
پیشه: شاکی حرفه ای
مورد عجیب شاکی های حرفه ای در شهر سیرجان

در دوران انقالب و ســپس شکل گیری مجدد آموزش آکادمیک 
پــس از انقالب فرهنگی، بروجنــی و حلیمی نقش مهمی ایفا 
می کننــد. همین موضوع تا حد زیــادی این دو را به هم نزدیک 
می کند؛ جایی  که فارغ از هر چیز به واسطه اشتراک و همکاری 

در فضای آکادمیک هنر حضور دارند. 

هنرمند تغزلی در تجسمی
گفت و گو با محمدحسین حلیمی

 به بهانه نمایش آثار اخیر بهمن بروجنی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۲۹ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ جــوالی   ۱۹     ۱۴۴۳ ذی الحجــه   ۱۹     ۱۴۰۱ تیــر   ۲۸ سه شــنبه 
صفحه ۱۱صفحه  ۱۰

در «شرق» امروز  می خوانید: گزارش «شرق» از پیچیده تر شدن قرارداد بین مالک و مستأجر با مصوبات اخیر ، «با لگد زدیمش»؛ خسته نباشید واقعا!  و یادداشت هایی از  الهام فخاری، حسین حقگو، عبدالرضا ناصرمقدسی 

هیچ چیز در این گزارش قطعی نیست. روایت هایی که در 
اینجا بیان می شوند بارها دستخوش تغییراتی اساسی شده اند. 

اتفاقی که نزدیک به دو دهه است شغل چند نفر را در سیرجان 
تغییر داده. تعداد زیادی از اهالی حسین آباد محمدیه سیرجان 
حاال اولین کار روزانه شان این است که به دادسرا بروند و پیگیر 

پرونده های شکایت شان باشند. در سیرجان یک شغل جدید 
پدید آمده است؛  شاکی حرفه ای بودن!

