
خلیج فارس
نقطه اتصال ایرانیان

گفتاری از احمد   مسجدجامعی
ایسنا: به  مناسبت عید سعید فطر، رهبر معظم انقالب اسالمی با عفو 
یا تخفیف مجازات هــزار و ۵۴۲ نفر از محکومان محاکم عمومی و 
انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضائی نیروهای مسلح 
موافقت کردند. حجت االسالم محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، به 
مناسبت عید سعید فطر در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد 
عفــو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومــان را  ارائه داد که این 
پیشــنهاد در اجرای بنــد ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساســی مورد موافقت 

حضرت آیت اهللا خامنه ای قرار گرفت.

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۷۰ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۱     ۱۴۴۳ رمضــان   ۲۹     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۱۱ یکشــنبه 
صفحه ۱۲ 

در «شرق» امروز  می خوانید:  مورد عجیب حمایت روس ها از جنگ پوتین،   عبدالمحمد طاهری، مشاور سیاسی  وزیر سابق امور خارجه افغانستان مطرح کرد: داعش، بازوی حذف طالبان  و یادداشت هایی از  علی ربیعی، سید علی مجتهدزاده، احسان هوشمند، ناصر ذاکری

اینکه همه ایرانی ها این مرز آبی را از آن خود می دانند، 
امری تاریخی و از مؤلفه های وحدت ملی ماست. 

بیشترین ساحل خلیج فارس از آن ایران است

روان اندیشــی به معنای پیشی گرفتن روان بر اندیشه است. روان 
انســان اختیار اندیشــه اش را در دســت می گیرد، گویی «مغز از کار 
می افتد» و ویژگی های روانی مانند وســواس، هراس، روان پریشــی، 
شــیدایی، افسردگی و... به جای ادراک و استدالل و تعقل می نشیند. 
ما در اینجا تنها به یکی از این ویژگی های روانی اشــاره می کنیم که 
گریبان گیر جامعه سیاســی مان شــده و آن هم «وسواس سیاسی» 
است که ســودای پاکی دارد، اما ســر از توطئه و ناپاکی درمی آورد. 
پرسش مقدماتی این است که چرا برخی مجذوب و شیفته سخنرانان 
حرفه ای و ســخن بازان هتاِک سیاسی می شوند؟ به ویژه آن دسته از 
ســخنرانانی که نگرش هایی از تئوری توطئه دارند. چگونه رواِن ما 
پدیده های سیاسی را «می نگرد»؟ «چشم دل»، «بصیرت» و «واکنش 
شناختی روان» در پدیده های سیاسی در معرض چه خطراتی است؟
بیماری وســواس می تواند نمادی در سیاست هم داشته باشد و 
«انساِن وسواسِی سیاسی» هم داشــته باشیم؛ اما وسواس سیاسی 
چیست، چگونه پدید می آید و تداوم می یابد؟ نخست باید بگویم که 
تفاوت «شخص وسواســی» با «شخص عادی» در داشتن و نداشتن 
دغدغه پاکی نیست، بلکه در «میزان» و «شدت دغدغه» و در میزان 
«هراس» از ناپاکی  اســت. فردی که دچار وســواس سیاسی است، 
نگرانی و هراس بســیار بیشتری دارد. شــخصیتش متزلزل و بسیار 
شکننده اســت. فاقد اعتمادبه نفس الزم برای غلبه بر تردید است. 
نمی تواند به نتیجه برسد. نمی تواند اعتماد کند، ازاین روست که اصل 
را بر ناپاکی می گذارد. قطعیت و صالبِت او در ناپاک انگاشتن دیگران 
نشانه شــخصیت محکم او نیست، بلکه نشانه نگرانی، تزلزل، عدم 
اعتماد به نفس و ترس اســت. وسواســی سیاسی ترسو است، چون 
ترسوست، در بدبینی مداومت دارد. او در مخالفت صالبت دارد. در 
خصومت یا کینه ورزی شجاعت می ورزد. «شخص وسواسی» تمنای 
پاکی دارد و درســت در همین موضع اســت که ممکن است دچار 
انحراف و اعوجاج شــود. «وسواس سیاســی» از هراسی غیرعادی 
آغاز می شــود. شخص وسواسی، از ترِس آلودگی، همه چیز را ناپاک 
می پندارد و به زمین و زمان بدبین اســت. جوانی که دچار وسواس 
سیاسی است معموال پاک است و دغدغه پاکی دارد، در تمنای پاکِی 
سیاسی متصلب اســت؛ صادق و قوی  است؛ اما از درون کم محتوا، 
بی بنیه، متزلزل و نگران است. می ترسد و می هراساند. تردید و ترس 
او را به نگرش توطئه می کشــاند. اساســا، «بدبینی» به منظر و نگاه 
او تبدیل می شــود و به تدریج همه چیــز را از منظر توطئه می بیند و 
تئوری های توطئه برای او خوشــایند و دلپذیر است. او به توطئه باور 
دارد چون «بدبینی» جهان بینی و ایدئولوژی اوست. از همین رو است 
که سخنرانانی که تئوری های توطئه را سرلوحه گفتار خود می کنند، 
بــرای او حد اعالی «اقناع» را در پی دارنــد، چراکه همان بدبینی را 

