
صفحه ۲ صفحه ۲

گروه سیاســت:  کلید واژه این روزهــای رئیس جمهور، 
«رفــع فقر» اســت و نقــل محافل مردم ایــن جمله 
ابراهیم رئیسی که «باید تا آخر امسال فقر مطلق حذف 
شــود». اما این سخن را روز گذشــته سخنگوی دولت 

این گونه تفسیر کرد...

گروه سیاست: ذبیح اهللا خداییان با بیان اینکه در بحث 
آزادســازی سواحل و حاشــیه رودخانه ها با همکاری 
دســتگاه قضائی و دولت اقدامات مفیدی انجام شده 
اســت، تأکید کرد کــه این اقدامات مقطعی نیســت و 

ادامه خواهد داشت. سخنگوی قوه قضائیه...

خواهان مدیریت فضای مجازی 
هستیم نه محدودیت

انتقاد   آیت اهللا جنتی
از فقر مطلق

سخنگوی قوه قضائیه: «سطح فقر مطلق» به روایت رئیسی

 تعارض منافع از زاویه ای دیگر

رویکــرد مســلط بــرای فهم 
تعــارض منافع از نــوع خردنگر و 
کنشگر محور بوده است. بر اساس 
دیدگاه خردنگر، فــردی که پایگاه 
مدیــر یا کارمنــد را در اختیار دارد، 

در موقعیت هایــی قرار می گیرد کــه احتمال تعارض 
بین برخــی منافع عمومی و خصوصــی وجود دارد. 
به عبارتی، فرد در منصب یــا جایگاهی قرار می گیرد 
کــه ممکن اســت تعارض بیــن منافع پیــش بیاید. 
واضح اســت که چنیــن رویکــردی نمی تواند تمام 
موقعیت هایــی را که در آن منافع بــا یکدیگر تصادم 
پیدا می کنند، توضیح دهد. رویکرد خرد، فقط بخشی 
از واقعیــت تعارض منافع را بیــان می کند. اگر قانون 
تعارض منافع بر اساس این رویکرد خرد بنیان  گذاشته 
شود، چندان قانون موفقی نخواهد بود. بحث اساسی 
این است که منفعت به عمومی و خصوص و تصادم 
بین این  دو تقسیم نمی شود، بلکه انواع دیگر منفعت 
وجود دارد. اگر پای انواع دیگر منافع به میان کشــیده 
شود، مســئله تعارض منافع پیچیده تر می شود. برای 
انــواع دیگر منافع به جز منفعت خصوصی در مقابل 
منفعت عمومی، می توان به منفعت عمومی جامعه 
و منفعت ســرمایه گذار، منفعت گروهــی از جامعه 
در مقابل گروه های زیــادی از جامعه، منفعت بنگاه 
خــاص در مقابل منفعت عمومی، منفعت شــخص 
کنشــگر در مقابل منفعت خصوصی شــرکت اشاره 
کرد. شــرکت هایی هستند که منفعت خصوصی آنها 
در مقابل منفعت عموم جامعــه یا بخش مهمی از 
جامعه قــرار دارد؛ ماننــد زمانی کــه اقدامات بنگاه 
خاصی آلوده کننده محیط زیســت است. پسماندهای 
شــرکت وارد آب هــای زیر زمینــی، رودخانه ها و دریا 
می شــود، اما به جهت اینکه تعــدادی نیروی کار در 
آن مشغول به کار هستند و تولیداتی در جامعه دارد، 
نحوه مواجهه با این تعارض منافع پیچیده و دشــوار 
است. بر این اســاس، وقتی بحث از انواع منفعت به 
میان می  آید، دشــواری زیادی  پیش روی کسانی است 
کــه تصمیم دارند قانون تعــارض منافع را به منظور 
جلوگیری از اقدامات نادرســت شرکت ها و جدا کردن 
منافع خصوصــی از منفعت عمومی وضــع و اجرا 
کنند. وجود شــرکت های شــبه دولتی یا به اصطالح 
خصولتی، موضوع تعارض منافع را پیچیده تر می کند. 
قانون تعارض منافــع هر چند نمی تواند تمامی آنچه 
را شــرکت یا کنشگر باید انجام بدهد تا تعارض ایجاد 
نشود، مشــخص کند، اما می تواند به کنشگر منفرد و 
شــرکت دولتی بگوید از چــه موقعیت هایی اجتناب 
کننــد و به کدام مســیر نروند. خصوصی ســازی های 
نادرست اقدام در مقابل تعارض منافع را دشوار کرده 
است؛ به این دلیل که شفافیت در این شرکت ها وجود 
ندارد. با چنین دیدگاهی، دو راهی دشواری پیش روی 
سیاســت گذاران  وجود دارد؛ مثــال منفعت عمومی 
محیط زیستی و منفعت خصوصی بنگاه خاص از جمله 
این دو راهی ها ســت. شــرکت ها و بنگاه های تولیدی 
مشــغول به کار هســتند که برخی فعالیت هایشــان 
مخرب اســت، اما در صورتی  که اجازه فعالیت نیابند، 
بــه بی کاری جمعــی از افراد و کاهــش تولید کاالی 
خاصی می انجامند؛ به ویژه اینکه در وضعیت تحریم 
ظالمانه و غیرانســانی آمریکا به سر می بریم. از طرف 
دیگر، اگر در شرایط فعلی اجازه فعالیت داشته باشند، 
کارکردهای مخرب محیط زیستی آنها منفعت عمومی 
را به خطر می اندازد. در چنین وضعیتی، منفعت گروه 
کوچکی از افــراد در مقابل منفعت گــروه بزرگ تری 
از جامعه مطرح می شــود. بااین حــال، برای خیلی از 
افراد و سیاســت گذاران اشتغال و تولید هرچند منجر 
به آلودگی محیط زیســت شــود، اولویت بیشتری در 
شرایط فعلی دارد، اما می توان راهکارهای جدیدی با 
کمک گرفتن از پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان 