  روابط آمریکا با اسرائیل و عربستان در زمان باراک اوباما به سردی 
گرایید. دلیل آن تصمیم اوباما در حل وفصل بحران هسته ای ایران از 
کانال دیپلماسی بود. اسرائیل و عربستان مخالف با توافق قدرت های 
بزرگ جهان (۱+۵) با ایران بودند. از دیدگاه این دو توافق هســته ای 
مفری برای رهایی ایران از انزوای بین المللی، تحریم های فلج کننده 
و حضــور قدرتمند ایران در عرصه بین المللی و منطقه بود. بنیامین 
نتانیاهو اولین نخســت وزیر رژیم صهیونیستی بود که به آمریکا سفر 
کرد، ولی موفق به مالقات با رئیس جمهور نشــد. اوباما به صراحت 
اعالم کرده بود تا زمانی که با ایران درمورد مسئله هسته ای به توافق 
دست نیابد با نخست وزیر اسرائیل (به دلیل مخالفت شدید نتانیاهو 
با توافق هســته ای) مالقات نخواهد کرد. با وجود این نخســت وزیر 
اســرائیل به دعوت کنگره به واشــنگتن ســفر و نطق آتشــینی در 
مخالفت با توافق هســته ای ایراد کرد. عربستان سعودی نیز از هیچ 
تالشــی برای جلوگیری از دســتیابی به توافق ۱+۵ با ایران فروگذار 
نکرد. شاهزاده ســعودالفیصل وزیر خارجه در آخرین تالش به وین 
رفــت و با جان کری در هواپیمای شــخصی خود مالقات کرد.   دوره 
چهار ساله دونالد ترامپ فرصت تنفس طالیی و ماه عسل روابط این 
دو با آمریکا بود. ترامپ برخالف ســلف خود برای توسعه و تعمیق 
روابط با ریاض و تل آویو هرچه در توان داشت، به کار گرفت. برخالف 
ســنت چندین دهه دپیلماســی آمریکا، بیت المقــدس را به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت، سفارت آمریکا را به 
این شهر منتقل کرد و کمک های مالی به دولت خودگردان فلسطین 
را قطع کرد. طی ســفر به عربستان در شرایط جنگ با یمن و فاجعه 
انسانی ناشی از آن بزرگ ترین معامله تسلیحاتی با پادشاهی را امضا 
کرد و جنایت قتل جمال خاشــقچی روزنامه نگار منتقد عربستان را 
بــا وجود ادعاهای حقوق بشــری، نادیده گرفت. بایــدن در مبارزات 
انتخاباتی به شدت علیه عربســتان سعودی موضع گیری کرد. وعده 
داد که محمد بن ســلمان را به خاطر دست داشــتن در قتل جمال 
خاشــقچی منزوی خواهد کرد. او همچنین با انزجار از فجایع جنگ 
یمن، اتهاماتی را علیه عربســتان مطرح کــرد. رویکردی که پس از 
پیــروزی در انتخابات نیز تا حد قابل توجهــی ادامه یافت؛ اقداماتی 
که در یادداشــت هفته گذشــته به آنها اشــاره کردم. سفر بایدن به 
عربســتان درواقع عقب گرد روشن بایدن، حزب دموکرات و آمریکا از 
سیاست اعالمی در قبال عربســتان به ویژه در قتل فجیع خاشقچی 
بود که با انتقادهای جدی در آمریکا مواجه شد. به بیان دیگر بایدن 
با درنظر گرفتن اینکه به علت کبر ســن فرصت ریاســت بر کشور در 
پایان دوره اول را نخواهد داشــت، ریســک سفر و عقب گرد تاریخی 
را برگزیــد. دو عامل در تغییر رویکرد بایــدن تأثیرگذار بود؛ اول جنگ 
اوکراین و بحران انرژی حاصل از آن و دوم، ناکامی در دســتیابی به 
توافق با ایران در مذاکرات هســته ای. به بیان بهتر بایدن در انتخاب 
وجهــه خود و منافع اســتراتژیک آمریکا، دومــی را برگزید. اقدامی 
در جهت منافع و مصالح آمریکا در شــرایط پیچیده ناشــی از جنگ 
اوکراین و آرایش مجدد دو قدرت غرب و شــرق در مقابل هم. بایدن 
در سفر به منطقه سه هدف را دنبال می کرد. اول، تشویق عربستان به 
افزایش تولید و صادرات نفت برای تأمین بخشــی از نیاز بازار جهان 
که با اعالم افزایش صادرات به ۱۳ میلیون بشــکه از ســوی محمد 
بن ســلمان، بایدن هدف خود را محقق کرد. هرچند عربستان نیز با 
آگاهی از نیاز مبرم جهان به نفت، بازی دو ســر برد هوشــمندانه ای 
را به نمایش گذاشت. ســفر بایدن به جده در واقع تثبیت موقعیت 
محمد بن سلمان و به دست گرفتن قدرت پس از فوت پادشاه کنونی 
خواهد بود. به قدرت رســیدن محمد بن سلمان، برهم خوردن سنت 
حاکم چند دهه گذشته مبنی بر موروثی بودن سلطنت بین افراد ذکور 
عبدالعزیز پادشاه فقید سعودی و اولین پادشاهی نسل دوم خانواده 
ســلطنتی خواهد بــود. از این منظر محمد بن ســلمان برنده بزرگ 
ســفر بایدن به منطقه بود و درصورتی که اتفاق غیرمترقبه ای مانع 
نشــود، او جوان ترین پادشاهی خواهد بود که می تواند حداقل چهار 
دهه آینده بر ثروتمندترین کشــور عرب حکومت کند. دوم، نشست با 
رهبران شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور مصر 
و اردن و عراق. بایدن در مقام دفاع در مقابل ســیل انتقادات از سفر 
به عربســتان و مالقات با محمد بن سلمان، شرکت در نشست ۶+۳ 
را هدف اصلی از ســفر اعالم کرد. بایدن در ســخنرانی خود ضمن 
تعهد مجــدد آمریکا در قبــال خاورمیانه، با رد تــرک منطقه تأکید 
کــرد فرصت را در اختیار رقبا (چین و روســیه و ایران) قرار نخواهد 
داد. به نظر می رســد آمریکا درصدد ایجاد نظم جدیدی در منطقه 
اســت. نظمی که براساس آن اسرائیل با تکیه بر توانمندی صنعتی، 
حمایت آمریکا و دیگر کشــورهای غرب و در پرتو عادی سازی روابط 
با اعراب، به ستون فقرات ترتیبات جدید امنیتی منطقه تبدیل خواهد 
شــد. احتماال بایدن هم بر این نکته واقف بود که عربســتان مسافر 
بعدی قطار عادی ســازی روابط با اسرائیل نخواهد بود و برای چنین 
رویدادی به زمان بیشــتری نیاز است. با وجود این دو توافق سفر در 
راستای سیاســت های آمریکا و عربستان و برخالف منافع ایران بود؛ 
اول بازشدن فضای عربســتان به روی هواپیماهای تجاری اسرائیل 
و همچنین پرواز مستقیم اعراب ســاکن سرزمین های اشغالی برای 
مراســم حج و دیگــری اتصال برق عراق به کشــورهای شــورای 
همکاری خلیج فارس. سیاست مشترک آمریکا و عربستان، دورکردن 

