
ملعبه ای برای لیلیت، بازی 
جبری است تا اختیاری

گفت وگو با حمزه فرهادی، به بهانه ملعبه ای 
برای لیلیت در گالری اعتماد

 ســخنگوی وزارت امور خارجــه درباره مذاکــرات وین گفت: 
ما همچنان در مســیر دیپلماســی حرکت می کنیم و این قطار 
علی رغــم بدعهــدی آمریکا از ریل خود خارج نشــده اســت. 
سعید خطیب زاده، صبح روز گذشته در نشست هفتگی خود با 
خبرنگاران داخلی و خارجی در پاســخ به سؤالی درباره آخرین 

وضعیت کشتی های توقیف شده یونانی...

قطار مذاکرات
 از ریل خارج نشده است

خطیب زاده با تکذیب استعفای علی باقری کنی:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۰۸ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۲۱     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۲۱     ۱۴۰۱ خــرداد   ۳۱ سه شــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۱۱

در «شرق» امروز  می خوانید:  دو قرن دیپلماسی ایران در مواجهه با جهان،  فقر را از جامعه حذف کنید نه زنان را و یادداشت هایی از   مرتضی براری، محمدهادی جعفرپور، نعمت احمدی، سید حسن مرتضوی کیاسری، ابوالقاسم دلفی  

حمزه فرهادی متولد ۱۳۶۱ و دانش آموخته نقاشی 
از دانشکده هنر و معماری است. او تا پیش از این 

نمایشگاه، هفت نمایشگاه انفرادی دیگر داشته و در 
بیش از ۶۰ نمایشگاه گروهی و آرت فر و رویداد هنری 

داخلی و خارجی حضور داشته است. 

عبارت «خاورمیانه بزرگ» برای اولین بار در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۲ از 
ســوی کولین پاول، وزیر خارجه آمریکا، در بنیاد هریتج مطرح شد. 
هدف اولیه این ایده که متعاقبا طرح کلی آن توسط بنیاد اینترپرایز 
تهیه و تدوین شد، «دموکراســی در سراسر خاورمیانه» اعالم شد. 
ایــن طرح بــا مخالفت جدی برخــی از دولت هــای محافظه کار 
و ســنتی عربی و در رأس آن عربســتان ســعودی روبه رو شــد. 
نگرانی رژیم های ســنت گرای عرب از طــرح آمریکا، برهم خوردن 
نظم موجود و بی ثبات کردن کشــورهای عربــی از طریق تحمیل 

ارزش های دموکراتیک غرب بود.
طرح خاورمیانه بزرگ در واقع پروژه کالن آمریکا برای تغییرات 
بنیادین در یکــی از مهم ترین مناطق جهان و اجرای تغییراتی بود 
کــه بتواند منافع طوالنی مدت این کشــور در منطقه را حفظ کند. 
در دیدگاه آمریکا، ثبات اقتدارگرایانه، نظام های سیاسی مادام العمر 
بی نیاز از انتخابات یا انتخابات فرمایشــی و حکومت های موروثی 
ســنتی دیگر نمی توانســتند ضامن و حافظ منافع آمریکا باشــند. 
برخی از اندیشمندان علم سیاست بر این اعتقادند که ناآرامی های 
اوایل دهه گذشــته در تونس، مصر، لیبی، ســوریه و یمن، موسوم 
به «بهار عربی»، دســتاورد اولیه ایــده «خاورمیانه بزرگ» بود که 

تغییرات بنیادین در این کشورها را رقم زد.
فارغ از نوع نگرش به این طرح که دارای ابعاد آشــکار و پنهان 
اســت، به جرئت می توان گفت تحوالت دو دهه اخیر در منطقه 
نمایانگر اجرائی شــدن این طرح با موفقیــت در برخی ابعاد این 
پروژه و البته ناکامی در مواردی دیگر اســت. در همان زمان گفته 
می شد یکی از اصلی ترین هدف های این طرح، پذیرش اسرائیل از 
طریق شناخت موجودیت آن از سوی رژیم های عربی و اسالمی و 
حل منازعه دیرپای خاورمیانه از این طریق اســت. از منظر آمریکا، 
اســرائیل به عنوان مهم ترین متحد غرب و بزرگ ترین دموکراســی 
منطقــه، با تکیــه بر قدرت برتــر نظامی، اقتصاد توســعه یافته و 
تکنولوژی پیشــرفته می تواند ســتون فقــرات خاورمیانه بزرگ را 

