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پایگاه اطالع رســانی مقام معظم رهبری: به  مناسبت 
ســالروز میــالد باســعادت حضــرت امــام علی بــن  
موســی الرضا علیه الســالم و هفته قوه قضائیه، مقام 
معظم رهبــری با عفو یــا تخفیف و تبدیــل مجازات 

پنج هزار و یکصد و پنجاه و شش...

گروه سیاســت: کلمه به کار برده شده از سوی مدیرکل 
روابط عمومــی وزارت بهداشــت درخصــوص قیمت 
واکســن داخلی و خارجی کرونا چنان تند بود که بعد 
از معاون اول رئیس جمهوری، حســن روحانی نیز روز 

گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله...

دوگانه 
بیخودی

موافقت مقام معظم رهبری  با عفو 
یا تخفیف مجازات محکومان

واکنش روحانی به قیمت گذاری واکسن کرونا به  مناسبت میالد امام رضا )ع( و هفته قوه قضائیه

اولویت ها و دغدغه هایی 
برای دولت رئیسی۱

جنــاب آقــای رئیســی آغــاز 
مســئولیت شما در مســند جدید 
اســت و همــگان وظیفــه دارند 
که با رویکــردی خوش بینانه و از 
باب اتمام حجت، دســتاوردهای 

کارشناسی الزم را عرضه بدارند. توصیه کارشناسی به 
این نیســت که به جنابعالی بگوییم مسکن بسازید یا 
اشــتغال برای جوانان ایجاد کنید یا به گرانی، بورس 
و... رســیدگی کنید. متأســفانه بســیاری از توصیه ها 
کلی اســت و مناظرات انتخاباتــی نیز  به جای تمرکز 
بــر ماهیت برنامه ها به مزایده اموال عمومی شــبیه 
شــده بود. پیشــینیان شــما هم چنین دغدغه هایی 
داشــته اند. مهم برای یــک برنامه آن اســت که به 
پروژه های مشخص و چگونگی ها بپردازد. شماری از 
این پیشنهادها را برای سپردن به بوته نقد کارشناسی 

تقدیم می کنم.
یکم: ســواحل مکران را دریابید. گوهر توســعه ایران 
است. شاید این اصلی ترین وظیفه شما باشد. متأسفانه 
در مناظره هــای انتخاباتی و در ادبیات توســعه ای در 
ایــران توجهی اندک به آن شــده اســت. این منطقه 
ظرفیت های عظیمی دارد که در ســال ۱۳۸۹ رهبری 
نیــز بر آن تأکید کرده اند. با گذشــت بیش از ۱۰ســال 
پیشــرفت پروژه های آن کمتر از ۲۰ درصد است. ایران 
بیش از آنکه کشور نفتی باشد، یک کشور دریایی است. 
مسیر توسعه بسیاری از تمدن ها و کشورها از تسلط بر 
دریاها گذشــته است. نمی خواهم در اینجا به تفصیِل 
این معنا بپردازم؛ فقط اشاره می کنم که ظرفیت های 
آن از شیالت گرفته تا گردشگری، تجارت بین المللی و 

صنایع متکثر دریایی دامن گستر است. 

سرمقاله

کیومرث اشتریان
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حرف اول

یک خبر و چند نکته

در خبرهــا دیدیم و شــنیدیم که 
اســالمی  انقالب  فرزانــه  رهبــر 
پــس از گذشــت چندیــن هفته 
از نوبــت دریافــت واکســن برای 
یعنی  خودشــان،  هم سن و ساالن 
۸۰ســاله ها، واکسن ایرانی را دریافت کردند. دریافت 
واکسن از ســوی ایشــان، درحالی که برخی با ایجاد 
کمپین های انحرافی تالش کردند ایشان را از دریافت 
واکســن منصرف کنند، بســیار درس آموز اســت. در 
تاریــخ معاصر، عوام فریبی با پوشــش دینی، یکی از 
موانع کنترل بیماری ها نه تنها در کشورهای اسالمی 
بلکه در سراسر جهان بوده است. کسانی که به بهانه 
دفاع از طب سنتی یا به قول خودشان طب اسالمی 
به تخطئه دســتاوردهای بشــری می پردازند و خود 
و دیگــران را در معرض مخاطرات قــرار می دهند، 
در مرگ ومیــر آنهایی که می توانســتند بــا دریافت 
اقدامــات پیشــگیرانه و درمان های درســت از مرگ 
رهایی یابنــد و به دلیل تبلیغات غلــط اینها خود را 
محروم کردند، شریک هســتند. کم نداشتیم کسانی 
که در مســیر صحیــح درمان بودند و بــا وعده های 
واهــی برخی افراد دکاندار، درمان خود را قطع کرده 
و بــه فاصله کوتاهی جان باختنــد. این روند تلخ در 
جریان جهان گیری کرونا در حال تکرار بوده و هست 
و این اقدام رهبر فرزانه انقالب، دست ردی بر ادعای 
همه کســانی بــود که دیــن و علــم را در برابر هم 
قرار می دهند. از ســوی دیگر، اطمینان به دســتاورد 
جوانان ایرانی نیز دســت رد دیگری بود بر کســانی 
که آنها هم با تخطئــه خودباوری ملی، در هر کاری 
اتکا به دیگــران را توصیه می کنند. در کنار این نکات 
درس آموز، متأســفانه یک اتفاق تلخ هم رخ داد. در 
گزارشی که در این جلســه در محضر رهبر عزیزمان 
ارائه شد، باز سخنان ساده انگارانه ای درباره موفقیت 
در کنترل موج چهارم کرونا و مدل ایرانی بیان شــد. 
گوینده آن ســخنان بیــش از همه به آمــار بیماران 
دسترسی دارند. متأسفانه هنوز موج چهارم نرفته، ما 
درگیر موج پنجم کرونا شــده ایم. تعداد مرگ ومیر از 
اعداد ســه رقمی کمتر نشده و تعداد بیماران قطعی 
نیز کماکان پنج رقمی اســت. این در حالی است که 
این آمار برابر دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی 
برای گزارش بیمــاری، فقط تعداد قطعی بیماران با 
تست مثبت را نشــان می دهد و اغلب برآوردها رقم 
واقعی را حداقــل دو برابر این مقدار می داند. تعداد 
شــهرهایی که با همین تقســیم بندی پراشکال قرمز 
هســتند، رو به فزونی گذاشته و تهران هم در آستانه 

اعالم قرمزی است. 

کامران باقرى لنکرانى*
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طرحى که رؤساى قوا را 
هم راهى زندان مى کند

بیانیه 
جبهه  اصالحات ایران 
درباره نتایج انتخابات

دیپلماسى یا
 «عکس هاى دو نفره» 

آقاى رئیس؟

اما و اگرهای ساخت
 ۴ میلیون مسکن

شام آخر «غنی» 
در  واشنگتن

روزنامه شرق منتشر کرد
تقویم جامع ترین 

 فرهنگ ، هنر  و  رسانه
بـا همـراه 

۱۰۰ عکـس رویـداِد  مهـِم قـرن  

۶۰ هزار تومان     قیمت : 
    تلفن سفارش  :  ۸۸۹۰۳۵۴۸

 احسان هوشمند

با همکارم که عضو هیئت علمی دانشــگاه اســت، 
تلفنی احوالپرســی می کردم که خبــر از احکام جدید 
حقــوق اعضــای هیئت علمی داد. حکم ایشــان از ۱۷ 
میلیون بــه ۲۸ میلیون تومان افزایــش یافته بود. روز 
چهارشــنبه هفته گذشته نیز اعالم شــد در هفته آینده 
بحث اعطای فوق العاده ویژه به فرهنگیان  مانند ســایر 
دســتگاه ها و ســازمان ها حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و 
فوق العاده های مســتمر به نحوی که متوسط پرداختی 
از ۶۰ درصــد ســقف تجاوز نکنــد، اجرا خواهد شــد. 
دائمی شــدن قانون همسان شدن حقوق بازنشستگان با 
شــاغالن، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی تا میزان 
۶۰ درصــد  و افزایــش حقوق همه کارکنــان دولت که 
وظایف حاکمیتی دارند، از همین دست خبرهای خوش 
اســت. خبرهای به ظاهر خوشی که می توانند به غمی 
بزرگ منتهی شــوند و اگر به غمی بــزرگ نیز نینجامند، 
رضایــت خاطر مردم را به دنبال ندارند. ایران در ســال 
گذشــته تورم حدود ۵۰ درصــد را تجربه کرد. در تاریخ 
صد سال گذشــته شش کشــور جهان تورم ماهانه ۵۰ 
درصــد را تجربه کردند. یعنی میــزان تورم آنها حداقل 
۱۰ برابــر و عموما صدها هزار برابر بیشــتر از ایران بوده 
اســت. تورم در یک زمان نامعین و یک مرتبه مانند کوه 
آتشفشــان فوران می کند، یا مانند ســونامی از دریا سر 
بر می آورد، حمله ور می شــود و همه چیز را می بلعد. 
این روزها که خبرهای پایان تحریم قوی تر شــده است، 

خوشــحال بودم و خدا را شــکر می کــردم که برخالف 
شش کشــور دیگر که اقتصاد همه آنها به علت تحریم 
یا فشار خارجی با ابرتورم روبه رو شدند، این دوره دشوار 
را با همه مشکالت از سر گذراندیم. در یک سال گذشته، 
معاونــت رفــاه به اقتضــای وظایــف و مأموریت های 
ســازمانی اش شاید بیش از هر ســازمان دولتی دیگری 
آمار فقر و بی کاری را در دســت داشت و با وجود همه 
اطالعات، باز از اینکه مانند آلمان در ۱۹۲۳، یونان ۱۹۴۴، 
مجارســتان ۱۹۴۶، یوگســالوی ۱۹۹۴، زیمبابوه ۲۰۰۸ و 
ونزوئالی ۲۰۱۸ نشــدیم، خوشــحال بــودم. تجربه این 
کشــورها را مرور کنیم تا درکی از مصائب ابرتورم ها به 

دست بیاید:
ابرتورم آلمــان در ۱۹۲۳: با شکســت آلمان در جنگ 
جهانــی اول کشــورهای پیــروز، آلمــان را مجبور به 
پرداخت غرامت های ســنگین، تحریم برخی از کاالها و 
تصــرف اراضی ای کردند که ۵۰ درصد ذخایر آهن و ۱۵ 
درصد ذخایر ذغال سنگ در آن مناطق بود. به این نکته 
توجه کنید که در ابتدای قرن بیستم ذغال سنگ سوخت 
کشتی و قطار بوده و  حکم تحریم نفتی در دنیای امروز 
را داشــت. کاهش درآمدهای ارزی موجب شد فقط در 
یک سال نرخ ارز از چهار مارک در برابر یک دالر به چهار 
میلیارد مارک در برابر یک دالر سقوط کند. قیمت نان از 

۲۵۰ مارک به ۲۰۰ میلیون مارک افزایش یافت.
ابرتورم یونان در ســال ۱۹۴۴: پس از اشغال این کشور 
در جنــگ جهانی دوم در ســال ۱۹۴۴ نرخ تورم ماهانه 
در یونان به ۱۳هزارو ۸۰۰ درصد رسید (در ایران حداکثر 
پنج درصد بوده اســت) به طوری کــه قیمت ها هر پنج 
روز، دو برابر می شد. وخامت اوضاع اقتصادی به حدی 
بود که درآمد ملی از ۶۷ میلیون دراخما در سال ۱۹۳۹ 

بــه ۲۰ میلیون دراخما در ســال ۱۹۴۴ رســید. قحطی 
غذایی به حدی بود که در این دوره مصرف ســرانه نان 
برای افراد در آتن در بهترین حالت فقط ۲۵۶ گرم در روز 
بود. شــرایط به قدری وخیم بود که در منطقه سایروس 
دو دوره هفــت و ۱۷ ماهه بر اثر قحطی ۹۰۰ هزار نفر از 

