
سابق بر انتشــار تصویر نامه عدم صالحیت 
ایشان، جریان های مختلفی که مخالف مواضع 
ایشــان بودنــد، بارها نســبت بــه انتقادهای 
صورت گرفته درخصوص بحث محاربه توسط 
وی واکنش تند نشان دادند؛ به طوری که برخی 
از دانش آموختــگان حقوق نیز جذب ایشــان 
در سیســتم هیئت علمی را ناشــی از رانت در 
دولت های قبلی عنوان کردند و اظهارنظرهای 
فعلی را برای تطهیر حکومتی نبودن وی تلقی 
کردند که صحبتی اساســا بی منطــق، کذب و 

بدون استدالل بود.
اما در شــرایط فعلی که این روزها شــاهد 
کاهش التهاب فضای اعتراضی کشور هستیم، 
متأســفانه برخــی رفتارهــا در این حــوزه جو 
دوقطبــی خاصــی را در جامعــه حاکم کرده 

است.
عده ای رســالت اجتماعی خــود را فراتر از 

تدریــس متون قانونی و فــروش کتاب و جزوه 
و برگــزاری کالس دانســته و قواعد حقوقی را 
بــر مبنای اتفاقات روز تحلیل و تفســیر کرده و 
عده ای نیز ســکوت در پیش گرفتــه یا به دفاع 
از عملکرد دولت پرداختنــد. اما تا اینجای کار 
طبیعی اســت و بر مبنای اصــل آزادی ابراز و 
اظهار عقاید، نمی تــوان به هیچ جناحی نفیا یا 

اثباتا از حیث اظهارنظر خرده ای گرفت.
اوضاع از آنجا بغرنج می شود که متأسفانه 
طیف هــای مقابل هــم از چارچــوب و حدود 
اخالق یا قانون خارج شــده و در برابر هم قرار 
می گیرند. عده ای دست به اعمالی زده که جای 
دفاعی نداشــته و می تواند زمینه ساز انحراف و 
سوءاســتفاده های متعدد باشــد، به نوعی که 
رســما می توان گفت دستاورد نوع مدیریت این 
وضعیت، ایجاد فضای دوقطبی در کشور است.
سیاســت فعلی حاکم بر فضای آموزشــی 

و دانشــگاهی کشور، سیاســتی تند و احساسی 
است. برایند این سیاست تصویب آیین نامه تند 
انضباطی درخصوص دانشجویان و محرومیت 
دانشجویان از اســتادان متفاوت با بیان علمی 

حقیقت است.
پذیرش  متأسفانه دولت حاضر درخصوص 
انتقادهــا و تعامــل اجتماعــی بــا نخبگان و 
استادان دانشــگاهی رویکردی دفعی در پیش 

گرفته است.
رشــد اجتماعی و پیشــروی قطار پیشرفت 
کشور و جامعه نیازمند بهره مندی از همه طیف 
استماع  اجتماعی،  تعامالت  اساتید، گســترش 
دقیق نظرات علمی و پذیرش نقدهای جامعه 

دانشگاهی است.
ســؤالی که مطرح می شــود، این است که 
آیا تحلیل و بررســی و نقــد آرای قضائی جرم 
محسوب می شود؟ یا اصال تحلیل علمی آرای 
صادره در محاکم و مواضع نســبت به آنها آیا 

به معنای عدم التزام به مبانی قوانین است؟
قلم فرسایی اســتادانی که خود را نسبت به 
وقایع اجتماعی مســئول می داننــد، به منزله 
عنــاد آنها با دولت یا خــروج از دایره التزام به 
مبانی قانون اساســی یا شــرع نیســت، نباید با 
برخوردهای حذفی، باب انتقادی و کنشــگری 
مدنی در کشور را مســدود کرد؛ چراکه عواقب 
عــدم اصالح امور گریبان جامعه و سیســتم را 

