازی به پهپاد 
و ماهواره و موشــک ایران ندارد. برای اسرائیل و روسیه ورود ایران 
به جنگ اوکراین بازی دو ســر برد است. این مطالب چیزی نیست 
کــه از دیده ها پنهان باشــد و نیاز به هوش باالیــی برای درک آن 
وجود داشته باشــد. پس حتما دالیل دیگری وجود دارد که گاهی 
«شوخی های سیاسی» در ایران جدی می شوند. کار به جایی رسیده 
است که در الیه های اقشــار مذهبی در جامعه ایران مدح روسیه 
ترویج می شــود و کاروانــی طوالنی از «اســکورت» رئیس جمهور 
روســیه در تهــران بــه راه می افتد تا ابهــت «پوتین روســی» به 
«توده»ها یادآوری شــود. الحق که چنیــن روزهایی از برخی افراد 
موجه و روزنامه نگاران باســابقه انتظــار نمی رفت که با کوله باری 
از تجربه سیاســی و عزت و آبرو، نه که سکوت کنند، بلکه توجیه گر 
چنین وضعیتی باشند که جنبش «توده نفتی»ها را به یادمان آورد. 
شما را چه شده است؟ به خود آیید! ایراد و انتقاد به برخی فعاالن 
سیاســی در جناح مخالفتان ازآن رو بود که چشــم و دل به ســوی 
غرب داشــتند. چطور می توانید نحوه استقبال و «زبان بدِن» برخی 
مسئوالن را در استقبال از پوتین بپذیرید؟ خوشبختانه صحنه آرایی 
نشســتن رئیس جمهور روسیه مانند یک شــخصیت درجه دوم در 
برابر رهبری متفاوت از این فضا بود. «دشــمن انگاری» روسیه برای 
ما نه مفید اســت و نه واقعی اما سفیر روسیه نمی داند که انتشار 
تصویرش با مجســمه «گریبایدوف» و راه انداختــن «کارناوالی» از 
خودروهای مقامات روســی در خیابان های تهران چهره روسیه را 
در میان ایرانیان مخدوش می کند و به روس هراسی دامن می زند؟ 
آیا این اســت «رویارویی با فضا، ذهنیت، رفتار و طرز فکر ناآشنا»ی 
ایرانیان؟ اما باور من این است که انتشار آن تصویر و راه اندازی این 
«کارناوال» در خیابان های تهران تعمدی  اســت و البته بر اســاس 
تحلیلی غلط. به نظرم تحلیل آنان این اســت که باید به این هراس 
دامن بزنند و به ایرانیان هشدار بدهند که «ضرب شست» روس ها 
را همــواره باید جدی بگیرند. این طبیعی اســت کــه روابط ما با 
روســیه باید قوی و بر اساس منافع مشترک باشد. طبیعی است که 
روســیه در برخی مواضع با ما همراستاست و باید این همراستایی 
افزون شــود. اما ارتباطات قوی با «هم پیمانی»، «اتحاد»، «پیروی»، 
«ائتالف» و «...» ضرورتا یکی نیســت. هریــک از این مفاهیم وزن 
سیاســی-نظامی-امنیتی جداگانــه ای دارند. زیــاده روی در چنین 
رویکــردی، با توجه به فقدان ظرفیت هــای الزم، حتی به رابطه با 
روســیه آسیب می زند. روسیه هرلحظه که اندک ضرری برای خود 
متصور شود، با شــما همان خواهد کرد که آمریکا با هم پیمانانش 

می کند؛ بلکه عریان تر و بی پرده تر.
ادامه در صفحه ۱۰

رسانه های دولتی از پایان دور اول سفرهای استانی آقای رئیسی 
در سال اول ریاست جمهوری خبر داده اند و وعده جدید این است که 
این اتفاق از سر گرفته می شود. سفرهای استانی (به  شکلی که وجود 
دارد) میراث احمدی نژاد اســت که در دوران روحانی نیز کم وبیش 
(به  جز زمان شــیوع کرونا) تکرار شد و آقای رئیسی نیز به آن همت 
مضاعف گمــارد. حتما دیدار با مردم اســتان ها و شهرســتان های 
مختلف پیامدهای مثبتی دارد که شــاخص ترین آن، احساس مثبتی 
است که ارزش قائل شدن مقامات عالی در شهروندان دور از پایتخت 
ایجاد می کند. با این حال، روشن است که شخص اول اجرائی کشور 
در یک سفر استانی یک تا یک و نیم روزه، در مرکز استان اتراق می کند 
یا حداکثر به یک یا دو شــهر اطراف سر می زند. معنای این رفتار آن 

