
حاال که روحانی نیست...
یادداشتی از علی ربیعی

گروه دیپلماســی:   تا ســه ســال و نیــم پیــش، متقاضیان اخذ 
شــهروندی ترکیه باید حداقل یک میلیون دالر اموال غیرمنقول 
(امالک) در این کشــور خریــداری می کردند؛ امــا دولت ترکیه 

همان موقع به منظور جلب سرمایه خارجی...

فضای رانتی 
راه را برجذب سرمایه بسته است

«شرق»  در گفت وگو با شعیب بهمنی  بررسی کرد 

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۵۸ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آوریــل   ۱۴     ۱۴۴۳ رمضــان   ۱۶     ۱۴۰۱ فروردیــن   ۲۷  شــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۱۲

در «شرق» امروز  می خوانید:   شما سیدمحمود دعایی را نمی  شناسید،  دستاورد ۲ هفته مدرسه رفتن دانش آموزان تحقیر، تنبیه و خشونت، آنها دندانشان را قرض می دهند!  و یادداشت هایی از  نعمت احمدی، سید جمال هادیان  

شاید یکی از خصوصیات منحصر به فرد دولت روحانی 
در تاریخ سیاسی ما، حجم باالی نقد و انتقادات به دولت 

بود. این نقدها در طیفی از حرف های درست تا شایعه، 
دروغ و تهمت مطرح می شد که بخش دوم آن عمدتا از 

سوی مخالفان سیاسی مطرح و در سطح وسیعی 
منتشر می شد...

 «چراغ من در این خانه می ســوزد!»؛ ایــن یکی از گفته های 
نغز و دلنشــین احمد شــاملو اســت که زبانزد عــام و خاص 
شــده اســت. در اینجا خانه همان وطن و وطِن شــاملو همان 
زبان اســت. هوشــنگ گلشــیری و رضا براهنی و بســیاری از 
روشــنفکران از این قاعده پیروی کرده اند. براهنی با اینکه تن به 
مهاجــرت داد و در غربت جان ســپرد، تا بــود چراغش در این 
خانه می ســوخت؛ چرا که زبانی که در آن می  زیست، زبان عام 
(مردم) یا زبان مقاومت در برابر زبان اســطوره و اسطوره شدن 
بود. در همین چند ســطر از دو زبان نام بردیم؛ زبان عام و زبان 
اســطوره. عیان اســت که می خواهم زبان ر ا محور بحث قرار 
داده و با آن خوانشی از شــرایط تاریخی و سیاسی خودمان به 
دســت دهم. ژیل دلوز و فلیکس گوتــاری در کتاب «کافکا: به  
ســوی ادبیات اقلیت» از چهار نوع زبان ســخن گفته اند: «زبان 
بومــی، عام، ارجاعی و اســطوره ای». زبان بومــی، اینجا یعنی 
زبان مادری که در اجتماعات روســتایی به  کار گرفته می شود و 
خاســتگاهی روستایی دارد. ما در قضاوت های روا و ناروا بسیار 
شــنیده ایم که گفته اند فالن سیاســت مدار، مدیر، روشنفکر و... 
خاستگاه فکری اش روستایی اســت؛ یعنی ذهن و زبانش تنگ 
و ُترش اســت. البته این زبان گاه در برهه های تاریخی توان آن 
را پیدا کرده است که زبان طبقه فرادستان باشد. زبان عام برای 
همه جاست. شهری، دولتی و جهانی است. زباِن جامعه است 
که مبــادالت و تجارت با آن صورت می گیــرد و مهم تر از همه 
زبان بوروکراتیک اســت. زبان ارجاعی، زبان به معنای فرهنگ 
است؛ زبانی که دستمایه سیاست مداران، روشنفکران و نخبگان 
و هنرمندان اســت که با آن به مفهوم ســازی دســت می زنند. 
مفهومی برای خدمت یا خیانت به خلق. زبان اســطوره ای در 
افق فرهنگ جا دارد. با زبان اسطوره ای می توان تاریخ ساخت، 
حتی تاریخ جعلی. کار زبان اســطوره ای، قلمروسازی در حیطه 
تاریخ اســت. خاندان پهلــوی با اسطوره ســازی تاریخ درصدد 
بودند نیای شــاهی خود را به دوردســت ها برده تا از گزند نقد 
در امان باشــند. هر آنچه اسطوره ای می شــود، واکنشی است 
به مواجهه انتقادی. زمانی که ملتی اســطوره می  ســازد بیش 
از هــر چیز به این نظر دارد که از نقد خود به خود و دیگران به 
خود جلوگیری کند. آیا اسطوره ســازی، آن هم اسطوره شکست 
از چهره های تاریخــی همچون امیرکبیر، محمد مصدق و... که 
چهره های درخشــان تاریخی اند، سرپوش گذاشتن بر ناآگاهی و 
بی همتی خودمان نیست؟ آیا اسطوره سازی از شکست، بهانه ای 
برای تن دادن به وضعیت موجود نیست در قفای تقدیرگرایی؟ 
بخش بزرگی از تاریخ ما آکنده از شکست است. این شکست ها 
بیش از آنکه شکست باشــند، توجیهی برای انفعال هستند. ما 
خود را ملت شکســت های تاریخی می نامیم؛ چراکه در ســایه 
این شکست احســاس آرامش می کنیم، الک خود را می آویزیم 
و اقدام برای دگرگونی را به نســل آینده حواله می دهیم، غافل 
از اینکــه مادامی که زنده ایم مســئول جبران اشــتباهات خود 
هستیم. برای ســرپیچی از این مسئولیت اســت که خواسته یا 
ناخواســته در یک فرایند تاریخی میل به اسطوره ســازی داریم. 
اسطوره ســازی تاریخی برای گریز از تغییر وضعیت موجود که 
بانیان آن بوده ایم. این اسطوره سازی چنان موسع شده است که 
اگر پایش بیفتد از خود و نیای مان نیز اسطوره خواهیم ساخت. 
سرچشمه خاندان های جلیل القدر را همین جا باید جست. زبان 
اسطوره، زبان غیرانتقادی است و به نقد َتن نمی دهد. اسطوره 
پیکری تراشیده شــده برای آالم و دردها و برای ســتایش است. 
اسطوره سازی گذشته برای گریز از سیاست ورزی خالقانه است، 
گریــز از مواجهه انتقــادی با خود و وضعیت خــود و پرهیز از 
هرگونه تغییر. تاریخ یک فرایند اســت. نقــد تاریخ و کدگذاری 
جهل های تاریخی بدون هیچ پرده پوشــی و رؤیاســازی، مفری 
برای رهایی از زبان اســطوره ای و رهیافتی به  سوی روشنگری 