گرسنگی کشته شدند.
ابرتورم مجارستان در سال ۱۹۴۶: بدترین مورد ابرتورم 
که تابه حال ثبت شده، مربوط به مجارستان در نیمه اول 
ســال ۱۹۴۶ است. این تورم به حدی بود که روزانه ۱۹۵ 
درصد افزایش در قیمت ها مشاهده می شد و قیمت ها 
هر ۱۵ ســاعت دو برابر می شــدند. نرخ تورم ماهانه نیز 
در ایــن دوره برابر بــا ۱۳٫۶ هزار تریلیــون بود. کاهش 
شدید تولید ذغال سنگ به علت محدودسازی نیروهای 
خارجــی که در جنــگ اول جهانی پیروز شــده بودند، 
تورم را شــعله ور کرد. تولید ذغال ســنگ شــاهد افتی 
۴۰ درصدی بود و از سوی دیگر هیچ گونه درآمد مالیاتی 
وجود نداشت. دولت برای راه اندازی اقتصاد، جامعه را 
در پول غرق می کند؛ به طوری که نقدینگی کشور که در 
سال ۱۹۴۵، برابر با ۲۵ میلیون پنگو بود، در ژانویه ۱۹۴۶ 
به ۱٫۶۴۶ تریلیون رســید و در می ۱۹۴۶ میزان آن برابر با 

۶۵ میلیون میلیارد پنگو شد.
ابرتورم یوگســالوی در دهه ۱۹۹۰: ابرتورم یوگســالوی 
در دهــه ۱۹۹۰ میالدی، یکی از مثال های معروف وقوع 
این پدیده اســت. در دهه ۱۹۸۰ بحران های اقتصادی و 
سیاسی به جنگ های داخلی در این کشور منجر شد که 
نتیجه آن فروپاشی یوگسالوی و استقالل جمهوری های 
فدرال بود. خالی شــدن خزانه دولت به دلیل مناقشه و 
از دســت دادن بازار داخلی موجب شــد که دولت برای 

کمک به بودجه، شروع به چاپ اسکناس کند. 

یادداشت

خبرهاى خوش خطرناك

 احمد میدرى

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

نســبت نتایج انتخابات اخیر ریاســت جمهوری 
و شوراهای اسالمی شــهر با شهر چیست؟ آیا آرای 
داده شده و داده نشــده در انتخابات اخیر در شهرها 
و به ویژه کالن شهرهای کشــور، حاوی پیامی است؟ 
و اگر پاســخ مثبت است، چه پیامی می توان از نتایج 
مشارکت کردن یا مشارکت نکردن در شهرهای اصلی 
کشــور خطاب به دیگــر ایرانیان به ویــژه خطاب به 
عقالی قوم و مسئوالن استنتاج کرد؟ شهر در مفهوم 
جامعه شناختی آن دیری است که موضوع مطالعات 
پژوهشگران و مراکز مطالعاتی مختلفی بوده است. 
مفاهیمــی همچون تراکم جمعیت، تجانس و عدم 
تجانس، ســکونتگاه های فراوان، تقســیم کار، بازار، 
سبک زندگی، فرهنگ، هنر، تجارت، خدمات، صنعت 
اقتصاد، سیاســت، مدیریت، امنیت و آینده با تعریف 
شــهر در هم آمیخته اند. اگرچه شهرنشینی تاریخی 
چند هزارساله و باستانی در جهان و ایران دارد، اما در 
۲۰۰ سال گذشته بیش از هر زمان دیگری بر اهمیت 
شهر و مناسبات شهری در جامعه ایرانی افزوده شده 
و شــهرها در این دوره برای کشــور سرنوشت ساز و 
دوران ساز بوده اند. همچون بسیاری از دیگر کشورها، 
در ۲۰۰ سال گذشته در ایران آغاز بسیاری از تحوالت 
سیاســی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در شــهر به 
وقوع پیوســته و می توان با مســتندات بی شــماری 
نقش شــهرها در تحوالت عمــده و دگرگونی های 
سرنوشت ساز کشور را برجسته کرد. نقش شهرهای 
ایرانی در بروز و ظهور یا اســتمرار تحوالتی همچون 
انقالب مشــروطه، نهضت ملی شدن نفت، تحوالت 
پس از ۱۵ خرداد ســال ۱۳۴۲، وقوع انقالب اسالمی 
و دوم خــرداد ۱۳۷۶ و حتــی ناآرامی هــای ۱۳۹۶ 
و ۹۸ به روشــنی گویــای اهمیت شــهرها در حیات 
جمعی ایرانیان اســت. شــکل گیری گونه ای تازه از 
ســبک زندگی ایرانیان در دهه های گذشته که از دل 
شــهرها برخاسته و به سرعت تا دورترین نقاط کشور 
اشــاعه یافته اســت، ُبعد دیگری از اهمیت شهرها 
را نشــان می دهد. در دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی 
نیز این شهرها به ویژه کالن شــهرهایی مانند تهران، 
اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم و... بودند که 
به کانون هایی برای مبارزه با نظام سابق بدل شده و 
هر حرکت اعتراضی با مختصات و ریشه های شهری 
به سرعت اشاعه می یافت. جنبش چریکی از شهرها 

به پا خاست. 
جریان مذهبی نیز در این دوره وامدار شهرها بود 

که از طریق مساجد، حسینیه ها و تکیه ها به کانونی 
برای مقابله با نظام مســتقر بدل شده بودند. پدیده 
دکتر شــریعتی و حسینیه ارشاد نمونه ای تاریخی از 
نقش شــهر و به ویژه شــهر تهران در دگرگونی های 
اساسی در جامعه ایران است. شهر در تاریخ معاصر 
ایرانی یعنی همه چیز ایرانیان؛ یعنی مبنای همراهی 
یا اعتراض جمعی و در نهایت دگرگونی. شــهرهای 
ایرانی در تاریخ معاصر دوران ساز بوده اند و همچنان 
و با شتابی بیشــتر، این نقش سرنوشت ساز شهرها 
خود را نشان می دهد. بر این مبنای تئوریک، بررسی 
مواجهه ایرانیان شهرنشین با انتخابات اخیر می تواند 
آگاهی های جمعــی درباره آینده کشــور را تقویت 
کند و به آینده پژوهی یاری رســاند. در هفته گذشته 
درباره شــرکت نکردن بیش از ۵۰ درصد از ایرانیان 
در انتخابــات ریاســت جمهوری مطالــب تحلیلی 
درخور توجهی منتشر شده است. در کنار آن درباره 
حجم وســیع و بی ســابقه آرای باطله نیز مطالب 
متنوعی منتشــر شــد. یکی دیگر از وجوه با اهمیت 
و تحلیلی نتایــج انتخابات اخیر، میزان مشــارکت 
واجدین رأی در کالن شهرهای کشور است که نیازمند 
بررســی و تحلیل از زوایای مختلفی اســت. اینکه 
کاهش میزان مشارکت در برخی تریبون ها به ضعف 
دستگاه های اجرائی و ســامانه های الکترونیکی در 
ســاعات ابتدایی رأی گیری تقلیل پیــدا کند یا اینکه 
گفته شود ۸۰ درصد برای رأی دادن مراجعه کردند 
ولی ســامانه پاســخ گو نبــود، به جــز نادیده گرفتن 
واقعیت هــای پهنه اجتماعی یا لجبازی و در نتیجه 
تحریــک شــهروندان، نتیجه دیگری در پــی ندارد. 
میزان مشارکت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
را باید در ادامه مشــارکت بســیار پاییــن ایرانیان در 
انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ بررسی و تحلیل 
کرد. کمترین میزان مشــارکت در انتخابات مجلس 
و ریاســت جمهوری در تاریخ جمهوری اسالمی در 
فاصله کمتر از دو سال، پدیده کم اهمیت و ساده ای 
نیست که بتوان با تقلیل این میزان مشارکت محدود 
و کم، آن را به مســائل ســاده و اجرائی کم اهمیت 
بازگرداند؛ کمااینکه کمترین میزان مشارکت در شش 
دوره انتخابات شــوراهای شهر هم پدیده بااهمیتی 
اســت که باید محل بررســی، تحلیل و واکاوی قرار 
گیرد. اگر بپذیریم شــهرهای بزرگ و به ویژه تهران و 
کالن شهرهایی همچون اصفهان، تبریز، اهواز، کرج، 
مشهد، کرمانشاه، شیراز، ارومیه و... نقش مهمی در 
تحوالت سیاسی کشــور ایفا می کنند و شرکت کردن 
و شــرکت نکردن اکثریت هم وطنــان واجد رأی در 
انتخابات، واجد معنا و پیام های مهمی است، آنگاه 
داده های مرتبط با انتخابات اخیر بیشتر معنای خود 

را به نمایش می گذارد. 

یادداشت

شهر و سیاست در انتخابات 

برای حل مشکل گلشیفته با خاتمی و موسوی تماس گرفتم

زندان در انتظار فعاالن در پیام رسان های خارجی و رمز ارزها

ادامه در صفحه ۲

همکارگرامى جناب آقاى بهراد مهرجو
مصیبت درگذشت نابهنگام و دلخراش همسر گرامى تان

 سرکار خانم ریحانه یاسینى
 را تسلیت عرض مى کنیم. از خداوند سبحان براى آن مرحومه 

رحمت واسعه و براى بازماندگان صبر آرزومندیم.
روزنامه شرق
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به  مناسبت میالد امام رضا )ع( و هفته قوه قضائیه
موافقت مقام معظم رهبری

 با عفو یا تخفیف مجازات محکومان
پایــگاه اطالع رســانی مقام معظــم رهبری: به   �

مناسبت سالروز میالد باسعادت حضرت امام علی بن  
موسی الرضا علیه السالم و هفته قوه قضائیه، مقام 
معظــم رهبری با عفو یا تخفیــف و تبدیل مجازات 
پنج هــزار و یکصــد و پنجاه و شــش تــن (۵۱۵۶) از 
محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضائی 
نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه 
به مناســبت فرا رسیدن ســالروز میالد حضرت امام 
رضا علیه الســالم و هفته قوه  قضائیه در نامه ای به 
مقام معظم رهبری پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات این محکومــان را که پرونده های عفو آنان 
در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد 
شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این 
پیشــنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساســی 

مورد قبول حضرت آیت اهللا خامنه ای قرار گرفت.