خواهد گرفت.
دکتــر محســن برهانی و ســایر اســتادان 
همچون دکتر گرجی بــا تفکیك دقیق خود از 
جریانات برانداز در کشــور، صرفا از باب علمی 
اقدام به ارائه نظرات ســازنده و انتقادی کردند 
به نوعی که به تنهایی بــه اندازه تمام جامعه 
حقوقی و احزاب بار تنویر درخصوص وقایع روز 

را بر دوش کشیدند.
در آخر از دولت و قوه قضائیه انتظار اهتمام 
جدی در این حوزه می رود، به نوعی که جامعه 
دانشــگاهی از وجود برکت اســتادان مستقل 
محروم نشــود و بــا رویکرد منعطف نســبت 
به شــنیدن صــدای انتقادی اســاتید در حوزه 

پیشرفت جامعه استفاده شود.
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شعار به جای راه حل
شاید در چند روز اخیر هیچ موضوعی به اندازه گاز در صدر 
توجهات قرار نداشــته است. تأثیرات عدیده ای از این محل 
بر عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وارد 

شده است.
خیلی ها به هشتگ «زمستان سخت» پرداخته اند؛ آنجا 
که وزیر نفت کشورمان چندی قبل اروپا را از زمستان سخت 
ترســانید. بسیاری فراموش کرده اند که موضوع هراس از زمستان ابتدا از سوی مشاور هیئت مذاکره کننده 

هسته ای در تابستان امسال مطرح شده بود که طرف های غربی را از آمدن زمستان انذار می داد.
در فضای مجازی و پیام رســان ها عمده توجهات معطوف به همین زمســتان ســخت بود؛ ولی تکرار 

هشتگ فوق و تمسخر وزیر نفت قرار است چه دردی را درمان کند؟
بیش از ۹۸ درصد جمعیت شــهری و جمعا ۹۲ درصد از جمعیت کشور به شبکه سراسری گازرسانی 
متصل هســتند و میزان مصرف بخش خانگی به مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز رســیده اســت. هر 
دولت دیگری نیز در موقعیت مشــابه برای تأمین این میــزان گاز هیچ راهی جز تعطیلی مراکز صنعتی و 

اداری نداشت.
به نظر می رسد هیچ راهکاری جز بهینه سازی مصرف انرژی وجود ندارد. اما این بهینه سازی قرار است 
چگونه حاصل شود؟ برخی معتقد به کار فرهنگی هستند و بنابراین پدیده پیچیده ای همچون بهینه سازی 
را به سطح چند پیام اخالقی تقلیل داده اند (نظیر اینکه در منزل لباس گرم و جوراب بپوشید) که البته در 

تمامی این سال ها هیچ نتیجه ای نداده است.
برخی دیگر معتقد به راهکارهای قیمتی هســتند. در دو ســال اخیر دو بار قیمت ها افزایش یافته ولی 
تغییر چندانی در مصرف ایجاد نشده است؛ کما اینکه افزایش قیمت ها همواره ظرفیت ایجاد چالش های 

دیگری را در خود دارد.
برخــی دیگر نیز راهکارهای عملیاتی را ترجیح می دهند؛ به این معنا که مرتبا میزان تولید گاز افزایش 
یابد. حضور شــبکه سراســری گاز در گستره های عمیق و وسیع داخل کشــور و در هر شهر و روستای دور 
و نزدیک، به معنای اســتمرار دائمی افزایش مصرف اســت. درواقع به لحاظ فنی امکان افزایش مستمر 
تولید گاز وجود ندارد. ظرفیت تأسیســات و شــبکه ها و همچنین منابع مالی و سرمایه ای محدودیت های 
خاص خود را دارد؛ ضمن آنکه از حیث منطقی نیز همسویی با این حجم از مصرف و تقاضا موجه نیست.
تقریبا بیشــتر بخاری های گازی منازل از نظر شــاخص بهره وری انرژی «کم رتبه» نیســتند، بلکه اساسا 
«بدون  رتبه» هستند؛ یعنی آن قدر کم بازده هستند که نمی توان آنها را حتی در حضیض رتبه های متعارف 
بهره وری انرژی گنجاند. این بخاری ها با فرض اینکه از زمستان امسال هم عبور کنیم، همچنان در زمستان 