دامن می زنند و «عطِش وسواس» او را سیراب می کنند.
این بیمارِی سیاســی ســوی دیگــری نیــز دارد. او نه تنها خود 
دچار نگرانی، ترس و تردید اســت بلکه دیگــران را نیز دچار همان 
هراس و بدبینی می کند. بیماری اش مســری اســت. همچون کسی 
کــه گرفتار گرداب اســت؛ هر آن کس که دســت او را بگیرد، با خود 
فرومی َبــَردش. با مداومت بر وســواس و بدبینی سیاســی، ضربات 
مداوم و خســتگی ناپذیری بر روان جامعــه وارد می کند تا جایی که 
دیگــران را متزلزل و روان آنان را تســخیر می کند. گویی روح و روان 
دیگران را می رباید. آری، «شخِص وسواسِی سیاسی» خستگی ناپذیر 
اســت و با مشــقت به طهارت می پردازد، آن قدر که همه را مطیع 
وسواس خود می کند. با همین ابزار تردید و وسواس است که دیگران 
را تسخیر می کند. تسخیر سیاسِی شخصیت ها و چهره های دولتی نیز 

به همین روش انجام می گیرد.
وســواس دو روی دارد؛ یک روی تردیــد، ضعف و نگرانی و یک 
روی پرقــدرِت اصرار، مداومت، کنترل و تأکید. در واقع تردید و اصرار 
تبدیل بــه بزرگ ترین ابزار برای مســخ دیگران می شــود. آن قدر در 
ترس و تردید خود صادق هســتند که دیگران را نیز به شک و شبهه 
می اندازند. تــرس و تردید به بزرگ ترین «ابزار تفوق» روحی و روانی 
تبدیل می شــوند. در واقع هدف بسیار ســاده و دم دستی است: قرار 
نیست کسی را از لحاظ فکری متقاعد کنید. فقط تخریب کنید. فریاد 
دزد و خائن ســربدهید و در فریاد خود صادق باشید. ضجه بکشید. 
صادقانه بر خود از درد بپیچید. اغلــب، باورتان خواهند کرد. واقعا 
هم درد می کشــند. درد اینان «درد نگرانی» اســت که از هراس هم 
سنگین تر و ویرانگرتر است. «آیین وسواس» سالحی خودساخته در 
برابــر «درد عمیق نگرانی» و تردید اســت. این هراس با ضجه آغاز 
می شود و سپس با خصومت درمی آمیزد و به فریاد تبدیل می شود؛ 
فریادی که گاهی «حق جویانه» و «عدالت طلبانه» اســت. این فریاد 
حق طلبانه مخاطب خود را پیــدا خواهد کرد: جوانان پاکی که تازه 
به دنیای سیاســت وارد شــده اند؛ در پی ثبات روحی اند. در سیاست 
عجله دارند. در آتش شــوق دســتیابی به یک فکر سیاسِی باثبات و 
مبارزه برای آن می سوزند. درست در همین نقطه کارشان تمام است؛ 
به اولین ســخنران حّراف، حرفه ای و تند کــه برمی خورند جذبش 
می شــوند. اگر هم شــعارهای دینی و مذهبی سر دهد که چه بهتر، 
چون این شــعارها در اســاس خود پاک و زالل و فطری اند و کســی 
با آنها مخالفت ندارد. محکم سخن گفتِن یک سخنران مالک اصلی 
آنان است. این استحکاِم سخن پاسخی به تزلزل درونی آنان است. 