است. اسطوره سازی ترفند صاحبان قدرت است.
بــرای در امان ماندن از گزنــد زبان عام (مــردم). اینک باز 
بــه صورت بنــدی زبانی بازمی گردیــم تا ببینیــم از ترکیب چه 
زبان هایی، زبان اســطوره زاده می شــود. اگر زبان عام که زبان 
جامعه، مبادالت و تجارت و زبان بوروکراتیک اســت به  سمت 
زبان ارجاعی که زبان فرهنگ و معناست برود، از زبان اسطوره 
فاصله خواهیم گرفت و بســتر مواجهــه انتقادی با همه چیز و 
همه کس فراهم خواهد شد. بی تردید هیچ چیز و هیچ کس روی 
زمین وجود ندارد که عاری از نقد و مواجهه انتقادی باشــد. هر 
تفکر و چهره سیاســی که از نقد جان ســالم به در ببرد اصالت 
دارد. اگر زبان ارجاعی با زبان اســطوره درهم آمیزد زبان قدرت 
شــکل خواهد گرفت؛ زبانی که بیش از نقد در انتظار ســتایش 
اســت. درواقع زبان ارجاعــی مرکز ثقل دو زبان اســت؛ یعنی 
فرهنگ و قلمرو مفهوم سازی تیغه ای دو دم است. نقش نمک 
زبــان را دارد و وای بر روزی که بگنــدد. از منظر دیگر می توان 
گفت سراســر تاریخ ما مواجهه دو زبان اســطوره با زبان عام و 
ارجاعی اســت. البته ناگفته پیداســت حیات زبان ارجاعی در 
بخش هایی به زبان اسطوره وابسته است، حتی بیش از آن، گاه 
در تاریخ ما زبان اسطوره منشأ تغییر شده که تحلیل آن از هدف 

این یادداشت دور است.