برای مواجهه با این دو راهی پیدا کرد.

سرمقاله

حمزه نوذرى . جامعه شناس و استاد دانشگاه

حرف اول

قمار قدرت های بزرگ با قیمت نفت

قیمت نفت در بازارهای جهانی 
مدتی است بر مدار رکوردشکنی 
قرار گرفته اســت. ثبــت رکورد 
۱۳۰ دالر در هــر بشــکه تحت 
تأثیــر تحــوالت ژئوپلیتیکی بار 
دیگر اذهان فعاالن سیاســی و اقتصادی جهان را 
متوجه اهمیت و تأثیرگذاری متغیرهای سیاسی بر 
بازار نفت کرده اســت. از زمان آغاز حمله روسیه 
بــه اوکراین و در طول تقریبا دو هفته اخیر، قیمت 
نفــت بیــش از ۳۵ دالر افزایش در هر بشــکه را 
نشــان می دهد. این رشد قیمت نفت در بازارهای 
جهانی اگرچه با حمله روسیه به اوکراین آغاز شد 
و در واقع با امنیتی شدن فضای بین المللی، آن هم 
با حضور و فعال شــدن دو قــدرت نظامی جهانی 
یعنــی آمریکا و روســیه، اقتصاد جهانــی و بازار 
نفت دچار التهاب شــد، اما واقعیت این است که 
عامل اصلی مؤثر بر روند روبه رشــد قیمت نفت، 
تحریم هــای اقتصادی بی ســابقه غرب به رهبری 
آمریکا علیه روســیه بود. به معنــای دقیق تر اگر 
تحریم های غرب علیه روســیه به این گستردگی و 
شدت نبود، بازار نفت این قدر دچار التهاب قیمتی 
نمی شــد. تحریم های بی ســابقه علیه روسیه که 
سبب شد تحریم های ایران پشت سر گذاشته شود، 
عمال عرضه نفت روسیه در بازار را در محدودیت 
شــدید قرار می دهــد و این نگرانی ها نســبت به 
کمبــود عرضه نفت در بــازار را افزایش می دهد؛ 
بازاری که تحت تأثیر کاهش پاندمی کرونا در حال 
رونق و عبور از رکود دوساله است. بحران اوکراین 
و مهم تــر از آن تحریم های اقتصادی، یک شــوک 
بزرگ به اقتصاد جهانی است که حتی قدرت های 
بزرگــی مانند آمریکا نیز از اثرات منفی و زیان های 
اقتصــادی آن در امان نیســتند. به نظر می رســد 
روســیه و آمریکا با هدف قدرت نمایی بیشتر، بازار 
نفــت را به ابزار قمار علیــه یکدیگر تبدیل کرده و 
بــه عبارت دیگر روی نفت قمار می کنند. روســیه 
بــا ادامه دادن به حمله نظامی بــه اوکراین قصد 
دارد بازار نفت را همچنان ملتهب نگه دارد که با 
افزایش فشارهای اقتصادی و رشد تورم در آمریکا، 
دولــت بایــدن و هم پیمانان او در اروپا و آســیا را 
وادار به کوتاه آمــدن از تحریم های اقتصادی کند. 
به تعبیر دیگر قصد دارد همه کشورها و خصوصا 
کشــورهای غربــی را در آســیب ها و زیان هــای 
تحریم های اقتصادی شــریک کند و این تحریم ها 
را بــدون هزینه بــرای آمریکا و اروپــا هرچند در 

کوتاه مدت باقی نگذارد.