سال بعد به صحنه برمی گردند.
بنابراین به طور کامال مشــخص باید در جست و جوی بسته های سیاست گذاری برای تولید راه حل های 
جامع در موضوع بهینه ســازی بود. این مسئله هیچ راه حل یکتا و منفردی ندارد. همچنین نمی توان آن را 

مسئله و مشکل یک بخش خاص (مثال وزارت نفت) قلمداد کرد.
اتفاقــا برخالف تصور عموم، وزارت نفت نقشــی در پدیداری وضعیت کنونی نــدارد. در مثالی که در 
باال ذکر شــد، موضوع تولید بخاری های «بدون  رتبه» در حیطه کنترل و وظایف وزارت صنعت و ســازمان 

استاندارد است.
یا مثال درخصوص موضوع آلودگی هوا، یکی از اعضای شورای شهر تهران از برگزاری جلسه با حضور 

۲۳ سازمان ذی مدخل در این قضیه خبر داده بود.
این امید می رود که وضعیت فعلی زمســتان امســال زنگ خطر را برای سیاست گذاران کشور به صدا 
درآورده باشد. امسال نیز با همه هزینه های موجود از این زمستان عبور خواهیم کرد؛ اما بالفاصله در سال 

بعد با موضوع تأمین بنزین کشور در نوروز و آنگاه تابستان روبه رو خواهیم بود.
امسال برای اولین بار در تاریخ کشور است که میزان مصارف سوخت بخش حمل و نقل در زمستان به 

نسبت تابستان دچار کاهش مورد انتظار نشده است.
جامعه شناســان معتقدند هرقدر هم پرشور باشــیم، باز هم نمی توانیم از پس ساختار نادرستی که به 

انباشت تاریخی رسیده است، برآییم؛ چراکه ساختارها تسلیم شعارها نمی شوند.
جامعه  رســانه ای کشور نیز نباید تمام توان خود را صرف مالمت یا بازبینی دوباره و چندباره وضعیت 
کنونی برحســب شعارهای مقامات کند. شعارها را نباید به مثابه راه حل تلقی کرد و آن را مالک مطالبه یا 
محمل تمسخر مذکور دانست. جامعه  رسانه ای بایستی از همین اکنون موضوع بهینه سازی مصرف انرژی 

را در صدر مطالبات خود از دستگاه ها و سیاست گذاران کالن کشور قرار دهد.
این یک وظیفه ملی اســت و همه دستگاه ها، ارگان ها، ســازمان ها و نهادهای کشور به سهم خود در 
این راهبرد مســئولیت خواهند داشت. در غیر این صورت مجددا موضوع ناترازی انرژی از جایی دیگر و با 

شدتی مضاعف سر برمی آورد.

روزنامه نگار
پویا نعمت اللهی

بایکوتنشانه خوانى

عصــر جمعه بود که خبر رســید پنج هزار کتاب در آتش ســوخت. این 
کتاب ها در طبقه پنجم خانه مصادره شــده فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه 

(دادگستری) پیشین افغانستان قرار داشت.
چه کسی این کتاب ها را آتش زده است؟ طالبان!