واکنش روحانی به قیمت گذاری واکسن کرونا
دوگانه بیخودی

شــرق: کلمه به کار برده شــده از سوی مدیرکل  �
روابط عمومی وزارت بهداشــت درخصوص قیمت 
واکســن داخلی و خارجی کرونا چنــان تند بود که 
بعد از معاون اول رئیس جمهوری، حســن روحانی 
نیز روز گذشــته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
به آن واکنش غیرمســتقیم نشان داد و گفت دوگانه 
بیخــودی در این زمینــه به وجود آمــده که برخی 
به آن دامــن می زنند. کیانوش جهانپــور در توییتی 
منتقــدان اوضاع واکسیناســیون را «پفیوز» خوانده 
بــود. واکنش ها در فضــای مجازی بــه این توییت 
چنان زیاد شــد که اســحاق جهانگیری بــرای وزیر 
بهداشت نوشــت: «واکسیناســیون رایگان عمومی 
دغدغه ای همگانی و انتظاری بحق است که بخشی 
از آن با واردات و بخشــی دیگر بــا تولید داخلی به 
صــورت هم زمــان در حــال انجام اســت. نباید به 
تقابل نادرســت این دو اقدام دامن زد و در عین حال 
شایســته نیســت که به ابهام ها یا حتی انتقادها در 
رســانه ها و افــکار عمومی با کم تحملــی و اهانت 

برخورد کرد».
رئیس جمهور نیــز دیروز با بیان اینکه ســاخت 
واکسن ساده نیســت، تالش کرد روند تولید واکسن 
در کشور را توضیح دهد. روحانی گفت که در همان 
ماه های اول شــیوع کرونا تصمیم بر این شــد که از 
شرکت هایی که قصد ساخت واکسن دارند، حمایت 
کنند و وزارت بهداشــت هم نظارت داشــته باشد تا 
مجوز تولید داده شــود». او ادامه داد: «خیلی ها به 
من نامه نوشــتند که وقت تلف می کنید و واکســن 
به این زودی هــا تولید نمی شــود. در مقابل برخی 
می گفتند که باید شرکت های داخلی را تشویق کنیم 
که ما راه دوم را انتخاب کردیم؛ البته به محض اینکه 
شــرکت های دانش بنیان تحقیقات خود را شــروع 
کردند، عده ای گفتند نباید واکسن خارجی بخریم که 
ما گفتیم این حرف اشتباه است. ما گفتیم هر واکسنی 
که وزارت بهداشت و سازمان های جهانی آن را تأیید 
کردند، در حد توان می خریم که این تصمیم درست 

و استراتژیک بود».
او افزود: «ســازمان بهداشــت جهانی بنا شد 
مسئولیت کواکس را بر عهده بگیرد، ثبت نام کردیم 
و هزینه خرید واکســن را هــم پرداخت کردیم. ما 
هــم دیدیم واکســن خارجی زودتر به دســت ما 
می رســد، ۲۱ بهمن ۹۹ اولین واکســن خارجی را 
تزریق کردیم و االن به واکسن داخلی رسیدیم. آیا 
می توانستیم شش ماه واکسن تزریق نکنیم؟ امروز 
هم واکســن ایرانی به اندازه کافی نیســت و الزم 
اســت همچنان واکســن خارجی را بخریم؛ البته 
ممکن است دو ماه دیگر واکسن داخلی به اندازه 
کافی در دسترس باشد». رئیس جمهور ادامه داد: 
«۱۶.۸ میلیون دوز واکســن از کواکس خریدیم، از 
چین ۱۰ میلیون دوز و از روســیه هم خرید کردیم؛ 
اما کشــور به ده ها میلیون دوز واکســن نیاز دارد. 
اگر ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشــور به واکســن 
نیاز داشــته باشــند، ۱۲۰ میلیون دوز نیاز داریم و 
اگر دوز ســوم هم نیاز باشــد، به ۱۸۰ میلیون دوز 
نیاز خواهیم داشت؛ بنابراین ما هم در حال خرید 

واکسن و هم در حال تولید آن هستیم».
روحانی ســپس به موضوع قیمت تمام شــده 
واکســن پرداخت و گفت: «قیمت واکسن خارجی 
هم مختلف است و کمتر یا بیشتر از ۱۰ دالر است. 
قیمت واکســن داخلــی را هم وزارت بهداشــت 
بر اساس هزینه ها و سود آن محاسبه می کند. جای 
خیلی دعوا و نزاع هم نیســت که قیمت واکســن 
چقدر باشــد. هنوز قیمت دقیقی مشخص نشده 
اســت؛ اما بنای ما برای تعیین قیمت ریال است، 
نه ارز. دوگانه بیخودی در این زمینه به وجود آمده 

که برخی به آن دامن می زنند».
او همچنین به تزریق واکســن داخلی به مقام 
معظم رهبری اشــاره و عنوان کرد: «ماه ها پیش 
بــا ایشــان در این زمینه بحث داشــتیم و ایشــان 
در حالی که می توانســتند واکســن خارجی تزریق 
کننــد، بیان کردند که واکســن داخلــی را ترجیح 
می دهند و صبر هم کردند تا زمانی که واکســن در 
اختیار تمام افراد سن خاص یعنی ۷۵ سال به باال 
وجود داشته باشد و سپس واکسن داخلی را تزریق 
کردند که این اقدام ایشــان تشویق فوق العاده ای 

برای دانشمندان ما بود».

خبرهای خوش خطرناک
هزینه هــای عمومی غیرقابل  کنتــرل، نبود کارایی، 
فساد و تحریم های سازمان ملل متحد در سال های 
۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، اوضــاع را وخیم تر کرد.این تحریم ها 
تأثیر عمده ای بر اقتصاد و جامعه یوگسالوی داشت. 
در این میان صربســتان بیشــترین آســیب را دید؛ به 
 طــوری  که تولید ناخالص داخلی صربســتان از ۲۴ 
میلیارد دالر در ســال ۱۹۹۰ به زیر ۱۰ میلیارد دالر در 
سال ۱۹۹۳ و ۸٫۶۶ میلیارد دالر در سال ۲۰۰۰ کاهش 
یافت. ابرتــورم همچنین تأثیرات مخربی بر صنعت 
یوگســالوی داشــت. بین اول اکتبر سال ۱۹۹۳ تا ۲۴ 
ژانویــه ۱۹۹۵، قیمت ها به میــزان ۱۰۱۵×۵ درصد 
افزایش یافت. (درک این نرخ بسیار سخت است؛ ۱۰ 
به توان ۱۵!) در ســال ۱۹۹۳، یوگسالوی تورم بیش 
از ۹۹درصــدی را در برخــی از ماه ها تجربه کرد. در 
اوایل ســال ۱۹۹۴، قیمت ها به  طور میانگین هر ماه 
۳۱۳ میلیون درصد افزایش می یافت. این تورم بدون 

تردید در تجزیه این کشور نقش اساسی داشت.
ابرتــورم زیمبابوه در ســال ۲۰۰۸: پــس از تصمیم 
بریتانیا به واگذاری قــدرت به رابرت موگابه و اعالم 
اســتقالل کشور زیمبابوه شــرایط برای شکوفا شدن 
اقتصاد این کشور مهیا شد؛ اما سیاست های نادرست 
این چهره دیکتاتور منجر به بی ثباتی اقتصاد زیمبابوه 
در اواخر دهه ۱۹۹۰ شــد. مهم ترین دلیل ابرتورم در 
زیمبابوه را مصادره زمین های زراعی سفیدپوســتان 
بیان می کنند. در ســال ۲۰۰۱ دولت این کشور برنامه 
اصالحات ارضی خود را ارائه داد و در ســال ۲۰۰۵، 
در راســتای اجرای بخشــی از این برنامه، زمین های 
کشــاورزی چهار هزار سفیدپوســت را مصادره کرد 
کــه این اقــدام ضربه بزرگی به تجــارت و صادرات 
زیمبابــوه زد. هــدف دولــت موگابــه در این طرح 
تســریع توزیع مجدد زمین های اقلیت سفیدپوست 
بین جمعیت سیاه پوســت کشــور بود. در این دوره، 
صادرات محصوالت کشاورزی این کشور که تا پیش 
از ســال ۲۰۰۰، ۴۰ درصد از کل صادرات زیمبابوه را 
شامل می شد، به دو درصد رسید. مصادره زمین های 
سفیدپوستان ســقوط صنعت کشــاورزی، افزایش 
قیمت مــواد غذایــی و قحطی را برای این کشــور 
به دنبال داشــت. بی ثباتی پول ملی بــا ابرتورم در 
زیمبابوه در فوریه سال ۲۰۰۷ در این کشور آغاز شد. 
آمارها نشــان می دهد نرخ تورم این کشور در نوامبر 
ســال ۲۰۰۸ حدود ۷۹/۶ میلیارد درصد بوده است. 
دولــت ۲۲ صفر را از واحد پول حذف کرده و قیمت 

یک نان ۲۲ هزار میلیارد بوده است!
ابرتورم ونزوئال در سال ۲۰۱۸: آخرین قربانی ابر تورم 
در جهان ونزوئالســت. این کشور بیش از پنج کشور 
فوق به ایران شــباهت دارد. ایران و ونزوئال همراه با 
سه کشور دیگر در سال ۱۹۶۰ اوپک را تأسیس کردند، 
هر دو بیش از ســه میلیون بشکه نفت در روز تولید 
می کردنــد و هر دو از ســوی آمریکا تحریم شــدند؛ 
اما تحریم در کمتر از ســه سال در یکی از این دو به 
فاجعه ای بشری تبدیل شــد و دیگری با شدیدترین 
تحریم هــا و برای بیــش از ۱۰ ســال آن هم پس از 
شــیوع بیماری کووید ۱۹ تورمی حدود ۵۰ درصد را 
تجربه کرده اســت. ســطح قیمت ها در ایران در ۱۰ 
سال گذشته ۱۱ برابر و در ونزوئال ۵۳۰ هزار برابر شده 
اســت. در سال ۲۰۱۸ هر ســه ماه یک بار قیمت به 
۱۰ درصد کاهش یافت. در ۱۰ ســال اخیر که ارزش 
پول ملی از حــدود هزار تومان بــه ۲۵ هزار تومان 
در برابــر یک دالر کاهش یافته اســت، در ونزوئال از 
دو بولیوار در مقابــل یک دالر به چهار میلیارد و صد 
میلیون بولیوار در مقابل یک دالر کاهش یافته است. 
بر اثر این ابرتورم بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشــور 
به ســایر کشــورها پناهنده و آواره شدند. جمعیت 
کشــور ونزوئال ۳۲ میلیون نفر است که سه میلیون و 
۶۰۰ هزار نفر از آنها آواره شدند. بانک جهانی اعالم 
کرده است هر فرد بالغ در ونزوئال در این دهه ۱۰ کیلو 
الغر شــده است. اخبار بد از ونزوئال را نه آمریکا و نه 
سایر کشورها، مطرح نمی کنند؛ چرا که نقش آمریکا 
در این فاجعه انســانی غیرقابل کتمان است و خود 
ونزوئالیی ها نیز عالقه ای به بیان داســتان فروپاشی 
اقتصاد خود ندارند. از میان این کشورها سیاست های 
رفاهی در دو کشــور آخر یعنی زیمبابــوه و ونزوئال 
نقشــی تعیین کننده در ایجاد تورم وحشتناک داشته 
اســت. ونزوئال از زمان روی کار آمدن چاوز در ســال 
۱۹۹۸ بیش از ۳۰ طرح رفاهی را به اجرا گذاشــت. 
گفته می شود در آن ســال ها خاویار یارانه ای توزیع 
می شــد و امروز مردم چشم به راه نان شب هستند. 
ونزوئال تا قبل از فروپاشــی اقتصادی در ســال های 
اخیــر، ثروتمندترین کشــور آمریکای التیــن بود. در 
زیمبابوه اصالحات ارضی که سیاستی رفاهی است، 
البته در کنار فســاد گســترده، تورم را شعله ور کرد. 
مرور این تجارب برای ما آموزنده اســت. نباید تصور 

کرد که تورم باالتر از سال ۱۳۹۹ نخواهد رفت.
تــورم ماننــد هر بدبختــی دیگري حــد و اندازه 
نــدارد. بدون تردید مردم از جملــه کارکنان دولت و 
بازنشستگان در ۱۰ سال اخیر شرایط سختی را سپری 
کرده اند، اما این وضعیت بدترین حاالت ممکن نبوده 
اســت. تورم میلیون و میلیارد درصــدی نیز ممکن 
اســت. محتمل اســت خدای نکرده حاالت بدتری 
رخ دهــد. کارمندان دولت در قالب تشــکل ها یا به 
صورت های مختلف برای حفظ حقوق خود، همواره 
تالش می کنند قدرت خرید خود را ثابت نگه داشته یا 
افزایش دهند. بازنشستگان نیز در این سال ها متشکل 
شــده اند. معاونت رفاه تا ســال ۱۳۹۸ محل تجمع 
بازنشستگان بود و من هم به عنوان معاون رفاه باید 
به آنها پاسخ می دادم. درد دل این عزیزان از خاطرات 
تلخی است که تا پایان عمر به همراه خواهم داشت. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 4036 یکشنبه   6 تیر 1400