عراق از ایران و بازگشت این کشور به آغوش اعراب است.
ادامه در صفحه ۲

در روزهای اخیر درگیری دو خانم در بی آرتی شهری خبرساز و ترند 
فضای مجازی شد و واکنش های بسیاری را برانگیخت. این حادثه نادر 
و عجیبی نیست. هر جای دنیا ممکن است شهروندان به دلیل اختالف 
سلیقه یا مسائل اعتقادی با هم برخوردهایی داشته باشند. ممکن است 
به دلیل جرم یا تخلف یک شهروند یا به هر دلیل دیگر، کسی نیاز به تدکر 
ببیند و همین جرقه جدل یا درگیری را بزند. اما اتفاقی که در تهران افتاد 
بیش از اینها بود و از شکاف و اختالفی عمیق بین بخش هایی از جامعه 
حکایت می کرد. از دیدگاه برخی از مردم نکته قابل تأمل و اعتراض برانگیز 
این بود -و هست- که بخشی از مسئوالن کشور خود را نه متولی همه، 
نه حامی و پاسخ گو در برابر آحاد مردم، که تنها نماینده بخشی از گفتمان 
اجتماعی می بینند. مردم تصور می کنند که در هر اختالف و مواجهه ای 
در ایران، کسانی که می توانند حالل مشکالت باشند در کنار قشری خاص 
می ایستند و بقیه اقشار و طبقات برایشان بیگانه اند. در همین مورد که 
اشاره شــد، شــواهد حکایت از درگیری دوطرفه داشت. یک طرف -با 
فرض بی حجاب  بودن- با وجــود برخورد فیزیکی، آغازگر ماجرا نبود و 
ظاهرا آسیب جســمی هم دیده بود. در این وضعیت انصاف و عدالت 
ایجاب می کرد که هر مداخله ای شامل رسیدگی به اظهارات و شکایات 
دو طرف باشد. اینکه مردم می بینند عوامل قانونی به سرعت و قاطعیت 
یک سوی دعوا را نمایندگی می کنند و سوی دیگر را هدف قرار می دهند، 
هیچ تصویــری از بی طرفی و همه جانبه نگری ارائــه نمی دهد. در این 
شرایط است که برخی دوباره به این باور می رسند که شهروندان درجه 
دو کشور محســوب می شوند. تصوری که سال هاســت در میان مردم 
جا افتاده و نه تنها تالشــی برای پاک کردن آن و جلب رضایت عمومی 
نمی شــود، که بخشــی از عملکردها به آن دامن می زند و یادآوری اش 
می کند. شــهروند درجه دو از نظر مردم یعنی اینکه پرونده ای مشــابه 
اسیدپاشی های اصفهان همچنان گشوده اســت، اما اگر جایی عده ای 
نوجوان جمع شوند و تفریح کنند، اگر کســی در خیابان زیر آواز بزند یا 
اگر به شهروند درجه یکی توهین شــود، نهادها در کشور خود را ملزم 
می بینند که به سرعت وارد عمل شوند و با همه توان با آن مقابله کنند. 
شــهروند درجه دو یعنی کاپیتان تیم استقالل که به خاطر انتقادات و 
همدلی هایش با مردم، حتی از باشگاه بیرون گذاشته می شود  که رسانه 
ملی تصویرش را در جشــن قهرمانی نشــان نمی دهد و رامبد جوان از 
ترس ممیزی حتی نام کوچک او را از برنامه اش حذف می کند. شهروند 
درجــه دو یعنی همــه نام ها و چهره هایی کــه ممنوعه اند و راهی به 
رسانه ها و تریبون ها ندارند. شهروند درجه دو یعنی تبعات طرح صیانت، 
سیاستی که به محدودیت اینترنت در کشور می انجامد تا دسترسی همه 
شــهروندان در حد نوجوانان ۱۳ساله کاهش یابد و اکثریت مردم نابالغ 
فرض شوند. شهروندی درجه بندی شده یعنی امتیازاتی که تنها شامل 
عده ای خاص می شود، از تحصیل تا رسیدن به مناصب و موقعیت های 
طالیی. امتیازاتی که اکثریت مردم برای بهره مندشــدن از آنها نامحرم 
شمرده می شوند. این مثال ها و این تصویر تا همه ابعاد قابل گسترش و 
تسری است. تا زمانی که گروهی از مسئوالن کشور خود را تنها نماینده 
تفکر و ســلیقه ای خاص و محدود بدانند و تــا زمانی که همه مردم با 
مطالبات و تعلقات متفاوت شان شهروند و صاحب حق شمرده نشوند، 