چرا این شــیوه را انتخاب کردند؟ برای اینکه صاحب خانه مشغول ارائه 
پرونده هایی از جنایت های جنگی طالبان به دادگاه های بین المللی اســت. 
طالبان پیش تر به او که در یکی از کشــورهای اروپایی مشغول تهیه مدارک 
از جنایات طالبان اســت، هشــدار داده بودند که اگر دســت از همکاری و 
پشتیبانی از محور مقاومت برندارد، خانه اش را آتش خواهند زد. هرچند او 
در ماه های قبل اعالم کرده بود مجموعه اســنادی از رفتارهای طالبان را به 

دادگاه کیفری بین المللی تحویل داده است.
به گزارش خبرگزاری های جهان، این آتش ســوزی در خانه فضل احمد 
معنوی، وزیر عدلیه (دادگســتری) در دولت پیشین افغانستان و عضو ارشد 
جبهه مقاومت ملی، در روســتای پیاوشت شهرســتان رخه استان پنجشیر 
رخ داده بود و این خانه توسط طالبان به آتش کشیده شده است. این خانه 
پس از تصرف پنجشــیر مصادره شده اســت و به علت مکان سوق الجیشی 
مناســب به عنوان پایگاهی برای حضور نظامیان انتخاب شده بود. خبر این 
آتش ســوزی را مقام های محلی والیت پنجشیر منتشر کردند. این اتفاق در 
سراسر جهان به عنوان «آتش زدن کتابخانه پنجشیر توسط طالبان» انعکاس 

یافته است. 
منابع محلی در پنجشــیر می گویند یک کتابخانه بزرگ در این ساختمان 

که حدود پنج هزار کتاب ارزشــمند از رشــته های مختلف را در خود جای 
داده بــود، کامال ســوخته و خاکســتر شــد؛ کتابخانه ای کــه فضل احمد 
معنــوی مالک این بنا هر ا ز  گاهــی در آن برنامه های کتاب خوانی و فرهنگی 

برگزار می کرد.
فضل احمد معنوی، وزیر و سیاســت مدار ســابق تبعیدی افغانستان که 
اصالتا از والیت پنجشــیر اســت، بالفاصله به این رویداد واکنش نشان داد 
و آن را عمدی و یک حرکت بســیار بزدالنه با اشــاره به دشمنان افغانستان 
توصیف کرد و گفت: «دشــمن بشــریت کتابخانه مرا در پنجشیر که هزاران 
کتاب از رشــته های مختلف از جمله اســالم، دین، تاریخ، دانشگاه و ادبیات 
را در خود جای داده بود، به آتش کشــیده اســت. افغانستان وطن مشترک 
ماســت و متأســفانه دســتاوردهای معنوی و مادی ما بــه تدریج در آتش 
می سوزد» و تأکید کرد: «دشــمنی با علم و تمدن سرشت این دشمن نامرد 

است».
به گزارش خبرگزاری های جهان، آتش از طبقه پنجم شروع شده و طبقه 
دوم و ســوم این خانه نیز در آتش ســوخته اســت. به گزارش ایسنا، موالنا 
نصراهللا ملک زاده، رئیس اطالعات و فرهنگ والیت پنجشــیر به خبرگزاری 
خامه پــرس گفتــه اعالن  آتش ســوزی در طبقه پنجم منزل بــا حضور تیم 
آتش نشــانی در محل آتش سوزی مهار شــد و اگرچه تلفات جانی گزارش 

نداشته اما خسارات مالی زیادی به ساختمان وارد شده است. 
هرچند این رویداد با محکومیت های گســترده در افغانســتان و خارج از 
آن همراه شده اما مقامات طالبان هنوز در این زمینه اظهارنظری نکرده اند.

همسایه خوانى

بنشی های اینیشرین -مارتین مک دونا - ۲۰۲۲

رندن گلیسون (کولم دوهرتی): 
گاهی اوقات نگران می شم با به تأخیر انداختن اتفاقی که ناگزیر رخ میده،

دارم وقتم رو تلف می کنم.