علیرضا سلطانى . کارشناس اقتصاد انرژى
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صفحه ۸

بخش پایانی  گفت وگوی  احمد غالمی با  آصف  بیات 
تصویر  رمانتیک

  از فرودستان   ارائه ندادم

 مذاکرات کج دار و مریز  وین همچنان در  مسیر  است مذاکرات کج دار و مریز  وین همچنان در  مسیر  است
خوف  و  رجای احیای برجام

همچنان مستثنا از شفافیتثبت ماهانه حقوق نمایندگان و مدیران مجلس به  استثنای شورای نگهبان و مجمع  تشخیص  در سامانه پاکنا الزامی شد
 صفحه ۳

شکست واگذاری  
استقالل و پرسپولیس

رفتار ایرانیان در بازارهای سرمایه در ۱۴۰۰

قفل تخلفات 
در شهر باز شد

انتقاد تند مهدی چمران به شهردار تهران

صفحه ۵

صفحه ۹

صفحه آخر

تیترها

صفحه ۱۱

گرامیداشتى در مذمت 
محافظه کارى دانشگاه

سرنوشت متفاوت
 دو ایرانى در اروپا

یادداشت

حفظ بستر محیط  زیست مبرم ترین صیانت است

 اگر روند تخریب اقلیم شــمال کشــور به همین 
منوال تداوم یابد، شــاید آیندگانی که با افســوس از 
این خطه عبور کنند، از خود بپرســند در آن گذشــته 
کــه دســتگاه های اجرائــی در گذرانــی از روزمرگی 
چشم فرو بسته بودند، آیا الاقل مجلس و نمایندگانی 
نبودند که برای صیانت از این خطه هشــدار بدهند؟ 
شــگفتی آنان آن هنگام افزون تر می شــود که بدانند 
اتفاقــا نمایندگانی بودند که بر چنیــن روند تخریبی 
چشم فرو بسته و دغدغه هایشــان برای «صیانت» از 
جنس دیگری بود. خبــر صدور مجوز بهره برداری از 
معادن منطقه «چالو» شهرستان آمل توسط وزارت 
«صمت» و بازتاب آن از ســوی ساکنان بومی منطقه 
برای جلوگیری از اجرائی شدن این مجوز زیست ستیز 
با سکوت نمایندگان مجلس روبه رو بود. این برخورد 
منفعالنــه اتفاقا هم زمــان با تــالش مجلس برای 
تصویب طرح موسوم به «صیانت» از فضای مجازی 
بود. هم زمانی این ســکوت با حواشی طرح موسوم 
بــه «صیانت» بار دیگر نشــان داد کــه دغدغه های 
مجلسیان با فوریت هایی که جامعه و کشورمان با آن 
درگیر است نه تنها همسو نبوده، چه بسا در تضاد هم 
باشــند. سال هاست که عرصه های شمال کشور و به 
گناه جذابیت های بی بدیل زیستی اش در زیر تخریب و 
در غفلت متولیان لگدکوب می شود. از جمله عوامل 

تهدیدکننــده این اقلیم بهره برداری از معادن موجود 
در رشــته کوه البرز اســت. بهره بردارانی که در سایه 
ســخاوت متولیان و البی های بانفوذ، این کانون های 
بی بدیل حیات را در ترکیبی از انتشــار ریزگرد، انفجار 
معدن و جاده ســازی از زندگی تهــی می کنند. بدون 
تردید هر نوع اســتخراج از معــادن به خصوص در 
کانون های شــکننده حیاتی مانند شمال کشور دارای 
اثرات زیست محیطی مخرب از قبیل آلودگی صوتی، 
کاهش سطح جنگل ها، فرسایش خاک و آلودگی هوا 
 PH و آب اســت. برای مثال اســتخراج زغال سنگ و
پایین این معادن موجب ته نشین شدن و رسوب گذاری 
آهن سه ظرفیتی از سیســتم آبی و محلول می شود. 
پســاب های خروجــی معــادن زغال ســنگ حاوی 
سولفات هستند. از دیگر مشکالت معادن زغال سنگ 
در ارتبــاط با آب های پذیرنــده، افزایش غلظت مواد 
جامد معلق اســت که ســبب کاهش در فراوانی و 
گوناگونــی بی مهرگان می شــود. محلول های آلوده 
تمرکز باالی اکســیژن مورد نیاز شیمیایی و آمونیاک 
دارند و خطر جدی بــرای آلودگی آب های زیرزمینی 
به حساب می آیند. در رسوب رادیواکتیوی زغال سنگ 
با منشأ آتشفشــانی، درصدهای باالیی از مواد پرتوزا 
به خصوص اورانیم یافت می شــود. اگرچه ســاکنان 
روستاهای چالو، سنگچال و فیلبند شهرستان آمل با 
آگاهی از پیامدهای مخرب اســتخراج معدن در این 
منطقه و در موضعی مدنی و برای توقف اجرای این 
مجوز به منابع اجرائی و قضائی متوســل شده اند  اما 
برای اجتناب از تکرار مشــابه باید که تمهیدی پایدار 

اندیشیده شود.