 در ابتدا می خواهیم قدری از شروع کارتان بگویید.  �
اینکه با چه کســانی کار می کردید و چگونه به سمت 

سیاست رفتید؟
ناگواری هایی که در آن زمان پیش آمد، ناشی از نادانی 
نسل ما نبود و ما اگر چوب هم خوردیم، چوب شرایط بود. 
ما شاگردی کســانی را کردیم که خیلی شریف بودند. ما 
شاگردی خانواده غالمحسین  خان مفید، سرکیسیان و... را 
کردیم. با بیضایی هم کار کردیم و نسبتی هم با هم داریم. 
بعد به انجمن تئاتر ایران رفتیم که بچه های چریك آنجا 
بودند؛ از جمله یلفانی و سلطان پور و دیگران که در آنجا 
هم یاد گرفتیم. صمد بهرنگــی و بهروز دهقانی هم هر 

زمان به تهران می آمدند، به انجمن سر می زدند.
 ارتباط شما با امیرپرویز پویان به چه شکل بود؟ �

در انجمن تئاتر ایران او به عنوان یك تئوریســین فهیم 
که تاریخ جهانی را می دانســت، حاضر می شد و ما چون 
در آغاز نمایش نامه حادثه دروتیســی را دست گرفتیم و 
توانایی هایمان در تاریخ سیاســی اروپا به حد آرتور میلر 
نبود، یلفانی و امیرپرویز پویان به ما کمك می کردند. جنگ 
جهانی دوم و مباحث دیگر را از آنها یاد گرفتیم. امیر پرویز 
دنبال بچه هایی که تمایالت سیاســی داشتند، می گشت؛ 
بنابرایــن فرصت های خالی ما را مــال خود می کرد. اول 
درباره مسائل مارکسیســتی بعد هم درباره تحلیل نیما؛ 
منتها زمانی که جنبش ســیاهکل به سمت پراتیزه شدن 
پیش رفت، اجازه نداد دوستان ما به این حرکت بپیوندند 
و خیلی رك و صریح گفت شــما کارتــان را بکنید. آقای 
نصرت اهللا نویدی یك نمایش نامه درباره تراکتور نوشــته 
بود که به ســعید سلطان پور داده بود تا کارگردانی کند و 
من نقش اصلی آن بودم و متأسفانه توقیف هم شد. آن 
زمان تازه تراکتور در ایران جایگاه خودش را پیدا کرده بود 
و می رفت که سیســتم زراعی کهنه را به سیستم زراعی 
صنعتــی تبدیل کند و ابزار یدکی تراکتور مســئله اصلی 
کشــاورزان بــود. نمایش نامه جالبی بود کــه چگونه ما 
استثمار می شــویم و سرمایه داری کمپرادور آن زمان تازه 
در حال ســوق دادن جامعه به سمت مصرفی کردن بود. 
ســلطان پور هم یك اثر زیبا به نام حسنك وزیر داشت که 
با ادبیات نمایشی این زمان نمی خواند. ما بعد از جنبش 
ســیاهکل از رفقا دور شــدیم و بعد از آن با آوانسیان کار 
کردیم و من در رادیو جا افتادم و نوشــتم و بعد ســر کار 
آقای ابراهیم زاده، آقای جوانمرد تئاتر ما را دیده بود و از ما 

دعوت به همکاری کرد و به هنر ملی پیوستم.
 داستان ســاخت فیلم عالمه زاده در جنگل های  �

شمال چیست؟
رضا در تلویزیون کار می کرد و فرصتی به او داده شده 
بود که درباره چوب در جنگل های ایران مستند بسازد. با 
من مشورت کرد و گفت اگر بیایی نقش اصلی را بر عهده 
بگیری، این مســتند را به فیلم سینمایی تبدیل می کنیم. 
قصه ای را از احمد محمود بازنویســی کرده بود و سناریو 
را پیــش رفتیم و بخش عمده آن را هم ســاختیم که به 

نتیجه نرسید.
 مفاهیم سیاسی همیشــه در کارهای شما وجود  �

داشته است. شما می توانید به این پرسش پاسخ دهید 
که آیا اصال می توان قائل به هنر سیاسی بود؟ آیا هنر 

رسالت سیاسی دارد؟
در هیچ کجای آثار شکسپیر به این نمی رسیم که خدا 
وجود داشته یا نداشته باشد. حتی کشیشی که در کلیسا 
وجود دارد، به معنای واقعی یك انســان سالم و شریف 
اســت، ولی مبلغ اینکه تو این گونه باش یا نباش نیست. 
در راســتای آن چیزی که انســانیت تــو را ثابت می کند، 
حرکت کن. این مســئله را در آثار آشــیل و کالسیك های 
یونان می بینیــم؛ مثال در یونان هزاران خــدا وجود دارد؛ 
خدا روی زمین می آید و زئوس می شود. غرض این است 
که دوستان ما کاری را هنرمندانه می دانند که در راستای 
اعتقادات خودشان باشد. این اعتقادات خودشان دلیل این 
نیست که من هم مثل آنها فکر می کنم. این خط کشی که 
انجام شد، پدر ما را در آورد؛ تو یا با منی یا نباید باشی!   که 
در هنر رســوخ کرد. کسی نمی تواند بگوید هنر سیاسی یا 
غیر سیاسی است؛ هنر، هنر است! این خط کشی ها وقتی 

به وجود می آید که می گویید مثل من فکر کنید.
 آثار ســلطان پور را می توان در دســته بندی هنر  �

مارکسیســتی قرار داد؟ اصال چنین عنوانی درســت 
است؟

کارهــای ســلطان پور را می تــوان در هنــر طبقاتی 
دســته بندی کرد. هنر، هنر اســت و من معتقدم هنرمند 
اگر مدافع آن چیزی باشــد که در هســتی به آن عدالت 
می گوییــم و به خاطر رشــد فرهنگ به آن دموکراســی 
می گوییــم، در این ورطه ها نمی افتد. هنرمند وســیله ای 
دارد که گرفته یــا پس می دهد. از کجا می گیرد؟ آنجایی 
که روح من تأمین می شــود. کجاســت؟ روان شناســی، 
معیشت، تفکر و... در محیط اجتماعی ا ست. حاال در این 
محیط اجتماعی اقشار مختلف وجود دارند. تو می توانی 
از راکفلر دفاع کنی، من هم می توانم از کارگر آذرآب اراك 
دفــاع کنم. اینکه ما چگونه این مدافعــت را ارائه کنیم، 
مسئله دیگری است. تو وقتی معنا پیدا می کنی که بتوانی 
یاریگر نیرویی باشی که اندیشه و خاستگاه تو را به وجود 
آورده اســت. من اگر درد دل مردم را نشنوم، پای درد دل 
آنها ننشینم و با آنها قدم نزنم، نمی توانم از آنها بنویسم. 
شــکاف طبقاتی که االن وجود دارد، تن من را می لرزاند؛ 
نه برای امروز بلکه برای ۱۰ سال دیگر. ما پدیده ای داریم 
به نام حمله کبوترها به بازها؛ یعنی روزی می رســد که 
یك آپارتمان هم در باالی پارك وی امنیت نداشــته باشد. 
چرا این گونه شــده است؟ ســیب زمینی، پنیر، نان و تمام 
اینها دیگر پاسخ گوی دستمزد یك کارگر عادی نیست. چه 
کنیم؟ به هر حال باید راهی هم برای آنکه او زندگی کند، 
پیدا کرد. مِن هنرمند چه کنم؟ هنرمندبودن من این است 

که نقشی در این مسئله داشته باشم. من این خط کشی ها 
را قبول ندارم.

 آقای فراهانی بســیاری از هنرمندان به اقتضای  �
وظیفه وجدانی از مفاهیمی ماننــد عدالت و برابری 
ســخن گفته اند؛ مثــال در آثار شــاملو بــه دفعات 
می بینیم که موضوع عدالت محوریت دارد. آیا صرف 
سخن گفتن از عدالت باعث می شود مثال بگوییم آثار 
فالن شاعر یا نویسنده چپ گرایانه است؟ آیا این نگاه 

مصادره مفاهیم نیست؟
برخی معتقدند دیگی که برای من نجوشد بگذار...! 
برای برخی فرق نمی کند. وقتی حرف  آنها را نزند، انواع 
برچسب ها به او زده می شــود. چون نگاه ایدئولوژیك 
است. به دوستان آموخته شده است که ایدئولوژیك به 
هنر نگاه کنند. البته این مسئله بد نیست، به شرطی که 
تبدیل به فاشیســم نشود. هیچ الیه اجتماعی به اندازه 
مبارزان فرهنگی این کشور ضربه ندیده است؛ مثل ۲۸ 
مرداد که انگلیس ها و شعبان بی مخ کودتا می کنند و 
تنها کسانی که اعدام می شوند، توده ای ها هستند؛ مبشر، 
کیوان، سیامك و...؛ تازه می گویند اینها خائن بودند! در 
هنر نیز این گونه اســت؛ ما هنوز ارجمندی شــاملو را 
درک نکرده ایم. این شــخص که بــرای تو کار نمی کرد، 
او برای جهان کار می کرد؛ «فریادی شــو تا باران، وگرنه 
مرداران». او آدم بزرگی اســت، بزرگی او را حفظ کنید. 
حداقل آنچه را هست، حفظ کنید. یا کسرایی؛ چرا قبر 
او باید در اتریش باشد؟ ما داریم بحث سیاسی می کنیم، 
در  صورتی که من اصال دوســت ندارم سیاســی حرف 
بزنیم و دلم می خواهــد درباره تئاتر صحبت کنیم، اما 
نمی شود. هنرمندی که می خواهد به کشور خود خوب 
نگاه کند، باید به سیاســت به عنوان ابزار کارا نگاه کند. 
من اگر دلم برای زحمتکشــان این کشور می سوزد، به 

این مسئله نیاز دارم.
 شــما گویا با احســان طبری نیز رفت و آمدهایی  �

داشته اید؛ ارتباط شما با او به چه شکل بود؟
ما در شــورای نویســندگان شاگردی اســتاد طبری را 
می کردیم. وقتی کســرایی ســخن می گفت، شاگردی او 
را هــم می کردیم. طبــری جور دیگری بــود، اصال گوهر 
دیگری داشــت. طبری را نمی شــود با دیگــر بچه های 
حزبی مقایســه کرد. از مرزهای کم وکاست نگاه فلسفی 
ما گذشــته بود و فراتر بود. مقاله ای نوشــته شده بود که 
در آن از زنده یاد ســیمین بهبهانی آن زمان ستایش کرده 
بود، بعد فهمیدیم آقــای طبری مصحح این مقاله بوده 
اســت. بعد دوســتان اعتراض کردند که چرا؟ برخوردی 
کــه کرد به من آموخت که تو حق نداری وقتی به داوری 
یك پدیده هنری می نشــینی، ســرکوب در ذهنت باشد. 
هر انســانی را در چرخه انسان بودن به تماشا بنشین. اگر 
هنرمند بود، هنــرش را به چالش بگیر. چیزی که در نقد 
به آن رســیدیم. نقد به معنای تخریب نیست. نقد یعنی 
در تحلیل ما پدیده نهفته ای آشــکار شــود که هنرمند از 
آن استفاده کند. ما از طبری یاد گرفتیم خوبی ها در همه 
هســت؛ در جنگ بیــن اهریمن و اهورا، این قــدر اهورا را 
باال ببر تا اهریمن کنار بنشــیند. مــن از آقای فرخ نگهدار 
خوشــم می آید؛ چون چنین نگاهی دارد. ما در کشــوری 
هســتیم که با خون نمی توانیم تغییر بــه وجود بیاوریم؛ 
باید با دوســتی و آموزش تغییر ایجاد کنیم. دانشــگاهی 
که توده ها در این ۴۰ ســال گذراندند، خیلی درشــت تر از 
قلم من اســت. توده ها تجربه ها و شــیوه های   خاصی را 
تجربه کردند؛ دروغ را فهمیدند، مردم فروشــی و... را یاد 
گرفتند. دیگر االن مســئولیت و وظیفه مندبودن هنرمند 
موضع مهمی باشــد . تو با دو شــعار علیه جزنی، طبری 
و خســرو روزبه می توانی معاون وزیر شوی، اما چه کنم 
آنچه مرا هست تو را نیســت! هنرمندان ما در وضعیتی 
هستند که نان و معیشت برای آنها واقعا مسئله است. در 