اسطوره شکست 
سـرمـقـالـه

احمد غالمی
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شامل  مرور زمان شده است؛ این بار بعد از رمضانشفافیت کدر

طرح «شفافیت قوای سه گانه»، مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز شفاف خواهد کرد

ایران و کشورهای اطراف همیشه درگیر معضل کودک همسری بوده اند. در سال های گذشته هرچند از سوی برخی فعاالن 
مدنی و نمایندگان اصالح طلب مجلس، تالش هایی شــد تا حداقل سن ازدواج در ایران از ۱۳ سال کمتر نباشد، اما حاال 
با قوانین مربوط به افزایش جمعیت و طرح جوان سازی جمعیت ایران، به نظر می رسد مسئله کودک همسری در کشور 

ما ابعاد گسترده تری پیدا کند.

ســاالنه هزاران ازدواج در کشور به ثبت می رسند که زیر سن قانونی هســتند و هزاران ازدواج دیگر رخ می دهد که به دلیل زیر سن قانونی بودن 
دختران و پسران ثبت نمی شوند تا دو طرف و بیشتر دختران، به سن قانونی برسند. در کنار این موضوع عامل مهم دیگر فقر فرهنگی است؛ عمده این 
ازدواج های زودهنگام در خانواده هایی رخ می دهد که در دهک های ۷ تا ۹ درآمدی هستند و از خانواده های محروم و کم بضاعت محسوب می شوند 
و ازدواج نوعی فرار از این شــرایط اســت. حاال یا والدین برای کم کردن هزینه ها می خواهند دختر را شــوهر بدهند یا نوعی معامله رخ می دهد و به 
نام شــیربها و مهریه و حتی گرفتن وام ازدواج، دختر را به عقد فردی بزرگ تر از خودش درمی آورند. مســئله ای که درباره ازدواج زودهنگام و طالق 
گروه های سنی دهه های ۷۰ و ۸۰ مطرح می شود این است که آیا غیر از موضوع ازدواج و طالق، این نسل (منظور جمعیت درگیر با مقوله طالق است 
و مخاطب این جمالت همه گروه جمعیتی نیستند)، در امور دیگر زندگی خود هم موفق بوده اند؟ آیا در زمینه تحصیالت و موقعیت شغلی و ارتباط 
با خانواه و اجتماع شبیه نسل های قبل و بعد خود هستند؟ موفق بوده اند و توانسته اند الگوی و عملکرد خوبی از خود نشان دهند؟ در پاییز ۱۴۰۰ به 
ترتیب تعداد سه و هشت هزارو ۲۳۵ مورد ازدواج پسر و دختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است. بیشترین ازدواج مردان در بازه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال برابر 

با ۸۱هزارو ۴۱۷ مورد بوده است. این رقم برای زنان نیز در بازه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال برابر ۶۰ هزارو ۸۸۱ مورد بوده است.
 پرونده امروز صفحه روایت به ابعاد ازدواج کودکان و نوجوانان در کشور پرداخته است.

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۲ بخوانید

سیروس علی نژاد
آقا! یکی برود به آقای شــهردار بگوید پارک حمام نیســت 
که زنانه -مردانه داشته باشد. پارک، پارک است. همان دشت و 
صحرایی اســت که مردم ایران در طول تاریخ برای گشت وگذار 
یا به قول قدیمی ها تفرج به آنجا می رفتند و امروز چون دشت 
و صحرا از میان رفته، پارک جای آن را گرفته است. همان است 
که ســعدی می گفت «بیا که فصل بهار است تا من و تو به هم/ 

به دیگران نگذاریم باغ و صحرا را».
اما دیوارکشی در پارک ها تنها گرفتن این گشت وگذار از مردم 
نیســت؛ بلکه واداشتن زنان و مردان به جدایی از خانواده است 
که تصور می کنم خالف نیت باطنی کسانی باشد که طرح زنانه 
و مردانه کردن پارک ها را طراحی کرده اند. حفظ خانواده از اهم 
هدف های هر جامعه ای است و در جامعه اسالمی گویا اهمیت 
بیشــتری داشته باشد؛ ولی با این کار شــما که شهردار هستید، 