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

جهان فقیرتر می شود؟
آیا آمریکا می خواهد کشــورهای جهان فقیر شــوند؟ آیا آمریکا 
می خواهــد روند رو به رشــد رفــاه جهانی را کاهــش دهد؟ این 
سؤاالتی است که اکونومیست در یکی از مقاالت اقتصادی چند روز 
اخیر خود ســعی کرده است به آنها بپردازد و شرایط کنونی جهان 

را در آستانه سال جدید تحلیل کند.
به گزارش اکونومیســت از ســال ۱۹۴۵ آمریکا سردمدار اجرای 
منطقی در جهان در راســتای تجارت آزاد و جهانی ســازی بود که 
بر اســاس  آن یکپارچگی اقتصادی بی سابقه ای ایجاد شد که رشد 
را تقویــت کرد و در نتیجه رفــاه در کل دنیا افزایش یافت و صدها 
میلیــون نفر از فقر نجات پیدا کردند. این رویکرد اثر درخور توجهی 
در غلبه غرب بر شــوروی در جنگ سرد داشت. نبوغ آمریکا پس از 
جنــگ جهانی دوم این بود که متوجه شــد منافعش در حمایت از 
بازبودن تجارت جهانی است؛ در نتیجه با وجود اینکه تا سال ۱۹۶۰ 
تقریبا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دالری جهانی را تشــکیل 

می داد، جهانی شدن را دنبال کرد.
اما اکنون این رویکرد در معرض تضعیف اســت. کشورها برای 
اعطای یارانه به صنایع ســبز رقابت می کنند و جریان کاال و سرمایه 
را محدود می کنند. همه کشــورها ســعی می کننــد از ذهنیتی که 
تجارت را یک شــرایط برد-برد می داند و منافــع متقابل را در نظر 
می گیرد، به ســمت توجه به منفعت ملی حرکت کنند؛ بنابراین به 
نظر می رســد عصر تفکر حاصل جمع صفر آغاز شده است که در 
 این  صورت اگر روند رشــد اقتصاد جهانی متوقف نشود، قطعا کند 

خواهد شد.
این مســئله برای آمریکا هزینه کمی ندارد. آمریکا در سال های 
جهانی ســازی، ۱۵ درصد از سهم خود در تولید جهانی را از دست 
داده و ســهم آن از تولید به ۲۵ درصد کاهش یافته است و اکنون 
بیش از هر زمان دیگری به ســایر کشــورها نیاز دارد. رویکرد قبلی 
کــه تجارت آزاد را دنبــال می کرد، از پس از بحــران مالی جهانی 
۲۰۰۷-۲۰۰۹ در آمریکا با مخالفت مواجه بود؛ اما رهاکردن قوانین 
بازار آزاد از ســوی جو بایدن در سیاســت صنعتی تهاجمی، ضربه 
تازه ای بــه آن وارد کرده اســت. آمریکا یارانه های گســترده ای به 
مبلــغ ۴۶۵ میلیارد دالر برای انرژی ســبز، خودروهای الکتریکی و 
نیمه هادی ها در نظر گرفته اســت و ایــن یارانه ها به تولیدکنندگان 
داخــل آمریکا تعلــق می گیــرد؛ در نتیجه این سیاســت، در واقع 
سیاســتی ضد تجارت اســت که در آن کاال بر اساس مزیت نسبی 
آن یا در داخل تولید می شــد یا از خارج وارد می شــد. عالوه بر این 
بوروکرات هایی که وظیفه دارند مانع نفود زیاد خارجی ها بر اقتصاد 
بر  اساس سرمایه گذاری  در آمریکا شوند، اکنون خود بر بخش هایی 
که ۶۰ درصد از بازار سهام را تشکیل می دهند، تسلط دارند. مسئله 
دیگر اینکه دولت آمریکا صــادرات برخی کاالها به چین را ممنوع 
کرده اســت. این سیاست ها به وضوح در مقابل رویکرد تجارت آزاد 