یادداشت

بازخوانى و تحلیلى بر سرود «اى ایران»

اسفندماه ۱۳۶۴ ســالگرد درگذشت استاد بنان 
اســت که نام او به همراه حســین گالب و روح اهللا 
خالقی با ســرود ملی ایران گره خورده اســت؛ اما 
ســویه های سیاســی و معناشناســی این ســروده 
ارزشــمند کمتر مورد تحلیل و مقایســه قرار گرفته 
اســت. در این یادداشــت که در واقــع چکیده ای از 
مقاله ارائه شــده به همایش ســاالنه علوم سیاسی 
بود، به بررسی مجوز برخی از این سویه ها خواهیم 
پرداخت. ســرودهای ملی یکی از پدیده های عصر 
مــدرن برای قــوام دولت- ملت ها اســت. با ورود 
ملت ها به دوران معاصر، هنر نیز بیش از گذشــته 
در خدمــت جوامع قرار گرفــت و خاطرات جمعی 
و شــور میهنی در شعر و موسیقی ادغام شد. سرود 
«ای ایران» میهنی ترین سروده ای است که در تاریخ 
معاصر کشور در آستانه یک رویداد مهم ژئوپلیتیک 
یعنی اشــغال ایران از ســوی متفقین و پایان جنگ 
دوم جهانی ساخته شــد. رویدادهایی در این سطح 
می تواننــد فرایندهــا و کنش هــای درون جوامع را 
شــکل داده، ایدئولوژی  ها را تحت تأثیر قرار دهند و 
گفتمان ها را بازتعریف کنند. در زمانه سروده شــدن 
این شــعر (۱۳۲۳ خورشــیدی) ایرانی ها بر این باور 
بودند که با تشــکیل دولت مدرن در آغاز سده ۱۳۰۰ 
دیگر هرگز شاهد اشغال و تقسیم سرزمین شان مانند 

ترکمانچای، قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ نخواهند بود؛ اما 
اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ هم شوکه کننده بود و 
هم گیج کننده. زیرا جوامع در حال تغییر مانند ایران 
در آستانه تقسیم جهان به دو قسمت شرق و غرب 
قرار می گرفتند و درگیر یک چالش مهم و ناخواسته 
بودنــد. تاریخچه ســرایش ای ایران، خود نشــانگر 
همین وهن تاریخی ناشی از اشغال کشور از شمال و 
جنوب است. درون مایه این سروده مملو از مضامین 
جغرافیایی و گاه جغرافیای سیاســی مانند مرز، آب 
و خاک، میهن، سرچشمه، کوه، گوهر و جهان است 
که در پایان با برداشــتی استعالیی از سرزمین یعنی 
تمثیل میهن به «بهشــت» به حوزه «اندیشــه» گره 
می خورد و با مفاهیمی متعالی مانند جاودانگی، نور 
ایزدی و مهر پیوند می یابد. در این متن کشــور ایران 
مانند بهشــتی خرم تصویرسازی شده که بخشی از 
اندیشــه و دغدغه انســان ایرانی است. این مفاهیم 
چنان هنرمندانه در متن به کار رفته اســت که مبین 
چنــد رهیافت از چشــم اندازهای گوناگون باشــد. 
همین مســئله ویژگی هایی منحصربه فرد برای «ای 
ایران»، ایجاد کرده اســت. نخست اینکه «دیگری» 
به کار رفته در این شعر اشاره مستقیم یا غیرمستقیم 
به ملت یا قومیتی خاص ندارد؛ بلکه با مفاهیم عام 
مانند «دشــمن و بدان» همراه شده است. از سوی 
دیگر مفهــوم «خودی» یا مفهوم ملــی با مفاهیم 
استعالیی، آســمانی و ســرزمینی ترکیب شده اند. 
کیستی منسوب به ایران در این شعر کامال سرزمینی 
و در نهایت جغرافیایی است. «خاک» محوری ترین 

مفهوم با هفت بار تکرار در کل منظومه است.

 عبدالحسین طوطیایى
   ساالر سیف الدینى  پژوهشگر کشاورزى

ادامه در صفحه ۲ ادامه در صفحه ۴

همکار  گرامى جناب  سجاد  پورخسروانى
مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت مى گوییم. 

از خداوند سبحان براى آن مرحومه علو درجات و براى شما
 و سایر بازماندگان، صبر آرزومندیم. 
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