خالف اهداف جامعه عمل می کنید.
شــهرداران در همه جای جهان بیش از سران حکومت به 
افــکار عمومی مردم خود توجه دارنــد و برای هر کار عمومی، 
نظر شــهروندان را جویا می شــوند. چون آنها معموال منتخب 
مردم هســتند. شما حق ندارید بر اســاس نظر خود یا بر اساس 
برداشت شخصی خود از افکار عمومی به اقداماتی دست بزنید 

که خالف نظر عموم باشد.
در پارک های تهران مردم صبح ها دســت زن یا شــوهر خود 
را می گیرنــد و به پیــاده روی می پردازند، عصرها دســت زن و 
بچه خود را می گیرند و به گشــت وگذار می روند. وقتی پارک را 
زنانه -مردانــه می کنید، حق طبیعی آنان را که زندگی ســاده و 
سالم است، از آنان می گیرید. مهم تر اینکه وقتی پارک را زنانه -
مردانه می کنید به این تصور نادرســت دامن می زنید که تهران 
یک شــهر کثیف و فاســد اســت و مردم مدام به فسق و فجور 
مشغول اند و جز فساد و فحشا چیزی در این شهر و به خصوص 
در پارک هایــش جریان ندارد! این نــوع فکر کردن نه تنها از عدم 
شناخت مردم نشئت می گیرد؛ بلکه توهین به مردم شهر است. 

خالف رأی اولو االلباب.
آقای شــهردار! آیا هیچ گاه به پارک رفته اید؟ شک ندارم که 
شغل ها و مســئولیت های بزرگ به جناب عالی فرصت این کار 
را نداده اســت. اجازه بدهید من برای شــما بگویم. صبح زود 
اگــر به پارک بروید در هــر پارکی گروه هایــی از زن و مرد را در 
حال پیــاده روی خواهید دیــد. خواهید دید کــه گروه هایی در 
حــال ورزش دســته جمعی هســتند. زن ها یک طــرف، مردها 
طرف دیگــر. مربی آنان گاهی مرد و گاهی زن اســت و در این 
کار هیچ فرقی نیست. حتی مربی هایی که شهرداری می گمارد 
گاهی زن هســتند. زن و مرد در آنجا فرقــی ندارد. می خواهند 
ورزش کننــد و تن و جان خود را ســالمت نگــه دارند. عصرها 
اگر به پارک بروید باز هم ممکن اســت با چنین مناظری روبه رو 
شــوید. و البته بیشــتر از این با صحنه هایی روبه رو خواهید شد 
کــه پدر و مادر خانواده ای بســاط چای و قهــوه خود را همراه 
آورده و در گوشــه ای بیتوته کرده مشغول گذراندن وقت خود 
به صورت ســالم هستند. البد خبر دارید که در هر پارکی تعداد 
نگهبانان به قدری زیاد است که اگر غریبه ای وارد پارک شود، از 
وجود آن همــه نگهبان حیرت می کند. در پارک های هیچ جای 
جهان آن همه نگهبان نمی بینید. اینها کارشــان همین اســت 
که اجازه ندهند کاری خــالف در پارک صورت بگیرد. دیگر چه 

می خواهید؟
شــهردار اگر به فکر مردمش باشــد به جای این کارها باید 
به فکر ارزان کردن نان مردمش باشــد، باید به فکر این باشد که 
ارزاق مردم ارزان به دست شــان برسد. شــما هیچ به فکر نان 
مــردم بوده اید یا برای آنکه مردم به فکر نان نباشــند، وســیله 
اعتراض درســت می کنید؟ چنین کارهایی خالف عقل ســلیم 
اســت.  من به قول مرحوم جمال زاده هرچــه کله خود را حفر 
کــردم، معنی کار شــما را نفهمیدم. ابتدا فکر کــردم از طالبان 
تقلیــد کرده اید. دیدم تقلیــد از یک گــروه عقب مانده و ماقبل 