است که سفر رئیس جمهور، بیشتر جنبه نمادین دارد.
منظور از نمادین صرفا تشــریفاتی نیســت. البد در این ســفرها 
در شــورای اداری از پیش برنامه ها تنظیم می شــود و تعداد زیادی 
تصمیم (که قبال از ســوی سازمان های ذی ربط تأیید شده) در قالب 
گــزارش ارائه می شــود و با حضــور رئیس جمهــور، مهر تصویب 
می خورد، تکبیر گفته می شــود و برای اجرا ابالغ می شــود. می ماند 
بودجه اش که در دولت احمدی نژاد، خودش یک چالش بزرگ بود و 
در دوره روحانی، به وعده های مهارشده تبدیل شد و در دولت رئیسی 
هنوز اطالعی در دسترس نیست. ســفرهای آقای رئیسی، تداعی گر 
دوره احمدی نژاد اســت با این تفاوت که در آن دولت، تراول های ۵۰ 
هزار تومانی بین مردم تزریق می شــد و امــروز چنان پول های نفتی 

بادآورده ای وجود ندارد.
اما سفرهای استانی با همه خوبی اش (ازجمله آشنایی مستقیم 
رئیس جمهور با مشــکالت خاص هر منطقه) پس از مدتی تکراری 
و بی اثر می شــود و دیگر چنگی به دل نمی زند. هرچند ممکن است 
رئیس دولت، دوســت داشته باشــد دفعه دوم و سوم برای پیگیری 
مصوبات قبلی به اســتان برود؛ اما چون از حرارت اولیه آن کاســته 
شده، صرفا به تشریفات بسنده می شود. با این همه سفرهای استانی 
در یک حالت می تواند فایده میان مدت و شاید درازمدت داشته باشد. 
این حالت آن است که تجربیات سفر و رسیدگی موردی به مشکالت 
منتج به ایجاد یک سیستم منسجم شود و قالب یک معادله ریاضی 
را پیــدا کند. اگر نه حل موردی مشــکالت هیــچ گاه به وحدت رویه 
نمی انجامد و چون کارها قائم به ســفر اســتانی و حضور شــخص 
رئیس جمهور است، به حل مسائل عارضی، محدود و فوری منحصر 
می شود. براساس این، سفرهای استانی رئیس جمهور باید، در مدتی 

نه چندان بلند با شیب نامناسب کاهش یابد.
ســخنان آقای رئیسی در کرمان مبنی بر اینکه دولت از مردم و با 
مردم اســت و حضور در جمع مردم را مایه مباهات می داند، تا آنجا 
که برای برانگیختن احساســات شهروندان الزم است، توجیه پذیر به  
حساب می آید؛ اما بیش از آن، به پوپولیسم نزدیک می شود که آفت 

بالقوه هر دولتی است.
ادامه در صفحه ۵

«جنگ انحرافی» اسرائیل-روسیه

سفرهای استانی
نمادین یا نمایشی؟

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

واکاوی حواشی بازی عصر جمعه استقالل و سپاهان؛واکاوی حواشی بازی عصر جمعه استقالل و سپاهان؛
سیما در مقابل درخواست سرخابی ها برای حق پخشسیما در مقابل درخواست سرخابی ها برای حق پخش

زاویه دوربین را محدود کردزاویه دوربین را محدود کرد

زور تلویزیونزور تلویزیون
یک محیط بان گلوله باران شد؛ قاتل، پدر شکارچی غیرقانونی بود که پیش تر به دست این محیط بان کشته شده بودتراژدی در کرمانشاه

سجاد فیروزی: حق پخش تلویزیونی برای فوتبال ایران به بحرانی جدی تبدیل 
شده است. در شــرایطی که بسیاری از باشــگاه های ایرانی به ویژه دو باشگاه 
مطرح استقالل و پرسپولیس، ســال های زیادی است با مشکالت اقتصادی و 
بدهی های سرسام آور مواجه هستند، مطالباتشــان برای دریافت حق  پخش 

تلویزیونی به مشکل برخورده است. 

در جدیدترین اتفاق رخ داده، دو روز پیش و در آستانه برگزاری رقابت های فصل جدید لیگ برتر، مسئوالن 
دو باشگاه مطرح تهرانی با نوشتن نامه ای به رئیس صداوسیما خواستار آن شده اند تا حق پخش واقعی به 
فوتبال پرداخت شود و اینکه شبکه های اینترنتی اجازه پخش زنده یا غیرزنده بازی های دو تیم را نداشته باشند. 
ضمن اینکه خواسته شده تا تصاویر و ویدئوهای دو بازی استقالل و پرسپولیس به غیر از پخش زنده، دیگر در 
هیچ برنامه تلویزیونی مورد اســتفاده قرار نگیرد. این نامه با واکنش مسئوالن صداوسیما مواجه شده و آنها 