این دسته بندی ادامه خواهد داشت.

متن و حواشی سفر بایدن

شهروند درجه دو

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

 
۷۱ سال پیش باستانی پاریزی یادداشتی در روزنامه بیداری نوشته 
بود که در آن به چالش هایی که باعث می شــود زنان با یکدیگر 
روبه رو شــوند، اشــاره کرده بود. از دید او رفتار اجتماعی بعد از 
کشف حجاب در سال های پیش از نگارش یادداشت این مسئله 
را طرح می کرد که خواســته زنان با حاکمیت عمومی مســئله 
چقــدر همخوانی داشــته؟ زنان چقدر علیه زنان هســتند و در 
شرایط عدم ساختار میانجیگر انسانی، سهم زنان در درونی سازی 
زن ســتیزی تا چه میزان می تواند دارای اهمیت باشــد. ۷۱ سال 
پس از این یادداشــت هنوز جامعه ایرانی با این ســؤال روبه رو 
اســت که دال برتر در موضوع حجاب چیست؟ سؤال دیگر این 
اســت که آیا زنان کنش های ســتیزه جویانه خــود را با یکدیگر 
به عنوان امری ایدئولوژیک درک می کنند؟ ماجرای فیلم درگیری 
دو زن با یکدیگر در اتوبوس بر ســر حجاب فاز جدیدی از بحران 
گفتمانــی جامعه را به رخ کشــید. مقابله متقابل تا پیش از این 
سطح نفوذش تا شبکه های اجتماعی و درگیری مجازی موافقان 
و مخالفان یک گفتمان بود؛ اما پس از اعالم این خبر خبرگزاری 
فارس با این عنوان که «زن تذکر گیرنده» این ویدئو بازداشت شده 
اســت، دوقطبی موافقان و مخالفان «حجــاب اجباری» یک بار 
دیگر سطح تنش بر ســر این مسئله در ایران را عیان کرد. تنشی 
کــه البته به دلیل نبود یک میانجی، هم نوع را در مقابل هم نوع 
قرار داده و دیگر از نگاه انســانی در مسئله خبری نیست. حسین 
بشیریه پیش تر از فرایندهای دستگاه های ایدئولوژیک دولتی که 