چنین وضعیتی، قناعت هم وجود دارد. کار و پیکار هم در 
محیــط اجتماعی وجود دارد. من می گویم به این راحتی 
به ســمت خود فروشی نرویم. اینکه یك هنرمند فقط در 
خدمت تفکر حاکم باشــد، من ایــن را نفی نمی کنم، اما 

اعتقادم این است که اجازه دهید به او هنرمند نگوییم.
تو اگر گرسنه باشی توت بفروش؛ اما زندگی ات را بکن؛ 
انســان تحت هر شــرایطی باید کار کند. کار یعنی شرف 
مرد! در هر شــرایطی باید کار کنی تا بمیری. وقتی که بر 
من و تو وزد باد مهرگان/ آن گه شود پدید که نامرد و مرد 
کیســت. اگر در این وضعیت نوشــتی و چند جوان را به 
پویش واداشتی درست است. کسرایی مشکلش چیست 
که شــعرش را از کتاب ادبیات مدارس در می آورند؟ من 
احســاس می کنم وظیفه جزئی از همه چیز یك هنرمند 
اســت. بدانــد چه کســی او را آورده و به چــه می تواند 
بیندیشد. فیلسوف هم نمی خواهد و باالخره الفبای بودن 

است.
 گلســرخی به  نظر شما هنرمند محسوب می شد یا  �

یک کنشگر سیاسی؟
ما با هم خیلی رفیق بودیم. همســر ایشان در رادیو با 
ما همکار بود. ما از طریق رحمان هاتفی ارتباط داشتیم. 
هاتفی بزرگی بود، معلم ما بود، دوســتش داشــتیم. آن 
زمــان بچه های چــپ در کیهان قــدرت عظیمی بودند. 
جالل سرفراز، گلســرخی، هاتفی و... . خسرو مقداری از 
بچه های مســتقیم چپ کناره گیری می کرد؛ اما مطالعه 
داشــت و خوب یاد می گرفت. با حیا بود و شــرم شرقی 
عجیبی داشــت. می شود گفت تا زمانی که توقیف نشده 
بود، بچه ها از خســرو یك چهره بسیار دموکرات داشتند. 
بعد از بازداشــتش دیدیم از زیر این خاکستر چه ققنوسی 

بیرون زد.
 او خود را کمونیســت می دانست؛ اما حرف هایی  �

می زد که انگار ریشه مذهبی داشت.
این یك واقعیت است که شما نمی توانید در یك کشور 
شیعه زندگی کنید و شناخت شیعی شما کم باشد. ما باید 
به دلبســتگی های مردم احترام بگذاریــم؛ وگرنه جواب 
سالم ما را هم نمی دهند. اگر تقدس حسینی جایگاه ویژه 

تاریخی دارد، باید او را بشناسیم.
 گلسرخی در دادگاه از حضرت علی و امام حسین  �

یاد می کند. برخی می گویند فقط این نبود که گلسرخی 
بخواهــد از مفاهیــم مذهبی برای دفــاع از خلق ها 
استفاده کند و یک هدف ثانویه ای پشت حرف هایش 
بود؛ اینکه با بیان مارکسیسم -کمونیســم و هم زمان 
مدح نمادهای مذهبی پیوند و وفاقی میان چریک های 
فدایی و مجاهدین خلق ایجاد کند. این گزاره درست 

است؟
شــما نمی توانید فضای هنری و سیاســی دهه ۴۰ و 
۵۰ را تصور کنید؛ چون اســنادی که به دست تان رسیده 
خیلی مخدوش اســت یا فعال مخدوش مانده است. به 
شرفم قسم می خورم که راســت می گویم؛ در دهه ۴۰ و 
۵۰ هیچ کس کاری نداشــت شــما چگونه فکر می کنید، 
هر کســی کار خودش را می کرد. ما در زمانی که تئاتر کار 
می کردیم، مسلمان در گروه من بود که نماز می خواند و 
هیچ کس هم نمی فهمید او در حال نماز خواندن است و 
به من ربطی نداشت او چه عقیده ای دارد. این خط کشی ها 
اصال وجود نداشت. در گروه «کوچ» مسلمان ترین ما کریم 
اکبــری مبارکه بود که در تمام عمرم هرگــز از او دروغ و 
غیبت و تزویر نشــنیدم و تا دل تان بخواهد شــجاعت و 
غیرت در او دیدم و همــه چیزهای خوب در او بود. مگر 

می شود به او گفت غیرسوسیالیست و مسلمان؟  
 نیروهای چپ توانســتند هنر را با موضوعات روز  �

سیاسی به ویژه در موســیقی و شعر پیوند بزنند و آثار 
مهمی را تولید کردند؛ از جمله آفتابکاران جنگل، پرواز، 
سرود خلق و... و ســلطان پور خالق بسیاری از اشعار 

این آثار بود. از او برای مان بگویید.
وقتی صحبت از ســلطان پور می کنیــم، باید مواظب 
باشیم چون ســلطان پور مثل یك روح آتش گرفته ای بود 
کــه هیچ جا، هیچ چیز جلــودارش نبــود. در همان گروه 
دولت آبادی، یلفانی و دیگران هم بودند؛ اما ســلطان پور 
جور دیگری بود؛ او در راســتای آرمان و عشقی که داشت 
گستاخ و شجاع بود. یادم هست پیتر بروك را آورده بودند 
و میهمان شاهنشاهی ایران بود. در جلسه پرسش و پاسخ 
نوبت سلطان پور رســید و همه تصور می کردند سؤاالتی 
مربوط به تئاتر از او پرسیده می شود که ناگهان سلطان پور 
گفــت: تو می دانی به کجا آمده ای؟ برای چه آمده ای؟ تو 
به کشــوری آمدی که ۱۲ هزار زندانی دارد؛ تو که صاحب 
دانشی، نمی دانستی میهمانی چه کسی را قبول می کنی؟ 
حماسه وجودی سلطان پور را کسی نداشت. این صحبت 
را هیچ کــدام از ما جرئت نمی کردیم بگوییم به ویژه در آن 
ســالن کوچك که پر از نیرو های امنیتی بود. ســاواك آن 
زمــان پدیده عجیبی بود و مدل های خاصی برای برخورد 
با منتقدان داشت. هرچه بود ساواک پدر ما را درآورده بود. 
ســلطان پور خط شــکن بود و به نیروهای جوان معترض 
شــجاعت می داد و تأثیرگذار بود؛ امــا اینکه در همه جا 
کارش درست بود، این طور نبود؛ مثال من یکی از کارهایش 
را نقد می کنم. مثال او در مرکز فرهنگی ایران و آمریکا رفت 
باالی ِسن و پرده تئاتر را کشید پایین و گفت این نمایش نامه 
کثیف و فاشیســتی اســت که این شــیوه او غلط بود. من 

بدترین تئاتر را هم حاضر نیستم پرده اش را بکشم.
 از شب های شــعر انســتیتو گوته چه خاطره ای  �

دارید؟
چون کســانی که خاطره برانگیز بوده اند زنده هستند، 
ترجیــح می دهم حرفی راجع به آنجــا نزنم؛ اما برخورد 
آقــای براهنی را زیاد قبول نــدارم. آن زمان جنگ بین ما 
خیلی باال بود و منتقدین ما متأســفانه خیلی درســت و 
حســابی نبودند. براهنی خیلی گســتاخانه با سلطان پور 

مواجه می شد.
 شما در عروسی سلطان پور و هنگام دستگیری اش  �

هم حضور داشتید؟ آن شب چه اتفاقی افتاد؟
بله، حضور داشــتم. آنجا یك رفتار نادرست رخ داد. 
این اتفاق مثل حماســه ای اســت که بــرای مرا ببوس 
گفته اند و این طور نیست که شما شــنیده اید. از برادرش 

بپرسید بهتر است.
 نگاه شما نسبت به وقایعی که از سال۵۶ تا ۶۰ رخ  �

داد چیست؟ آیا رخدادهایی مانند تسخیر سفارت را 
حرکت های احساسی می دانید یا ضدامپریالیستی؟

آقای نگهدار روزی حرفی زد که خیلی خوشــم آمد، 
کسی گفت درباره فالن واقعه شما به عنوان یك مسئول 
فداییان خلق ایــران این گونه داوری کردید، نگهدار گفت 
چقدر خوش است که هر واقعه ای را در زمان خودش به 
تحلیل بکشیم. اگر االن من بخواهم درباره تسخیر سفارت 
تحلیل کنم طبیعتا یك آدم ۷۵ســاله تحلیل می کند؛ اما 
آن زمان خیلی خوشحال هم شــدیم. درك ژئوپلیتیکی 
نداشــتیم؛ امــا آن قــدر از آمریکا کینه داشــتیم که لذت 
می بردیم؛ اما بعدا فهمیدیم این کار درستی نیست. گرفتن 
آن سفارت که گرفتن آمریکا نبود. بهزاد فراهانی ۴۰ سال 

پیش فرق می کند.
 از دهه ۶۰ برای مان بگویید. �

یك روزی در کاخ جوانان شــوش در حال تلفیق مادر 
برشــت و گورکی تمرین می کردیم و عده ای جوان تمرین 
ما را به هــم زدند. این اتفاق تصویر پیچیــده ای از آینده 
هنــر به من داد. من دیدم ایــن واژه فقط دیگر نمی تواند 
بازدارنده هنر نباشــد. آن زمان احساس کردم وضع ما به 
چه شــکل پیش می رود. یك بار هم به آذین در دانشسرا 
سخنرانی داشــت و باز هم همین اتفاق افتاد و جلسه را 
به هم زدنــد. من نمی گویم در چپ ها ایــن رفتار نبود و 
خــودم گاهی اوقات جزئی از آن بودم؛ اما پیش آمدن این 
اتفاقات به معنای آن است که ما تربیت سیاسی نداشتیم. 
من دهه ۵۰ فرانســه بودم و خوب درك می کنم؛ در آنجا 
نوعی از دموکراسی را می بینید که ربطی به اینجا ندارد و 
خیلی جلوتر است. من اولین بار که اول ماه می  در فرانسه 
بودم، احساس می کردم بشریت در حال رفتن به آسمان 
است؛ همه چیز زیبا بود! موسیقی خاص کارگران معادن، 
رقص ها، رنگ ها، شعارها همه یکپارچه شده بود که ما در 
اینجا نداشتیم. ما بلد نبودیم؛ پس در جاری شدن دهه ۶۰ 
خیلی ها محکوم می شوند. من گاهی اوقات تنم می لرزد 
که چگونه می شود چهار میلیون جمعیت شمال گیالن 
جمع شــده بودند یا اول ماه می  ســال ۵۸ از دخانیات تا 
میــدان آزادی همه بودند؛ اما بلد نبودیــم! به ما مبارزه 
سیاسی را یاد نداده بودند. نمی شود تئاتر را در تئوری های 
مسخره دانشگاهی یاد گرفت؛ بنابراین اشتباهات فراوان 
بود. نسل جوان میدان مطالعات و تجربه کمی داشت و 

ندیده بود که در هنر نیز تأثیر می گذاشت.
 خیلی از هم نسالن شما در دهه ۶۰ از ایران رفتند؛  �

اما شما ماندید.
مــن خارج را تجربه کــرده بودم. من چهار ســال در 
فرانســه درس خواندم؛ بــرگ درختی بــرای من قرابت 
نداشــت. من گیاه های صحراهای فراهان را می شناسم 
و ده هــا روز هــم اگر در آنجا رها شــوم، زنــده می مانم. 
من این قدر در آن بیابان علف چیده ام که عاشــقانه آنجا 
را دوســت دارم. در فرانســه هیــچ کجا قلبــم به تپش 
در نمی آمد. من اگر می رفتم که پیشــنهاد کار هم داشتم، 
نمی توانستم دوام بیاورم. کجا می رفتم؟ اینجا صبح بیدار 
می شوم، همســایه را می بینم، سالم می کنم، نان سنگك 
می خرم؛ من کجا بروم؟ به دنبال چه بروم؟ ســلطان پور 
ماند و اعدام شــد، یلفانی رفت و االن زنده اســت و هیچ 

چیز هم کم ندارد؛ ولی من یك تجربه تلخ تر داشتم. 
ادامه در صفحه ۴

 بهزاد فراهانی در گفت وگو با  «شرق» مطرح کرد

 روایتی دیگر از  عصر چریک ها
برای حل مشکل گلشیفته با خاتمی و موسوی تماس گرفتم

مهرشــاد ایمانی، امیرحســین جعفری: عموم مردم نام بهزاد فراهانی را گره خورده با تئاتر و سینما می دانند؛ گرچه 
این تصور کامال درســت است، اما وجوه فراهانی بیش از اینهاست. اویی که زندگی هنری اش گره خورده با سیاست 
اســت و وقتی پای روایت هایش می نشینیم، انگار فیلم نامه ای کامال سیاســی را می خوانیم؛ انگار در دهه ۵۰ همراه 
با امیرپرویز پویان و خسرو گلسرخی پای شــعرخوانی سلطان پور نشسته ایم. فراهانی فراز و فرودهای بی شماری در 
زندگی اش تجربه کرده ، اما به گفته خودش و البته مشاهدات ما مخاطبانش، هیچ گاه از اصول ذهنی خود عدول نکرده 
است. او هنوز خود را یک سوسیالیست می داند و می گوید تا زمانی که خلق های محروم از فالکت بیرون نیامده اند و 
عدالت طبقاتی حکمفرما نشــده است، از هیچ چیز جز سوسیالیسم نمی شود سخن گفت. فارغ از قضاوت سیاسی و 
تاریخی این ســخن، به جرئت می توان گفت او پایمردانه پای باورش ایســتاده است. چندی پیش با بهزاد فراهانی 
گفت وگویی کوتاه درباره مقوله هنر سیاســی انجام دادیم که البته کوتاه بــود و موجز و جان مطلب را ادا نکرد. پس 
از انتشــار آن مصاحبه، مخاطبان روزنامه در پیام ها و تماس های تلفنی متعدد درخواســت کردند دایره گفت وگو با 
فراهانی گسترده تر باشد؛ به همین دلیل ما هم بر خود الزم دانستیم فرصتی بیشتر از او بگیریم تا جزئی تر درباره تاریخ 
سیاسی معاصر پرسش کنیم که البته این بحث ها فقط به تاریخ هم منحصر نشد و بحث به مشکالتی که امروز بر او و 
خانواده اش رفته نیز رسید. پنجشنبه روزی بهزاد فراهانی ما را به یکی از محله های میدان شهدا یا همان ژاله سابق برد 

و مصاحبه در خانه ای قدیمی که لوکیشن فیلم سینمایی اش بود، انجام شد.
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ادامه از صفحه اول

  یک خبر  و  چند  نکته
همه کارکنان نظام ســالمت در سراسر ایران اسالمی 
برای مقابله با این بیمــاری و درمان مبتالیان، از جان 
مایه گذاشــته و آنچــه را در توان داشــتند، به میدان 
آورده انــد، اما ما با بحران سیاســت گذاری و مدیریت 
در ایــن عرصه روبه رو هســتیم. ما بــا خوش خیالی 
و کم عملــی نمی توانیم این بیمــاری را کنترل کنیم. 
متأسفانه دسترســی به واکسن با وجود تأمین مالی با 
مشکالتی روبه رو شده و واکسن های ایرانی نیز به زودی 
امــکان پوشــش فراگیــر را ندارند. حتــی در صورت 
واکسیناســیون همگانی نیز خطر واریان های ویروس 
جدی است. آمریکا و انگلیس دو کشوری که پوشش 
واکسن بســیار فراتر از ما را دارند، در روزهای اخیر در 
برخی از نقاط خود افزایش های تلخی را در مرگ ومیر 
مشــاهده کرده اند. کشــورهای فقیری مانند ویتنام با 
جمعیت نزدیک به صد میلیون و تراکم بیش از ما، در 
تمام این مدت جهان گیری کمتر از صد مرگ داشته اند. 
اتکا به نظام بهداشتی، واکنش سریع و بیماریابی فعال 
و اقــدام به موقع در ایزوله کردن و نگاه فرابخشــی به 
موضوع کرونا، حلقه های مفقود ما هستند. ما از مردم 
گالیه می کنیم که چرا رفتارهای پیشگیرانه خود را کم 
کرده اند، اما چه کســی از مســئوالن برای کم عملی و 

اقدامات دیرهنگام گالیه کند؟
* استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ادامه از صفحه 2

خبرهای خوش خطرناک
یک ســالی اســت که ایــن عزیزان بیــش از آنکه 
روبه روی وزارت تعاون تجمع کنند، به سازمان برنامه 
می روند و تجمع و اعتراض شان دستاورد بسیار بیشتری 
داشته است. به این اعداد دقت کنید تا بدانید چرا باید 

بیش از خوشحال شدن، نگران باشیم:
- در ۱۵ سال گذشته کمک دولت به صندوق های 
بازنشستگی بیش از صد برابر شده است؛ از هزارو ۵۰۰ 

میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان.
- در ســال ۱۴۰۰ دولت به سازمان تأمین اجتماعی 
۸۹ هزار میلیــارد تومان از بدهی خــود را می دهد تا 
بتواند حقوق ســه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته، یعنی 
یک و نیم برابر تعداد کارکنان دولت را پرداخت کند. در 
دو سال قبل این میزان کمتر از پنج هزار میلیارد تومان 

بود.
- در ایران پنج میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشســته داریم؛ 

یعنی حدود دو  ونیم برابر تعداد شاغالن دولت.
- بودجــه ســه صندوق بازنشســتگی کشــوری، 
لشــکری و تأمین اجتماعی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان اســت. بودجه عمومی دولت تنها دو و نیم برابر 
این مقدار است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان 
دولت با توجه به همسان ســازی حقوق بازنشستگان 
با شــاغالن، به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
نیاز دارد و همه این مبالغ کسری است و با خلق تورم 
می توان آن را تأمین کرد. به این رقم توجه کنید تا نقش 
هزینه صندوق های بازنشستگی در تورم مشخص شود. 
اگر دولت در ســال ۱۴۰۰ بــرای تأمین هزینه های خود 
مجبــور به فروش ۴۲۵ هزار میلیارد اوراق مشــارکت 
و شــرکت های دولتــی خود باشــد، مبلــغ ۲۵۰ هزار 
میلیارد تومان آن، یعنی بیش از ۵۰ درصد آن، مربوط 
به صندوق های بازنشســتگی اســت. افزایش حقوق 
کارکنان دولت و بازنشستگان، کسری بودجه عظیمی 
را به وجود آورده و این کسری بودجه از مهم ترین علل 
تورم در ایران است. اقتصاددانان هنوز بر سر یک مدل 
برای تبیین ســقوط اقتصادها اجماع ندارند. ســقوط 
اقتصادها یک فاجعــه غیرقابل پیش بینی مانند زلزله 
است. اما کلیات ارزشمندی در دست همه کارشناسان 
اقتصادی است. مارپیچ تورم دستمزدها چند دهه است 
که فرموله شده است. افزایش حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان بدون تردید به تورم دامن می زند. این تورم 
می تواند در یک زمان نامعین به خروج منابع از بانک ها 
و بیدار شــدن اژدهای نقدینگی در ایران منجر شــود. 
به فرض اینکه ابرتــورم در ایران روی ندهد، کارمندان 
دولت و بازنشستگان نیز مهار تورم را بر افزایش حقوق 
خود ترجیح می دهند. وقتی تورم ۵۰ درصد است و ما 
حقوق آنها را ۷۰ درصد افزایش داده ایم، قدرت خرید 
آنها برای کاالهای مصرفــی به طور واقعی ۲۰ درصد 
افزایش یافته اســت. اما رضایت مردم تنها بستگی به 
خرید کاالهای مصرفی ندارد؛ یک کارمند و بازنشســته 
برای داشتن یک زندگی آبرومند، نیازمند مسکن، لوازم 
خانگی و خودرو است. قیمت این دارایی ها در رضایت 
مردم نقش اساسی دارد. اقتصاددانان نشان داده اند که 
مصــرف مردم و مطلوبیت آنها به قدرت دائمی خرید 
آنها در طول زمان بســتگی دارد. کارمند و بازنشســته 
مقایســه نمی کند که با حقوق خود چند کیلو گوشت 
می تواند بخرد، بلکه محاســبه می کند که با چند سال 
پس انداز می تواند یک آپارتمان را خریداری کند. تورم، 
آینــده را پیش بینی ناپذیــر می کند. تورم جــذام نظام 
اقتصادی است. تورم تنها توزیع درآمد از جیب عموم 
مردم برای جلب رضایت یک گروه دیگر از مردم نیست، 
تورم همه را فقیر می کند؛ زیرا آینده را نامطمئن و نظام 
تولیدی را مختل می کند. به سیاق مرحوم حسین پناهی 
بگوییم:  «افزایش حقوق را دوســت دارم/ ولی از تورم 
می ترسم!» شعر حسین پناهی:  «من زندگی را دوست 
دارم ولی /  از زندگی دوباره می ترسم!/ قانون را دوست 
دارم / ولی از پاســبان ها می ترســم! / عشق را دوست 
دارم / ولی از زن ها می ترسم!/ کودکان را دوست دارم / 
ولی از آینه می ترسم! / این چنین می گذرد روز و روزگار 

من! / من روز را دوست دارم / ولی از روزگار می ترسم

خبر

بیانیه جبهه اصالحات ایران درباره 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری

جبهه اصالحات ایران یا همان نهاد اجماع ساز  �
دربــاره انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ بیانیه ای 
صــادر کرد کــه در بخش هایی از آن آمده اســت: 
«نتیجه انتخابات نشــان داد که بخــش بزرگی از 
جامعه ایران امیدش را به اثربخشــی راهبردهای 
اصالح طلبانــه حداقلــی از دســت داده اســت. 
تحریم هــای شــدید اقتصــادی و پاره ای از ســوء 
حکمرانی هــا کــه منجر بــه نارضایتی گســترده 
شهروندان ایران شده است و موانعی که مخالفان 
اصالحــات در برابــر اصالحات خشــونت پرهیز و 
قانونی و حاکمیت اراده ملت ایجاد کرده اند، سهم 
بزرگی در ایجاد این ناامیدی داشته  است، اما پاره ای 
از ضعف ها و اشتباهات در میان نیروها و نهادهای 
اصالح طلبــان هم از عوامل ایــن کاهش و ریزش 
پایــگاه اجتماعی بوده اســت». در ادامه این بیانیه 
مطرح شده اســت: «جبهه اصالحات ایران وظیفه 
خود می داند ضمــن نقد رفتارهــای اقتدارگرایانه 
بخشــی از حکمرانان، بازاندیشــی و زمینه ســازی 
بــرای اصالحات ریشــه ای تشــکیالتی و گفتمانی 
در جبهه اصالح طلبان را در دســتور کار خود قرار 
دهد. ما نارضایتی بخشی از شهروندان از عملکرد 
اصالح طلبان را درک می کنیم و برای آسیب شناسی 
و بازســازی و نوســازی اندیشه و ســاختار جریان 
اصالحــات خــود را آمــاده  خواهیم کــرد و نتایج 
بررسی ها و جمع بندی خود را به اطالع شهروندان 
ایران خواهیم رســاند». جبهــه اصالحات ایران در 
پایان بیان کرده اســت: «ما ضمــن ادای احترام به 
رأی، نظر و رفتار همه شهروندان در این انتخابات، از 
جمله رأی بخش قابل توجهی از ایرانیان به جناب 
آقای رئیسی، از رئیس جمهور منتخب می خواهیم 
بکوشــد فراتر از قــول، عمــاًل رئیس جمهور همه 
ایرانیان باشــد. همچنیــن توجه کنــد که کاهش 
چشــمگیر مشــارکت در انتخابــات، افزایش آرای 
باطلــه و افزایش نارضایتی عمومی، نشــانه هایی 
هشــداردهنده  اند که اصالحات فوری و ریشــه ای 
را ضروری می ســازند؛  جبهه اصالحات ایران برای 
رئیس جمهور منتخب در تأمین رضایت شهروندان 
و انجام اصالحات فــوق آرزوی توفیق می کند. این 
جبهــه در برنامه هایش برای دولت ســیزدهم که 
منتشر کرده است اهداف اصلی و ۱۸۷ برنامه دقیق 
و سنجش پذیری که برای کشور ضروری می داند را 
ذکر کرده است. این سند مبنای نقد و مطالبه گری ما 

از دولت سیزدهم خواهد بود».