ادامه در صفحه ۴

چگونه می اندیشیم؟
وسواس سیاسی؛ از پاکی به ناپاکی

سـرمـقـالـه

 کیومرث اشتریان

رئیس بنیاد امید ایرانیان در یادداشــتی تأکید کرد راه عبور از 
مشکالت  از مسیر گفت وگوی ملی در سطوح مختلف می گذرد. 
در بخش هایی از یادداشــت محمد رضا عــارف می  خوانیم: در 
حالی به اســتقبال روز معلم و روز کارگر می رویم که معلمان 
و کارگران عزیز کشورمان، با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم 
می کنند؛ مشکالتی که در نتیجه ضعف مدیریت است. در دهه 
پنجم از نظام و ســاختاری بر آمده از انقالب شکوهمند اسالمی 
که در آن معلمان و کارگران نقشی بنیادین داشتند، قرار داریم. 
اکثر تحلیلگران، پیروزی این انقالب را مرهون پیوســتن دو قشر 
کارگر و معلم می دانند، اما اکنون وضعیت زندگی و معیشــت 
آنها با مشکالت عدیده ای مواجه است. باید به این پرسش مهم 
پاســخ داد که طی تقریبا دو دهه گذشــته، چه سیاســت هایی 

اعمال شده است که کارگران و معلمان به عنوان دو بازوی قوی 
انقالب اسالمی، در این وضعیت قرار گرفته اند؟ باید پرسید چه 
اصراری بر اســتمرار بیراهه رویه های خسارت بار است؟ چرا به 
هشــدار و انذارهای نخبگان جامعه و دانشــگاهیان در سطوح 

مختلف بی توجهی می شود؟
مصلحت امروز ملت، کشور و نظام ما، در یک راستا و آن هم 
اتحاد و اجماع بر پیشرفت کشور و رهایی از مصائب، مشکالت و 
بحران های محتمل است. بدیهی است که وصول به این مهم، 
نیازمند مشــارکت همه ایرانیان و بهره گیری از اصول حکمرانی 
خوب و دســتاوردهای بشری است. ضمن تبریک روزهای کارگر 
و معلم به این دو قشــر پیشتاز در مسیر پیشرفت و اعتالی ایران 
عزیز و گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید بزرگوار استاد مرتضی 

مطهری ، از مســئوالن می خواهم از ملــت عذرخواهی کرده و 
مسیر درســت در پیش بگیرند. امیدوارم نظام تدبیر ما، به درک 
درستی از اوضاع دست یابد که مقدمه درمان، تشخیص درست 

درد و مبانی شــکل گیری درد اســت. چه بســا 
تجویزهای نادرســت در پیشــروی مشــکالت و 
درمان، ســهمی  از دســت رفتن فرصت طالیی 
اساســی دارند. همچنان معتقــدم راه عبور از 
مشکالت  از مســیر گفت وگوی ملی در سطوح 
مختلف می گذرد. امیدوارم با برافروختن شــمع 
گفت وگــو در محفل بزرگ ملت-کشــور بزرگ 
ایران، مصالح ملی به عنوان کانون سیاست ورزی 

و خط مشی همگان قرار گیرد.

ایرنا: حضرت آیت اهللا خامنه ای در پیامی درگذشــت پژوهشــگر و هنرمند انقالبی، نادر طالب زاده را 
تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: بسم اهللا الرحمن الرحیم، با تأسف خبر درگذشت 
پژوهشگر و هنرمند انقالبی و پرتالش و پرانگیزه نادر طالب زاده رحمة اهللا علیه را دریافت کردم.

به خانواده و بازماندگان و همکاران و دوستان ایشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و از خداوند 
متعال رحمت و مغفرت و پاداش نیک برای خدمات با ارزش فرهنگی و رســانه ای ایشــان مســألت 

می نمایم.
سید علی خامنه ای، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

خبر

عارف با انتقاد از وضعیت کارگران و معلمان
مصالح ملی باید کانون سیاست ورزی باشد

رهبر معظم انقالب درگذشت نادر طالب زاده را تسلیت گفتند

زنانی بدون
 اثر انگشت

بسیاری از کارگران زن  ایران در کارگاه های زیرزمینی و مشاغل  بدون دستمزد کار می کنند

تا چشــم بگردانی، بیابان است. گورستانی ناآشــنا از بقایای خانه های کارگران کوره های آجرپزی. فقط آنها 
که آشــنای راه هستند، می دانند در دل این  قبرستان متروک، هنوز ســایه هایی هستند که در داغی آفتاب قد 
کشیده اند. از میان بر به خاکی می زنیم؛ جایی که توده ای از خاک و زباله انباشت شده و همسایه دیوار به دیوار 

کوره های آجرپزی بدقواره و تو سری خورده است. 