«انســان» را تبدیل به «سوژه» می کند، گفته بود و حاال دوقطبی 
امــروز زنان در ایران بر ســر حجاب با از دســت دادن ســاختار 
میانجی و انســانی خود تبدیل به یک «ســوژه» شــده است. در 
وضعیت کنونی شما یا موافق حجابید یا مخالف حجاب. در واقع 
مفهومی به عنوان «زن خوب و زن بد» به وجود آمده اســت که 
تعبیرش از سمت هر کدام از طرفین بحث متفاوت است. باوری 
میانه به عنــوان اختیار و انتخاب در ماجــرای اخیر کم رنگ ترین 
حالت ممکن را به خود گرفت و درباره آن صحبتی هم به میان 
نیامد. درصورتی که شــاید راه میانه و نزدیک به واقعیت جامعه 
همین باشــد. در ماجرای ویدئوی درگیری زنــان در اتوبوس در 
شــبکه های اجتماعی و در تحلیل بعــد از واقعه در غیاب تفکر 
میانه و انسانی با دو تفکر بیشــتر روبه رو بودیم. زن تذکردهنده 
به نظر خود به نمایندگی از سیستم «خیرخواهانه» تذکر می دهد 
و حتی بر اساس ویدئوهای منتشر شده موجود خشونت به خرج 
می دهد و از بازداشــت به عنوان عامل بازدارنده یاد می کند و زن 
«تذکرگیرنده» آن کالم را «زن ستیزی زنانه» تلقی می کند و از ابزار 
خشــم و تصویربرداری برای مقابله استفاده می کند و در نهایت 
بدون درنظرگرفتن «اختیار در تصمیم» طرفی تبدیل به «خود» و 
طرفی تبدیل به «دیگری» می شود. یک دو قطبی نگران کننده که 

می تواند هر دم در آتش خشم عمومی بیشتر بدمد.
اما سؤال اینجاست که گفتمان غالب حاکم بر جامعه کدام نگاه 
اســت؟ نگاه عرفی و رسمی به مسئله حجاب یا نگاه اجتماعی 
حاکم بر الیه های میانی جامعــه؟ گفتمان مبتنی بر ایدئولوژی 
حاکم سال ها تالش کرده تا تفکر خود را در جامعه تثبیت کند و 
تفکــر مخالف خود را «ضد ارزش» بنامد و طرف دیگر در تالش 

برای اختیار در تصمیم گیری در این مسئله است.
شــاید بخشی از پاســخ را بتوان در این مسئله جویا شد که کدام 
گفتمان دارای هژمونی مؤثرتری اســت. نگاه رسمی دارای ابزار 

قدرت و بازدارنده در این مسئله است و با اقتدار در حال مواجهه 
با نگاه مخالف خود اســت؛ اما نگاه مقابل دارای ابزار اجتماعی 
است. در این میان در ماجرای اتوبوس با موضوعی روبه رو هستیم 
که نگرانی را در باالرفتن ســطح تنش ها بیشتر می کند. تا پیش 
از ایــن برخی مخالفان حجاب اجباری از شــبکه های اجتماعی 
به عنوان ابزار خود اســتفاده می کردند و با طرح مسائلی مانند 
«دوربین ما اسلحه ما» مسئله را به سطح شبکه های اجتماعی 
می کشاندند؛ اما در ماجرای اخیر شاهد بودیم که این شعار سویه 
دوطرفه به خود گرفت و جریان دولتی نیز از همین ابزار و تهدید 

به برخورد سلبی استفاده کرد.
همه این رخدادها باعث شــده در این مســئله دو سمت بیشتر 
وجود نداشــته باشد. مسئله یا سیاه اســت یا سفید. میانه  ای به 
نام خاکستری در این درگیری در حال کم رنگ شدن است و خطر 

بیشترشدن سطح تنش ها کامال قابل پیش بینی است.
باید به این مســئله توجه داشــت که حل این مســئله نیازمند 
چنــد مقدمه در ســطح عمومــی و تصمیم گیری اســت. اول 
اینکه تصمیم ســازان باید به این نکتــه توجه کنند که با برخورد 
سلبی، هیچ جامعه ای همسو نشده و به جای حرکت به سمت 
پررنگ کردن گشت ارشاد یا اخباری مانند بازداشت افراد به سوی 
تولید یک میانجی در این مسئله حرکت کنند. واقعیت این است 
که این گروه به دلیل داشــتن ابزارهای ســلبی نقش پررنگی در 
باالرفتــن تنش ها دارند و در بیشــتر مواقع نقطه آغاز تنش ها از 
همین نگاه آغاز می شود. دوم اینکه جامعه باید بتواند هوشیارانه 
از پیچ تنشــی که به دلیل نبود میانجی ایجاد شــده، به سالمت 
گذر کند و از حل مســئله به این شــیوه خودداری کند و به جای 
خود و دیگری سازی در این مسئله بداند که نتیجه درگیری هایی 
از جنــس اتوبــوس خروجی اش چیــزی جز تنش ســازی تند 

بعدی نیست.