 

اصل کلیه مدارک (شناسنامه مالکیت، کارت ماشین، سند کمپانی، 
کارت سوخت و تسلسل اسناد) خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۲ رنگ 

 نقره ای متالیک  به شماره موتور 139B0019501 و شماره شاسی
 NAAM31FC5DK864211 پالک شماره انتظامی ایران 

 ۸۸ - ۱۲۶ س ۸۴ به نام اینجانب امير علي جعفری مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو سایپا تیبا رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۹ 
 به شماره پالک ایران ۶۶ - ۱۹۸ ج ۴۷ و شماره موتور

 M15 / 8898878 و شماره شاسی 

NAS811100L5882052 به نام وحيد خليلي صدقياني 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک تحصیلی اینجانب فائزه شعبانلو فرزند رضا به شماره شناسنامه 
۰۰۱۷۷۴۱۸۰۷ صادره از تهران در مقطع کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر_
نرم افزار کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی اسالمشهر_آموزشکده فنی 

و حرفه ای سما با شماره ۱۹۲۰۸۹۴ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد سما اسالمشهر نشانی  اسالمشهر- میدان نماز به سمت جاده
 احمد آباد شهرک الهیه روبروی پارک ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سيده بنت الهدی موسوی پور فرزند 
محسن به شماره شناسنامه ۱۹۸۴۲ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی 

شهر قدس به شماره  ۶/۱۱۰۴۱-۱۹-۱۲ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شهر قدس – میدان قدس – انتهای بلوار شهید کلهر دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شهر قدس ارسال نماید.

برگ سبز  و سند کمپانی  کامیون  بنز  رنگ نارنجی روغنی 
 مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران ۸۳ _ ۳۸۸ ع ۴۵ 
 و شماره موتور ۳۳۵۹۴۰۱۰۱۲۶۱۸۱ و شماره شاسی

 NAB374464FA000027 به نام مهدی قاسمي 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی کامیون  باری  بنز   رنگ نارنجی روغنی 
مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران ۸۳ _ ۳۹۶ ع ۷۸ و شماره 

 موتور ۳۳۵۹۴۰۱۰۱۳۰۸۸۵ و شماره شاسی
  NAB374445LA000387 به نام بهناز منشيان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، سند کمپانی و کارت  کامیون  باری  بنز  رنگ نارنجی 
 روغنی مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران ۸۳ _  ۸۷۸ ع ۷۸ 

 و شماره موتور ۳۳۵۹۴۰۱۰۱۳۱۰۲۳ و شماره شاسی
  NAB374445LA000424 به نام بهتا متحد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پراید  جی تی ایکس آی
  رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک ایران

 ۸۸ _ ۶۲۴ ق ۷۷ و شماره موتور ۲۰۲۶۳۷۰ و شماره شاسی 
S1412286134895 به نام مريم جوراب باف مطلق 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت آپاچی رنگ 

سفید مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ایران ۱۴۱ - ۸۵۱۵۵ 
و شماره موتور 0E6KD2237498 و شماره شاسی 

N2G***180P9311192 به نام مرتضي برخشان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و برگ گمرکی خودرو هیوندای سانتافه رنگ مشکی 
 متالیک مدل ۲۰۱۵ به شماره پالک ایران ۷۷ - ۵۹۷ و ۲۸ 

 و شماره موتور G4KEEU457214 و شماره شاسی
 KMHSU81CDFU390090 به نام روح اله چاالكي 

قاديكالئي مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  رنو  تندر ۹۰ رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۳۹۳ به شماره پالک ایران ۷۷ _ ۲۷۵ ب ۲۱ و شماره 

 موتور 100012866RD064572 و شماره شاسی
 NAALSRBYWEA507816 به نام ساناز 

مختاری نكو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو  تیبا  ۲  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران

 ۲۰ _ ۴۷۱ ط ۴۲ و شماره موتور M15/8716864 و 
شماره شاسی NAS821100J1208661 به نام سپيده 

اكبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

علی و حســین اقدامی که هر 
کار  نشــریه  تحریریه  اعضــای 
و اهــل هنر بودنــد. این دو در یك روز اعدام شــدند، آیا 
تقصیری داشــتند؟ من فکر می کنم به اندازه آنها نبودم 
که اعدام نشدم. شاید هم ناشی از نگاه آرام من به اسالم 
بود. من در نهج البالغه بخشی از تفکر خود را می دیدم 
و من نعره کمونیســت بودن را نداشــتم. کمونیست که 

نمی گوید کمونیست است، عمل کمونیستی می کند.
 در ســال ۶۱ که با گروه های مختلف برخورد شد؛  �

از  جمله حزب توده و فداییان شما بر سر موضع خود 
بودید؟

هر زمانی که در این کشــور و کشورهای دیگر شکاف 
رعــب آور طبقاتــی از بین رفــت، من می آیــم و هرچه 
خواســتی می شوم. فشــار من روی مسئله سوسیالیسم 
تا زمانی هســت که این شــکاف طبقاتــی وجود دارد و 
هیچ راهی هم برای درست شــدن این قضیه ندارم. من 
می گویم فقط سوسیالیســم اســت که می تواند شکاف 
طبقاتی را ترمیم کند.  پس من همیشه یک سوسیالیست 

بوده ام و هستم.
 اعترافات تلویزیونی طبری چه حســی به شــما  �

داد؟
هر اعترافی را کــه در زندان پیش بیاید، قبول ندارم. 
توصیه می کنم کتاب خاطرات آقای محمدعلی عمویی 
را بخوانید او ۳۸سال زندان بود، در کتاب صبر تلخ جلد 
ســوم آن یك مرحله ای دارد که پاسخ گوی چیزی است 
که شــما می گویید. توصیه می کنم تا این را نخواندید به 
این فکر نکنید که کیانــوری و طبری چگونه مردند. من 
وقتی این بخش از کتاب را خواندم، بدجور مریض شدم.

 چرا هنرمندان این نسل دیگر آن تمایالت نسل  �
شما را ندارند؟

این شــعرها بــرای آدم های حســابی نیســت. چرا 
نیســتند؟ چون از موضع قدرت برخورد کردن به مسئله 
رواج یافته است. وقتی قرار شد همه در خانه ها بنویسند 

که قرار نیست شما ببینی سوسیالیست هستند یا خیر.
 هنری که امروز نسل جوان دنبال می کند، عمدتا  �

در گالری هــا و به  دنبال ســرمایه داری اســت. این 
چرخش چرا اتفاق افتاده است؟

ســؤالی از بزرگــی در اروپا کردند کــه نظرت درباره 
مسائل سیاســی ایران چیست. گفت شــما ۴۸ ساعت 
آقــای رفســنجانی را در اختیار من قــرار دهید، من یك 
بچــه لنین از او بیرون می آورم. مــا تابع هیچ قانونی در 
کشــور نیستیم. تو شــهروندی؟ نیستی!  شــهروند برای 
خودش حســاب و کتابی دارد که آن حساب و کتاب بر ما 
جاری نیست. من اعتقادم این است که ما در هر شرایطی 
مفاهیم و معانی هنری خودمــان را پیدا می کنیم. مگر 
شــعرای ما در شــرایط خوب شــعر گفتند؟ اینکه توی 
نوعی سر سفره ســرمایه داری فرانسه بنشینی و به من 
فحش دهی کــه با تلویزیــون کار می کنم، حرف مفت 

زده ای.

دوران  � مثــال  کنونــی.  دوران  بــه  بیایــم   
ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد. بســیاری از 
هنرمندان به دولت او انتقادهای فراوانی دارند. در 

دو دولت احمدی نژاد چه وضعیتی داشتید؟
اتفاقا احمدی ن ــژاد کمکم کــرد. یك میلیاردو ۳۵۰ 
میلیون پول داد تا خانه تئاتر را بسازیم و من این پول را از 
آقای مشایی گرفتم. من برای صنوف تئاتر ایران از آقای 

مشایی خواهش کردم که به ما کمك کنند.
 دولت روحانی چطور؟ �

  ما اتفاقــا اولین نیرویی بودیم که شــیوه کمك و 
یــاری به تئاتر را در صدوچنــد صفحه به او دادیم و 
قول گرفتیم که به تئاتر برســد اما ... . البته درك ما از 

ایشان درست نبود.
 کمی از گلشیفته بگویید. �

قبــل از آن می گوییــم که دختر من شــقایق در فیلم 
جدیدم درخشــان است؛ آذرخش من هم که اینجاست و 
درخشان است و هر ســه فرزندانم به اندازه کافی خوب 
هســتند. درباره آنچه سر گلشیفته آمده، من فکر می کنم 
داوری شــخص من به درد نمی خورد. او اصال دیگر فقط 
دختر من نیست و یك هنرمند خوب ایرانی در جهان است 
و داوری اش را بایــد برای مردم بگذاریم. چون هنرمندی 
است که متعلق به مردم اســت. او خوب از پس کارش 
برآمده اســت و تئاتری که از او در پاریس دیدم، باید ببالم 
که من را پدر گلشیفته معرفی می کنند؛ چون بازی ای که 
با لهجه غلیظ فرانســه بازی کرد، عجیب بود. وقتی هم 
سر فیلم دختران خورشید به گرجستان رفتیم، چیزهایی 

از او دیدم که در ایران دنبال آنها نمی گردد.
 در ماجرای مشــکالتی که پیش روی گلشــیفته  �

ایجاد شد، از چه کسانی گله دارید؟
هیچ کــس؛ بزرگی خــرج دارد و به هر حال ما در این 

میدان باید کار کنیم.
 و در پایان بفرمایید که برخورد با گلشیفته تا چه  �

حد سیاسی بود؟
یك آدم نادرستی که دو ســال هم شاگرد من بود و 
خیلی هم به او کمك کرده بودم، این بال را سر گلشیفته 
آورد و زندگــی اش را برهم زد و او را هرگز نمی بخشــم 
ولی باالخره یك روزی یك کشــیده میهمانش می کنم. 
او مرد شــریفی نیســت. وقتی گلشــیفته آن فیلم را در 
اواخر دهه ۸۰ بازی کرد، مــن به آقای خاتمی که البته 
دیگر رئیس جمهور نبود، زنگ زدم زیرا دوســتی خوبی 
بــا او دارم. گفتم آقای خاتمی چــه کار باید بکنیم؟ او 
گفت مشــکلی نیســت و نگران نباش. به من قولی داد 
که پای قولش نایستاد. یک تلفن هم به آقای میرحسین 
موســوی زدم که آن زمان رئیس فرهنگســتان هنر بود. 
بیش از ســه تا چهار ماه من و گلشــیفته و همســرش 
بی دلیــل و به علت عدم درك صحیح از مدیریت هنری 
به نوعی بازجویی می شــدیم و رسما   به گلشیفته گفته 
شد بهتر است شما از کشــور بروید که گلشیفته رفت و 

خوشبختانه در راه خوبی هم رفت و خوب یاد گرفت.