از قاب پنجره ها و درها تنها سوراخ هایی باقی مانده است که پیکر مچاله شده ای را به یادت می اندازد. از همان دور اندام های کوچکی 
هســتند که در کنار بزرگ ترها نحیف تر به نظر می رســند. مثل گلوله های ســیاه که توی هم وول می خورند. همه شان دور سروصورتشان 
پارچه ای پیچیده اند. به اطراف که نگاه کنی، اتاقک ها زیاد اســت و گاهی نور به ســختی بر کف آنها هاشــور می  زند و باد توی آنها زوزه 
می کشــد. بوی تند و زننده منطقه از چند ده متر آن طرف تر به مشــام می رســد و حشرات مختلف اســتقبالی نه چندان خوشایند را برای 
میهمانان رقم می زنند. نزدیک تر که بشــوی، آن گلوله های سیاه، رنگی می شوند. اندام های کوچک، حاال تمثال یک مجسمه ِگلی هستند 
که از صورتشــان دو چشــم درشت بیرون زده است. سروصورتشــان را چنان پوشانده اند که فقط آن دو چشــم با مژه های سفیدشده از 
گرد و خاک، در گل و خاک دوال راست می شوند. کوره ها به ردیف کنار هم جا خوش کرده اند؛ آنجا که دست های طاهر مثل یک الک پشت، 
پیر و زمخت شــده و زخم ها روی پوســت سیاه و چغرش رد خون خشکی را طراحی کرده اســت.  کارگرهایی که حمایت قانونی کمی از آنها 
می شــود و اگر جزء اتباع خارجی باشــند، شــرایط سخت تر هم خواهد شــد. بااین حال، کارگرهایی هم هســتند که از نگاه ما دور مانده اند؛ آدم هایی که در 
چند کیلومتری شهرها و جایی که هیچ ترددی وجود ندارد، در کارگاه های آجرپزی کار می کنند و هر خانواده روزانه بین چهار تا پنج هزار خشت آجر می زند.  .
این گزارش را در صفحه   ۸ بخوانید

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۵ بخوانید

محمد مهاجری
هفته پیش خبری آمد که بخشی از موانع نصب شده در کوچه اختر 
(محل زندگی مهندس میرحسین موسوی) برداشته شده است. برخی 
رســانه ها از آن به رفع حصر تعبیر کردند؛ هرچند گفته شــد پاره ای از 

کنترل ها ادامه خواهد داشت.
۱- داستان حصر به یک زخم کهنه تبدیل شده و تصمیمی که گرفته 

شده، هرچند محدود است، می تواند مقدمه رفع موانع بیشتر باشد.
۲- حصر حدود ۱۲ ســال است که ادامه دارد و به دنبال انتخابات 
ریاست جمهوری دهم در ســال ۱۳۸۸ صورت گرفت. این انتخابات از 
پرحاشیه ترین رخدادهای تاریخ پس از انقالب است. انتخابات سال ۸۸ 
در فضایی به شدت ملتهب برگزار شد. درحالی که محمود احمدی نژاد 
به عنــوان رئیس جمهور مســتقر، یکی از نامزدهــای اصلی انتخابات 
بــود و بخش مهمی از اصولگرایان و اقشــار غیرحزبــی جامعه از او 
پشتیبانی کردند، میرحسین موسوی به عنوان رقیب پرقدرت در برابر او 
ظاهر شد. موسوی برای بسیاری از شهروندان، یک نوستالژی از دوران 
جنگ تحمیلی بود. برخی شــعارهای عدالت خواهانه احمدی نژاد را 
او در عمل اجرا کرده بود؛ به عالوه نخســت وزیری اش در شرایط بسیار 
سخت دفاع مقدس از جمله موشک باران شهرها و بمباران شیمیایی 
و تنگناهای اقتصادی فراوان بود. این سابقه موسوی برای احمدی نژاد 
و طرفدارانش خطری بالقوه محســوب می شد و شاید به  همین  دلیل 
رئیس جمهور مســتقر تالش کرد تخریب او را در باالترین سطح انجام 