اعتقاد دارند به وظیفه شان در قبال حق پخش عمل کرده و رقم دو سال اخیر، یعنی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را 
پرداخت کرده اند. حال مسئله اینجاست که رقم مورد ادعای تلویزیون چقدر است و چرا به دست فوتبالی ها 
نرسیده است؟ تلویزیون در شرایطی ادعا می کند که به وظیفه اش در قبال حق پخش عمل کرده که ظاهرا 
از یک قانون تصویب شده سودده به نفع خودش پیروی می کند. در دولت قبل تصویب شد قانون حق پخش 
به نســبت ۷۰ به ۳۰ تقسیم شود. این قانون هم در نوع خودش بحث برانگیز است ولی به ظاهر می توانست 
کمک کننده هم باشــد. قانون تصویب شده می گوید صداوسیما موظف است درآمد حاصله از تبلیغات قبل 
و حین رقابت های ورزشــی را به حساب مشترک خزانه داری واریز کند. از سوی دیگر، وزارت ورزش به عنوان 
نماینده ورزشــی ها هم باید رقم تبلیغات محیطی به عالوه رقم تبلیغات روی پیراهن بازیکنان و داوران (!) 
را به همان حساب مشترک واریز کند. سپس از مجموع این ارقام، ۷۰ درصد به حساب تلویزیون واریز شود و

 ۳۰ درصد بین فدراسیون های ورزشی تقسیم شود. 

بررسی هزینه فعالیت روس ها در پروژه های حمل و نقلی 
به بهانه حضور در خط آهن گرمسار- اینچه برون

روس ها 
گران کار می کنند

شاهکار تکواندو  در قونیه 
۱۵ ورزشکار ۱۳ مدال

۴

۹

۱۱

  عکس : مهدی بلوریان، ایرنا

کیومرث اشتریان

محمد مهاجری

کشــور در حالی ماه های پایانی اجرای برنامه ششــم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پشت سر 
می گذارد که مشخص نیست چه میزان از اهداف برنامه ششم توسعه کشور محقق شده   یا حتی چه میزان 
از برنامه اجرائی شــده اســت؟ تاکنون پنج برنامه توســعه در دوره قبل از انقالب و شش برنامه نیز در دوره 
جمهوری اسالمی در کشور مصوب و اجرا شده است، اما همچنان کشور با مسائل عدیده و متنوع توسعه ای 
دســت وپنجه نرم می کند. بر اثر اجرای برنامه های توســعه و عمرانی پیش از انقالب درآمد سرانه ایرانیان 
رشــد قابل توجهی داشت و درآمد ناخالص ملی نیز چند برابر شــد. پیش بینی شده بود در صورت استمرار 
اجرای برنامه ها در ســال ۱۳۷۰ سطح زندگی ایرانیان به سطح زندگی اروپاییان نزدیک شده و در اوایل دهه 
۸۰ خورشــیدی، سطح زندگی ایرانیان برابر با کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا باشد. البته در عمل اجرای 
برنامه های پنج ســاله عمرانی پیش از انقالب به ناموزونی بخش های مختلف اقتصادی منجر شد و ضمن 
رشــد تورم به افزایش واردات در کشــور منجر شــد به  گونه ای که پایانه های ورودی کشور توان این مقدار از 
واردات را نداشــت. افزایش هزینه های دولتی نیز از دیگر پیامدهای اجــرای برنامه ها ازجمله برنامه پنجم 
بود به گونه ای که در دولت آموزگار با تغییر رویکرد به سوی اتخاذ سیاست های ریاضتی متمایل شد هرچند 
افزایــش نارضایتی های داخلی مجالی برای اجرای برنامه ششــم باقی نگذاشــت و با وقوع انقالب پرونده 
برنامه های توســعه پنج گانه ایران در ســال ۱۳۵۷ بسته شد. در ۱۰ ســال نخست پس از انقالب کشور بدون 
برنامه توســعه ای اداره شد. در برنامه های توسعه کشور که پس از اتمام جنگ و از سال ۱۳۶۸ اجرائی شد، 
توجه به رشد اقتصادی کشور و آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی در دستور کار برنامه نویسان قرار گرفت. 
هرچند در این دوره نیز اثرات زیســت محیطی اقدامات توســعه ای به جد مورد توجه قرار نداشــت و تدوین 
برنامه ها بر اساس آمایش سرزمین طراحی نشده بود و برای رفع ناپایداری ها و ناموزونی ها در فرایند توسعه 
کشــور اقدامات مؤثر و کارشناسی شــده ای به اجرا درنیامد. تورم هم در طول برنامه ششم رشد بی سابقه ای 