تاریخی هنری نیست. 
ادامه در صفحه ۸

پارک، حمام نیست!
یـادداشـت  روزنـامـه نـگـاران

فرهاد مجیدی ســرمربی اســتقالل، روزهای پرالتهابی را در فوتبال 
ایران ســپری می کند. او که بعد از مدت ها توانســته اســتقالل را در 
آســتانه قهرمانی در لیگ برتر قرار دهد، خواســته یا ناخواسته وارد 
فضایی شده که ممکن است تمرکزش را در مسیر قهرمانی از دست 
بدهد. بسیاری، واکنش های فرهاد مجیدی به اتفاقات رخ داده حول 
باشگاه استقالل را احساســی تلقی کرده و عده ای می گویند او تاب 
ناکامی تیمش را از یک ســو و مسئولیت پذیری در قبال شکست را از 
سوی دیگر ندارد و به همین دلیل است که به بهانه های مختلف رو 
می آورد تا ناکامی احتمالی را توجیه کند. با  وجود  این، صحبت هایی 
که فرهاد مجیدی بعضــا در کنفرانس های خبری بعد از بازی یا در 
صفحه اینستاگرامش مطرح می کند، چنان تندوتیز است که می تواند 
ســرفصلی بر یک جنجال نو باشد. ســرمربی استقالل که این روزها 
بــا مطرح کردن واژه «شــتیل بگیر» دوباره به حاشــیه رفته، پیش تر 
نامش دست کم در دو مورد جنجالی دیگر مطرح شده است. هرچند 
هیچ کدام از پرونده های مذکور تا به حال نتیجه مشــخصی نداشته، 
ولی این سؤال مطرح می شــود که فرهاد مجیدی دنبال چه چیزی 
است؟استقالل در جام حذفی و در مرحله یک چهارم نهایی با قبول 
شکست برابر نساجی، از گردونه بازی ها کنار رفت. فرهاد مجیدی در 
کنفرانس خبری بعد از این بازی به داور این دیدار انتقاد کرد و گفت 
گل آرمان رمضانی، مهاجم تیمش، درست بوده و داور به اشتباه آن 

را مردود اعالم کرده است. 
این گزارش را در صفحه   ۹ بخوانید

اتمام ذخایر آبی اصفهان و خطر فرونشست 
شهر ، دهه آینده حیات استان را تهدید می کند
اصفهان در شرایط ویژه

فرهاد مجیدی؛ از  ویالی 
امیردشت  و ارز دولتی تا 

شتیل بگیر

از پتروشیمی دشتستان
تا میانکاله!

۵

۱۲ میان  میان موج طالق در  موج طالق در 
کودکان متأهل! کودکان متأهل! 
«شرق» با نگاهی نزدیک تر   ازدواج و طالق زودهنگام «شرق» با نگاهی نزدیک تر   ازدواج و طالق زودهنگام 
نوجوانان دهه های نوجوانان دهه های ۷۰۷۰ و  و ۸۰۸۰  و دالیل آن را بررسی کرد  و دالیل آن را بررسی کرد

در ســیزدهمین روز از مــاه مبارک رمضان، حجت االســالم 
منصف امام جمعه شــهر امید در خطبه های دوم نماز با اشاره 
به در پیش بودِن ســالروز والدت امام حسن مجتبی (ع) گفت: 
این روزها وقتی واقعا برایمان متبرک و مبارک است که به آنچه 
اولیای خدا توصیه کرده انــد، عمل کنیم. در خطبه های اول به 
ویژگی ها و روایاتی از آن امام و مفهوم سیاســت از نگاه ایشان 
اشاره کردم و دوباره فرمایش ایشان را تکرار می کنم که: «مفهوم 
و معنای سیاســت آن است که حقوق خداوند و حقوق زندگان 
و حقــوق مردگان را رعایت کنی». صادقانه ببینیم چه کرده ایم، 
مِن طلبه مدعــی هدایت مردم، به جــای روخوانی احادیث و 
روایت این چنینی چه کرده ام؟ یک بار نشســته ایم به جای زدن 
پارچــه و بنر و فرســتادن پیام تکراری تبریک بــرای دیگران به 
اجرای توصیه های بــزرگان دین و آیین مان فکــر کنیم؟ درباره 
رعایت حقوق خدا، از بندگانش بپرسیم آیا با اعمال و گفتارمان 
آنان را به خدا نزدیک تر کرده ایم یا نه؟ در رعایت حقوق انسان، 
تمــام و کمال آنچنان که باید و نه بر اســاس تصور و ســلیقه 