روایتى دیکر از عصر چریک ها 
ادامه از صفحه 2

گمانه زنی هــا دربــاره چینش کابینــه احتمالی ابراهیم رئیســی و ترکیب 
جناحی یــا فراجناحی آن در حالی همچنان ادامــه دارد که او خودش گفته 
ما ســامانه ای ایجاد می کنیم که دوســتان اگر پیشــنهادی دارند، ما را مطلع 
کنند و صاحب نظران و دغدغه مندان پیشــنهاد خــود را بدهند. او قبال هم در 
دوران تبلیغات گفته بود شاخصه ها و مفاهیم عالی که برای انتخاب شایسته 
همکاران داریم، به صورت شــفاف از طریق سامانه ها اعالم می کنیم تا مردم 
بتوانند درباره آن نظر داده و امتیاز بدهند. ســیدابراهیم رئیسی در یک برنامه 
تلویزیونی با بیان اینکه گمانه زنی های رســانه ای درباره اعضای کابینه دقیق 
نیست، گفته است: دوستان به خودشان زحمت ندهند و اگر پیشنهادی دارند، 
ما را مطلع کنند. رئیســی در پاسخ به سؤالی درباره همکاری با اعضای دولت 
فعلی با بیان اینکه بنا را گذاشــته ایم که همه عزیزانی که در جای جای دولت 
مشــغول به کار هستند، به شــرط توجه به دغدغه های دولت، همکار دولت 
باشند، او گفته عمیقا به شایسته ساالری معتقدم و اینکه طرف در کدام جناح 
و سلیقه هست، مورد توجه ما نخواهد بود و کارآمدی و فسادستیزی و روحیه 
انقالبی و مردمی بودن شــرایط کار با ما هســتند. فراتر از همه این ادعاها اما 
آیا او موفق خواهد شــد در عمل یک دولت فراجناحی تشــکیل دهد؟ او هم 

ســال ۹۶ و هم امسال گفته بود مستقل وارد گود انتخابات شده است. این در 
حالی است که ستادهای انتخاباتی او از سوی اصولگرایان تشکیل شده بود و 
او نامزد اجماعی آنها بود. حتی به نظر می رســید که در بین اصولگرایان هم 
جناح یا شاخه خاصی به او بیشتر نزدیک تر بودند و ستادهای او در دست آنها 
بود، تا جایی که صدای امثال محمدرضا باهنر یا یکی، دو نماینده مجلس هم 
بابت انحصار در این ســتادها درآمده بود. با این حال رئیسی در دوران تبلیغات 
انتخاباتی خودش هم درباره حضور برخی چهره ها در ســتاد انتخاباتی خود 
که مورد اشــاره یکی از نخبگان قرار گرفته بود، اظهار کرد: ایجاد ســتادهای 
انتخاباتــی نیازمند ســازوکار و بودجــه و اعتبارات زیاد اســت و من از همان 
ابتدا اعالم کردم که ســتاد انتخاباتی به شکل مرســوم نخواهم داشت. افراد 
ستادهای من لزوما اعضای کابینه احتمالی نخواهند بود. ستادهای انتخاباتی 
در  واقع آیینه دولت آینده نیســتند و دولت بر اساس بررسی عملکرد و سوابق 
و برنامه های افراد مختلف طراحی شــده و شــکل می گیرد و کســی که وارد 
دولت و به نماد دولت تبدیل می شــود، باید متخصص، کارآمد و انقالبی باشد 
تا با همکاری همدیگر تالش کنیم عقب ماندگی هایی که داریم، جبران شــود. 
رئیسی درباره مستقل بودن خود گفته بود: من اعالم کرده ام که مستقل هستم 

و تعلق به هیچ گروه و بخش خاصی ندارم ولی بسیاری از گروه ها در این ایام 
از حضــورم حمایت کردند. مردم از گروه بازی و جناح بازی و سیاســی بازی و 
ارتباطات و زد و بندها خسته شده اند و من تالش کردم از این جریانات دور باشم. 
او قول داده بود که همان رویه را که در ۱۰ سال مدیریت سازمان بازرسی داشته 
که با دولت های مختلف کار کــرده و بدون توجه به جناح ها و گروه ها تالش 
کرده بر اساس برنامه ها و شــاخصه هایی که دارد حرکت کند، ادامه دهد. او 
تأکید کرده بود رئیس جمهور نباید به هیچ قشــر و گروه خاصی تعلق داشته 
باشــد و اینکه نباید محدود به یک جریان خاصی باشــد، حرف درستی است. 
ابراهیم رئیســی قول داده بود که در دولت آینده حتما همکاران را بر اساس 
یک سازوکار و با شاخصه شایسته ساالری انتخاب کند . با این حال تاکنون همه 
گمانه زنی هایی که روی کاغذ انجام شــده، نشــانه ای از یک کابینه فراجناحی 
ندارد. روزنامه «شــرق» روز گذشــته درباره برخی گمانه زنی هــا درباره گزینه 
وزارت نفت ســید ابراهیم رئیسی به اسامی این پنج اصولگرا رسیده بود که دو 
نفرشــان از وزرای دولت احمدی نژاد هستند: گزینه اول: مسعود میرکاظمی و 
دوم: رستم قاســمی، گزینه سوم : سیدرضا فاطمی امین، گزینه چهارم: مهدی 

دوستی، گزینه پنجم: هدایت اهللا خادمی.

شــرق: دی ماه سال گذشــته بود که نمایندگان مجلس 
از طرحی ســخن گفتند کــه از دیدگاه آنان در راســتای 
سامان بخشــیدن به فعالیت در فضــای مجازی تدوین 
شــده اســت اما برای مردم نشــانی از محدودسازی و 
مسدودســازی فعالیــت در فضــای مجازی اســت. از 
تا ممنوع کردن  پیام رســان های خارجی  مسدودســازی 
فعالیت در بازار رمز ارزها در این طرح دیده شــده است. 
حال این طرح پر طمطراق با نام « طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی و ســاماندهی پیام رسان های 
اجتماعی» که از همان ابتدا با انتقادات بســیاری مواجه 
بود، اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس در 
روزهای پیش رو قرار دارد. طرح مذکور برای تجربه دوباره 
حمایت از پیام رسان های داخلی که با همه حمایت های 
مالی نتوانســتند جایگزین خارجی ها شوند، تدوین شده 
و تالش دارد با جرم انگاری اســتفاده از پیام رســان های 
خارجی بیــش از ۵۰ میلیون ایرانــی (البته آمار دقیقی 
وجود ندارد اما تعداد کاربران ایرانی این پیام رســان بین 
۴۰ تا ۵۰ میلیون تخمین زده شــده اســت) کاربر تلگرام 
را که فیلتر شــده و اســتفاده از آن غیر مجاز است، راهی 
زندان کند. بخشــی از این ایرانی ها، کاربر پیام رسان های 
فیلتر شده دیگری مانند توییتر هم هستند و از قضا همه 
مســئوالن، مدیران، وزرا و حتی خود نمایندگان مجلس 

هــم در فضــای توییتر فعالیــت می کنند و اگــر قرار به 
مجازات باشــد، لیســت بلند باالی نمایندگان مجلس و 
البته رؤســای قوا باید در اولویت قــرار گیرد. در حالی که 
ســال ها جرم زدایی از قوانین در دستور کار قوه قضائیه و 
مجلس بود، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای 
اســالمی در تالش بــرای افرایش جرم انگاری هســتند 
و برای هــر موضوعی ضمانت اجــرای حبس را معین 
می کنند؛ حتی در رابطه با فعالیت خود و همراهانشــان 
در فضای مجازی. همچنین نمایندگان مجلس چشمان 
خــود را بر ۱۲ میلیون کاربر ایرانــی در بازار رمز ارزها هم 
بسته اند و طبق تبصره «۲» ماده ۱۲ این طرح، استفاده و 
عرضه «رمز ارز» توسط پیام رسان های خارجی در داخل 
کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مکلف است بالفاصله نســبت به مسدودسازی موقت 
آن پیام رســان های خارجی اقدام کند. استفاده و عرضه 
«رمزارز» در پیام رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز 
و اعالم از ســوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
براســاس سیاست های شــورای پول و اعتبار است و در 
صورت اســتفاده از «رمزارز» در پیام رســان های خارجی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف اســت پس 
از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نســبت 
بــه مسدودســازی آن پیام رســان خارجی اقــدام کند. 

بهارســتانی ها برای ضمانت اجرای طــرح خود فصل 
چهــاری را در طرح قرار داده انــد تا متخلفان از تصمیم 
آنها را راهی زندان کند. ماده ۱۵ ذیل فصل چهارم طرح 
مذکور مقرر داشته که متخلف از رعایت مواد این قانون 

به شرح زیر محکوم می شود:
الف- هر شــخصی بــدون رعایت مفاد مــاده ۲ این 
قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید 
و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها 
را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر 

دو محکوم می شود.
ب- متخلف از اجرای مسدودســازی پیام رسان های 
غیرقانونــی  موضوع مــاده ۲ این قانون بــه انفصال از 

اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ج- هــر شــخص با نقــض تدابیر مسدود ســازی در 
پیام رسان های غیرقانونی فعالیت  مؤثر داشته باشد، عالوه 
بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری 
درجه ۷ و در صــورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ 
محکوم خواهد شد. تعیین و اعالم مصادیق فعالیت مؤثر 

بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.
د- متخلــف از مفاد تبصــره ۱ و ۲ ماده ۱۴ به انفصال 
موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش 
ماه تا دو سال محکوم می شود. در ادامه ضمانت اجراها 

مواد جالبی در نظر گرفته شــده اســت، از جمله ماده ۱۶ 
که طبق آن هر شــخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،  
معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع 
نرم افزار یــا ابزار رایانه ای الکترونیکــی (نظیر وی پی ان و 
فیلترشــکن) که امکان دسترسی به پایگاه های اینترنتی و 
پیام رســان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم 
یــا غیرمســتقیم فراهم کند، بــه حبس یا جــزای نقدی 
درجه ۶ محکوم می گردد. این در حالی اســت که مافیای 
فیلترشکن فروشــی در ایــران از چنان قدرتــی برخوردار 
اســت که مردم عادی ســهمی از آن بــازار ندارند و فقط 
مصرف کننده هستند. همچنین طبق ماده ۱۷، هر شخص 
به هر نحو ســبب انتشار اســناد و داده های محرمانه در 
فضای مجازی نظیر پیام رسان های داخلی و خارجی شود، 
به مجازات های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسالمی 
بخش تعزیرات محکوم می شــود. ماده ۱۹ این طرح هم 
به بحث رمز ارزها پرداخته و بر اســاس آن هر شــخصی 
مبادرت به عرضه، خرید و فــروش «رمزارز» بدون مجوز 
بانک مرکزی نماید حســب مورد بــه مجازات های مقرر 
در مــواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
محکوم می شود. البته اینکه بحث رمز ارزها چه ارتباطی 
با طرح مذکور دارد، جای بحث بســیار دارد و باید دید در  

نهایت سرنوشت آن در صحن علنی چه خواهد بود.

تأکید مجدد رئیسی بر  دولت  فراجناحی

طرحی که رؤسای قوا  را  هم  راهی  زندان  می کند
زندان در انتظار فعاالن در پیام رسان هاى خارجى و رمز ارزها
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