پیشین آمریکا هستند.
برای بسیاری در واشــنگتن، سیاست صنعتی تهاجمی جذابیت 
زیــادی دارد؛ چرا که می تواند به برتــری تکنولوژیک آمریکا بر چین 
کمــک کند. در مقابل چین نیز مدت هاســت بــا مداخله دولت به 
دنبــال خودکفایی در برخی موارد اســتراتژیک بوده اســت. به هر 
حــال درگیری اقتصــادی با چیــن اجتناب ناپذیر به نظر می رســد. 
امــروز دولت جو بایدن از خطر وابســتگی به چیــن برای «باتری» 
نگران اســت، همان طور کــه اروپا قبــل از حمله بــه اوکراین به 
روســیه برای «گاز» متکــی بود. دموکرات هــا و جمهوری خواهان 
همگی نگران این هســتند که از دســت دادن پیشــتازی آمریکا در 
ســاخت تراشــه های پیشــرفته به تایــوان، توانایی این کشــور در 
توســعه «هوش مصنوعی» را تضعیف کند که پیش بینی می کنند 
ارتش های آینده برای برنامه ریزی اســتراتژی و هدایت موشــک ها 

بر آن تکیه کنند.
بــه گزارش فردای اقتصاد، اکونومیســت به مســئله جالبی در 
گزارش خود اشــاره و بیــان می کند: «برخی به ســادگی این ایده را 
مطرح می کنند که باید از ثروتمندشدن بیش از حد چین جلوگیری 
شــود، گویی فقیرکردن ۱.۴ میلیارد نفر یا اخالقی اســت یا احتماال 
صلح را تضمین می کند. برخی دیگر، عاقالنه تر، بر افزایش تاب آوری 

اقتصادی آمریکا و حفظ برتری نظامی آن تمرکز می کنند».
نهایتا اکونومیست معتقد است این سیاست ها مثل «سیاست هایی 
نظیر یارانه در راستای برهم زدن کارکرد مزیت نسبی، کنترل صادرات 
و ســایر حمایت گرایی ها» مثبت نیســت و در مجمــوع هزینه های 
اقتصادی این رویکرد نیز کم نخواهد بود. اکونومیست تخمین می زند 
اگرچه سیاســت های حمایت گرایانه آمریکا تصویر ســیاهی را برای 
آینده رشد اقتصاد جهانی ایجاد کرده است، اما هنوز دیر نیست. هنوز 
تجارت آزاد طرفداران بســیاری دارد و همچنان می توان امیدوار بود 
که فاجعه ای که کنار گذاشتن رویکرد رفاه ساز تجارت آزاد رقم خواهد 

زد، می تواند اجتناب ناپذیر تلقی شود.

کتاب سوزان طالبان

خبر رد  صالحیت حقوق دان نخبه و اســتاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر 
محســن برهانی، این روزها جامعه حقوقی را نگران کرده اســت. رد صالحیتی که 
به اعالم خبرگزاری فارس ناشــی از اظهارنظر ایشان درباره مقوله «ازدواج سفید» 

بوده است.
خبرگــزاری فارس روز چهارشــنبه ۲۱ دی ۱٤۰ در این زمینه عنــوان کرد: «هیئت 
اجرائی جذب هیئت علمی دانشــگاه تهران» در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۱، یعنی حدود دو 
ماه پیش از اجرای حکم اعدام مرحوم محســن شکاری، صالحیت محسن برهانی 
برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران را تأیید نکرده و با ادامه حضور او در 
این جایگاه مخالفت کرده است. اما این مطلب با واکنش دکتر برهانی مواجه شد؛ 
دکتر برهانی ضمن رد مطلب فوق در توییتی عنوان کرد که در صورت عدم اصالح 
و عذرخواهی خبرگزاری فارس به جهت نشــر اکاذیب در مراجع قضائی اقدام به 
طرح شــکایت خواهد کرد. دکتر برهانی عنوان کرد مناظره مربوط به ازدواج سفید 
مربوط به ســال ۹٥ و قبل از عضویت در هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران 
بوده و نسبت به آن یك بار دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی قضائی کرده و موضوع 

را فاقد عنوان مجرمانه و هرگونه تخلف تشخیص داده اند.

کارشناس حقوقي
معین شرقی