داشته و بر شمار فقرا و اقشار آسیب پذیر نیز به شدت افزوده شده است.
۱- پیش از طراحی برنامه هفتم الزم اســت تا ســیاهه و فهرستی کارشناسی شده از مسائل کالن کشور و 
مشکالتی که جامعه ایران در این روزها با آن دست به گریبان است، به صورت کارشناسی شده و مطالعه شده 
تدوین شــود. برای این مهم استفاده از ظرفیت های علمی و مطالعاتی کشــور بسیار ضروری است. نقادی 
تجارب پیشین برنامه نویسی و اجرای برنامه های پیشین نیز وجه دیگری از مقدمات تدوین برنامه هفتم است. 
ادامه در صفحه ۵

یادداشت

برنامه هفتم توسعه و مسائل پیش روی کشور

احسان  هوشمند
 

 چالش های حقوقی و حرفه ای محیط بانی در ایران قدمتی چندین ساله دارد اما قتل شنیع محیط بان، برومند 
نجفی آن هم در مقابل مجتمع قضائی کرمانشــاه، چالشــی تازه را پیش روی ایــن حرفه قرار می دهد. اتفاقی 
کــه پیش از ظهر دیــروز رخ داد، از لحاظ حقوقی از درجه اهمیت فوق العاده باالیی برخوردار اســت؛ چرا که 
نشان دهنده آسیب هایی جدی در ضوابط و قوانین مختلف کشور است. به عبارتی اتفاق رخ داده را باید محصول 
برخی قوانین غیراستاندارد، غیرمنطبق با واقعیت و ناکارآمد دانست. نظام حقوقی کشور اگر از هوشمندی الزم 
برخوردار باشد، نباید از کنار این اتفاق به سادگی گذشته و آن را یک قتل معمول ارزیابی کند. در این نوشتار به طور 
قطع نمی توان به تمام زمینه های حقوقی این رویداد اشاره کرد اما طرح کلیتی از بخشی از آنها ضروری به نظر 
می رســد. مهم ترین نکته شایان ذکر در این موضوع، وجود آسیبی در فرایندهای دادرسی و همین طور منظومه 
قوانین کشــور است که باعث شده در موارد متعددی، طی شدن فرایند دادرسی قانونی و صدور احکام قضائی 
برای طرفین یک دعوی اقناع کننده به نظر نرسند. شاید موضوع قدری محل چالش باشد؛ از این رو که به هر حال 
در هــر دعوای قضائی عموما یک طرف بازنده وجود دارد که حتما تمایل به نتیجه دیگری داشــته. این در هر 
نقطه ای از جهان تقریبا صادق است. طرفین دعاوی تمام تالش خود را برای پیروزی می کنند  اما موفقیت یک 
نظام حقوقی جایی است که بتواند طرف بازنده را به واسطه نظامات و ابزارهای مختلف قانع به قبول شکست 
کند. درست مانند یک مسابقه ورزشی که تمام قوانین، ضوابط و همین طور اقدامات مقامات برگزارکننده آن از 
نظر فلســفی به این نقطه ختم می شود که طرف بازنده، یعنی چه تیم ورزشی و چه هوادارانش و حتی بقیه 
ناظران بی طرف، عادالنه   و قانونی بودن آن شکســت را بپذیرند. برای چنین هدفی یک نظام حقوقی (درســت 
مانند همان نظام حقوقی-اجرائی برگزارکننده یک مسابقه ورزشی) نیازمند داشتن عنصری 
به نام صالبت است. این صالبت دو وجه دارد؛ یکی وجه فیزیکال، سخت و حتی خشن آن و 
دیگری وجه روانی، اجتماعی و منطقی آن. باز هم با مثال مسابقه ورزشی پیش می رویم. در 
یک مسابقه هم باید پلیس، تجهیزات امنیتی، ورزشگاه محل برگزاری و نظایر اینها به اندازه 
کافی  صالبت فیزیکال و سخت برای جلوگیری از بروز خشونت و هرج ومرج داشته باشند و 
هم از آن سو، قوانین عادالنه، داوری دقیق و برگزاری منطقی بازی هم باید رعایت شود. رعایت 
عوامل دوم باعث می شــود تا زمینه رفتارهای آشوبگرانه توســط یک تیم یا هوادارانش به 
حداقل برسند و مضافا اینکه در صورت بروز، برخورد پلیسی سخت و متقابل با آن  مقبولیت 
اجتماعی داشته باشد.                                                                                    ادامه در صفحه ۴
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دشواری حقوقی محیط  بانی

حقوق دان
 سیدعلی  مجتهدزاده 

خانواده محترم فرهنگ 
 درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض 
مى کنیم و از درگاه خداوند متعال براى آن 

مرحومه رحمت و مغفرت واسعه و براى خانواده 
محترم صبر و شکیبایى مسئلت داریم. 

امیر مظاهرى و خانواده

سایه روشِن ابتهاج
شاعر «ارغوان» در انتظار آرامش ابدی
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