دهد.
۳- فضای انتخابات از سوی طرفداران دو نامزد اصلی (احمدی نژاد 
و موسوی) رادیکال شد. مناظره ها نیز کار را خراب تر کرد. بخش درخور 
توجهــی از نیروهای اصولگرا، رفتار احمدی نــژاد را برنمی تابیدند؛ اما 
با این تصور که نقد او به ســود طرف مقابل تمام خواهد شــد، نه تنها 

سکوت کردند، بلکه به جریان حامی میرحسین موسوی نیز تاختند.
۴- احمدی نژاد به همه تاریخ ۳۱ سال پیش از خود (از بهمن ۵۷ تا 
خرداد ۱۳۸۸) تاخت و همه پیشینیان را زیر سؤال برد. اتهام فساد مالی 
و سیاســی را به همه آنها وارد کرد. میرحسین موسوی نیز چون رقیب 
او بود، عمال مجبور شــد از گذشته ها دفاع کند؛ گذشته ای که خودش 
منتقد برخی از آن بود و در سال های پس از نخست وزیری اش به عنوان 
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی، چند بار در ســخنرانی ها به آنها 

تاخته بود.
ادامه در صفحه ۴

هزینه  ـ فایده حصر نوشــتن از اوضــاع پیچیــده فوتبال ایــران امری تکراری شــده 
ولی اصرار بــر رفتارهــای عجیب و غریب از یک ســو و تهدیدات 
بیرونی از ســوی دیگر، می تواند به آشــوب های موجود بیفزاید. 
اعضــای هیئت رئیســه فدراســیون فوتبــال ایران، طبــق ادعای 
داریــوش مصطفــوی، با تحریــک بیــرون رأی به عــزل موقت 
شــهاب عزیزی خادم، رئیس فدراســیون فوتبال داده و خودشان، 
قدرت را در این ســاختار به دســت آوردند. بعد از آن مقرر شــد 
که اعضای مجمع فدراســیون فوتبال، بازگشــت یــا عزل دائمی 
رئیس فدراســیون را به شــور بگذارند و درباره اش تصمیم گیری 
کننــد. تاریخــی که بــرای برگزاری مجمــع درنظر گرفته شــده
۱۰ خرداد اســت ولی اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن اســت که 
شاید مجمع را هم بی اثر کند. این یکی مربوط به روشدن اسنادی 
است که از آن به عنوان تخلفات مالی فدراسیون عزیزی خادم یاد 
می شــود ولی نزدیکان رئیس عزل شده فدراسیون می گویند هیچ 
کار غیرقانونی ای صورت نگرفته و همگی مصوبه هیئت رئیســه 
را داشــته اســت. مخالفان رئیس اما می گوینــد او باید به کمیته 
اخالق فدراســیون فوتبال برود و پاسخ گو باشد. کمیته اخالق هم 
عزیزی خــادم را فراخوانده ولی او نرفته اســت. مخالفانش دلیل 
نرفتــن رئیس معزول را دهن کجی به قانــون می دانند ولی حاال 
مشــخص شــده که بندی قانونی مانع از حضور عزیزی خادم در 

کمیته اخالق می شود.
این گزارش را در صفحه   ۹ بخوانید

ملي پاالیش و پخش توضیحات شرکت 
 درباره یك گزارش

 نامه ای خطرناک در راه است؟

چالش   در اتاق دولت

۵

۲

آجرهایی که نان می شوند
یک روز با کارگران در دل کوره های آجرپزییک روز با کارگران در دل کوره های آجرپزی  

به مناسبت به مناسبت ۱۱۱۱ اردیبهشت، روز کارگر اردیبهشت، روز کارگر

نامه ای از دل دولت خطاب به رهبر انقالب و 
در انتقاد از دولت سیزدهم ارسال شد

پنهان کاری در فدراسیون فوتبال
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  عکس: فرهاد صفری، مهر

اسم رمز  آدم فروش ها
روایت  احمد غالمی از مکان ها و آدم ها 

این روایت؛  امیرحسن چهل تن

۱۱