یادداشت

حذف «انسان» در ساحت دو قطبی
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سیامک رحمانی

سردبیر شبکه شرق
سینا رحیم پور

این پرونده را در صفحه های ۲ و ۵ بخوانید

آنچه این روزها دغدغه روشنفکران و نخبگان است، مشاهده، کشف، ادراک و صورت بندی جامعه ایران است؛ 
چراکه ممکن اســت در این صورت بندی ها نظریه ای شکل بگیرد که به کنش بینجامد. «جامعه لحظه ای شده»، 
یکی از همین مفاهیم یا نظریه هاســت که سویه ای آسیب شناسانه نیز دارد. این تعبیر را دکتر پرویز پیران بارها 

در بحث هایش به کار برده است. 

تعبیری که کنکاش بیشــتری را هم در محتوا و هم پیرامونش می طلبند. پرویز پیران «جامعه لحظه ای» را مفهومی آسیب شــناختی و 
در عین حال تشخیص شناسانه می داند و معتقد است اگر «جامعه لحظه ای» ادامه پیدا کند، جامعه شرایط آنومیک پیدا می کند و هنجارها 
و ارزش ها مصادیق خودشــان را از دســت می دهند و وارونه می شــوند، اینجاست که وفاق اجتماعی، همبســتگی اجتماعی به مخاطره 

می افتد و باید بازتعریف شود. به همین مناسبت با پرویز پیران به گفت وگو نشسته ایم تا درباره چند و  چون این تعبیر بیشتر بحث کنیم.

  سرنوشت جامعه لحظه ای 

«آستانه» درتهران 
رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران یکی از بزرگ ترین با هم بودن های دیپلماتیک را به تصویر می کشند

ارزیابی ارتباط دیپلماتیک تهران و آنکارا   در گفت وگو با سفیر پیشین ایران در ترکیه:
 با آنکارا منطبق بر منطق و قدرت مواجه شویم

واکاوی اهداف و دالیل سفر پوتین به تهران در گفت وگو  با سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان
مراقب باشیم پایمان  به جنگ اوکراین باز نشود

گفت وگوی احمد غالمی با پرویز پیران درباره «جامعه لحظه ای شده»گفت وگوی احمد غالمی با پرویز پیران درباره «جامعه لحظه ای شده»

دراگان اســکوچیچ، ســرمربی تیم ملی ایــران باقی ماند؛ 
ایــن مرد کــروات که قریب بــه یک هفته قبل بــا رأی کمیته 
فنی فدراســیون فوتبال ایران صالحیت نشستن روی نیمکت 
تیم ملی را نداشــت و پایگاهش را نزد تعــدادی از بازیکنان 
از دســت داده بود، با تأیید دوباره اعضای فدراســیون فوتبال 
ایران، به عنوان سرمربی به کارش ادامه خواهد داد تا «شاید» 
در جام جهانی روی نیمکت تیم ملی ایران بنشیند. عدم تأیید 
و تأیید دراگان اسکوچیچ از سوی اهالی فدراسیون فوتبال نیز 
در پی اعتراض تعــدادی از بازیکنان تیم ملی از جمله مهدی 
طارمــی رقم خورد کــه اعتقاد داشــتند او نمی تواند در جام 
جهانی کار مهمی برای تیم ملی رقم بزند. بعد از جبهه گیری 
بازیکنانی مانند مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، احســان 
حاج صفــی، کریــم انصاری فــرد، ســامان قدوس و ســعید 
عزت اللهی علیه دراگان اســکوچیچ، به نظر می رسید شرایط 
برای تداوم همکاری دراگان با تیم ملی فراهم نباشــد و او از 

کار برکنار شود. 

میهمانی 
دریاچه سرخ۱۰ کیلومتری غدیر

در وضعیت سرخ
آقای طارمی؟ با دراگان چه می کنی 

۵

جشنی که به مناسبت عید غدیر 
در خیابان ولیعصر  برگزار شد

بودجه احیای دریاچه ارومیه صرف انتخابات و 
سفرهای خارجی شده است؟

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید
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