خودمــان موفق بوده ایم یــا نه؟ به خودم و دیگــران یادآوری 
می کنم رعایت حقوق آدم ها نــه یک لطف و بزرگواری که یک 
وظیفه و تکلیف اســت که بر دوش حکومــت و کارگزاران آن 
است. امام جمعه شهر امید افزود: می خواهم اینجا تذکر جدی 
بدهم درباره آنچه در یکی از مدارس کشور به شکلی آزاردهنده 
و تأســف برانگیز در مورد دانش آموزان اتفاق افتاد. قیچی کردن 
موی ســر دانش آموز با آن حالت غیرانسانی موضوعی نیست 
که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. این اتفاق آسیب به روان، 
شــخصیت و جسم کودک و نوجوانی است که قرار بوده در این 
سیستم آموزشــی غیر از تحصیل، پرورش و تربیت شود. غیر از 
آن معلمی که دســت به چنین کاری زده و بایــد با او برخورد 
کرد، بانیان این نوع نگاه به انســان و معتقدین به چنین تربیتی 
باید پاســخ گو باشند. البته اکثریت معلمان دلسوز، زحمتکش و 
نجیب کشــور که با کمترین حقوق و امکانات مشغول خدمت 
هســتند هم مخالف چنین اقدامات و برداشت هایی از تربیت و 
تعلیم هســتند. همکاران بنــده و ائمه جمعه محترمی هم که 
نگران بیرون بودن تار موی بانوان هســتند، الزم اســت در برابر 
قیچی کردن موی دانش آموزان با آن حالِت تأسف انگیز موضع 
بگیرند تا مشــخص شود حقوق و شخصیت انسان چقدر مورد 
توجه و دغدغه است. حجت االسالم منصف گفت: بنده هشدار 
می دهم خدای ناکرده رویه های نادرست و غیرتربیتی که اغلب 
در گذشــته به اســم ِاعمال تربیت و پرورش شــاهد آن بودیم، 

دوباره تکرار نشوند. و البته با وجود فضای مجازی  خوشبختانه 
چیزی از چشــم مردم پنهان نمی ماند و واکنش به موقع افکار 
عمومــی خود مانع تکرار چنین اتفاقاتی اســت. به آن دســته 
اندک از مســئوالن عزیز که در قالب صیانت و امثالهم به دنبال 
محدودیت در دسترســی به فضای مجازی هســتند، دوستانه 
عــرض می کنم کاری نکنید تا به دســت خود از مزایا و مواهب 

این فضا محروم شویم.
فضــای مجــازی هــم مثل هــر پدیــده دیگــری ایرادها و 
نقص هایــی دارد، اما منفعت بزرگ آن همان هشــدار در برابر 
عیب ها و کمبودهاســت که سبب آگاهی و بیداری مان می شود 
و حتمــا بهتــر از تعریف ها و تمجیدها و توهم هایی اســت که 
مــا را معیوب تر می کنند. در بیشــتر موارد ایــن فضای مجازی 
نیســت که افکار عمومی را دل آزرده یا ناامید و مأیوس می کند 
اغلب انعکاس اقدامات من و شــما در این فضاســت که سبب 
واکنش منفی مردم می شــود. امام جمعه شهر امید در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: بــه رئیس جمهور محترم که در 
نیت خیر و دلســوزی ایشان تردیدی ندارم عرض می کنم به آن 
دسته از مقامات و مسئولین دولتی که ان شاءاهللا از سر کم دانی 
و توهــم جمالتی به زبان می آورند که حاصلی جز تمســخر و 
ســرخوردگی مردم و نادیده گرفتن خدمات واقعی دولت ندارد، 

تذکر جدی بدهند و توبیخ کنند. 
ادامه در صفحه ۲

شهر امید

روایت دوازدهمین نمازجمعه شهر امید
از  رعایت حقوق انسانی تا دستورهای یک شبه
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