تشکیل دهد.
مقایســه فضای سیاســی کنونی منطقه با آنچه دو دهه قبل 
شــاهد آن بودیم، نمایانگر موفقیت نســبی طراحــان خاورمیانه 
بزرگ در پیشــبرد اهداف آن اســت. در اوایل قرن اخیر چه کسی 
می توانست تصور کند که ۲۰ سال بعد تعدادی از کشورهای عربی، 
رژیم اسرائیل را به رسمیت شناخته اند، روابط کامل دیپلماتیک بین 
آنان  برقرار شده و مراودات سیاسی -اقتصادی این کشورها با دشمن 
سال های قبل بیشتر از هم پیمانان عربی و اسالمی است، مانورهای 
نظامی برگزار می کنند و موافقت نامه های امنیتی بین آنها منعقد 
می شــود. هرچند نمی توان در کنار این تحوالت، شکست خفت بار 
اســرائیل در جنگ ۳۳ روزه، خروج اجباری از جنوب لبنان، تحول 
چشــمگیر در روحیه، امکانات و توانمندی های نیروی مقاومت در 
برابر اشغال را هم کتمان کرد و از آن سخن نگفت، ولی مهم سیر 

تحوالت در منطقه و نگرش طرف های ذی نفع به آن است.
اگر خواسته باشیم بدون هراس از اتهامات منبعث از تئوری های 
توطئه درباره روندهای حاکم بر منطقه ســخن بگوییم، صادقانه 
باید اعتراف کرد طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا همان طور که به ثمر 
نشســته، موفقیت آن نیز بسیار فراتر از ناکامی هاست. جهان عرب 
با شــتاب به سوی قبول موجودیت اسرائیل در حال حرکت است. 
در اســتراتژی اعراب «تطبیع» یا همان واژه عادی سازی روابط که 
منوط به تشکیل دولت فلسطین و پذیرش آن از طرف اسرائیل بود، 
به واژه ای مهجور تغییر شــکل داده است. کشورهایی که به طور 
پنهانی با اسرائیل مراوده داشــتند و آشکار شدن آن را ننگی برای 
رژیم خود می دانستند و مهم تر از آن نگران واکنش افکار عمومی 
مردم خود بودنــد، امروز بدون هیچ دلهره و نگرانی ای از برقراری 
روابط با اســرائیل و مراودات سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی 
با دشمن دیروز ســخن می گویند. طرفه آنکه کوچک ترین صدای 
مخالفت یا اعتراض به این سیاست های ذلت بار هم از خیابان های 
عربی به گوش نمی رســد. تحلیلگران در اینکه چه عواملی باعث 
تغییرات چشمگیر در روندهای خاورمیانه شد، اختالف نظر دارند. با 
وجود این، یکی از فرضیه ها ترس از ایران در پرتو تحوالت منطقه و 
همچنین برنامه هسته ای است. تقریبا از همان زمان کلید خوردن 
طرح خاورمیانه بزرگ از ســوی آمریکا، بحران هســته ای ایران با 
نقش آفرینی منافقین آغاز شد؛ بحرانی که دو دهه بر تمامی ارکان 
کشــور اعم از سیاســی، اقتصادی، امنیتی و روابط خارجی ســایه 
افکنده و هنوز تصویر روشــن و امیدوارکننده ای برای برون رفت از 
آن مشــاهده نمی شــود. به فرض عدم پذیرش فرضیه فوق الذکر، 
نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که کشــورهای عربی نگرانی 
از ایران را بهانه ای برای عادی ســازی روابط با اســرائیل قرار داده 
و توانســته اند گزاره موهوم «ایران خطری بزرگ تر از اســرائیل» را 
در افکار عمومی مردم خود جــا بیندازند. هرچند باید اذعان کرد 
در کنار برنامــه کالن خاورمیانه بزرگ و ســرمایه گذاری نهادهای 
غــرب برای تغییر در اذهان و ذائقه ملت های عرب، انقالب عظیم 
تکنولوژی اطالعات و رســانه ها سهم بســزایی در این تحول ایفا 
کرده اســت. بااین حال، آنچه مهم اســت و نمی توان آن را نادیده 
گرفت، تغییر موازنه ها در منطقه ژئو استراتژیک خاورمیانه و محیط 

پیرامونی ایران است. 
ادامه در صفحه  ۲

اینکه از نظر آماری نمی دانیم کجا هســتیم و باید انتظار رسیدن 
به کجا را داشــته باشــیم، از مباحثی اســت که کشــور را به ورطه 
انتقادات عمومی و بی هدف می کشاند؛ درحالی که دولت اعالم کرده 
بود انقالب اقتصادی اش تنها به چهار قلم کاالی اساســی منحصر 
می شــود، خبر از افزایش ۱۰ تــا ۱۵ درصدی قیمت لــوازم خانگی 
می رســد. فراموش شــدن برنامه هــای پنج ســاله و دورنمای ۱۴۰۴ 
از جمله مباحثی اســت که مرتب به اجرا لطمه می زند. سخنگوی 
دولت اعالم کرده اند که مردم فعال صبر پیشه کنند و تا اطالع ثانوی 
انتظار بکشند تا نتیجه تحول اقتصادی روشن شود (نقل به مضمون) 
تا کی و کجا را خدا داند! کّمی کردن یک کیفیت از مهم ترین راه های 
ارزیابی توفیقات است تا دیگر نیازی به تعاریف و تعابیر کلی نباشد. 
برای انجام رفرم های بزرگ اقتصادی بایــد اهداف اجرای برنامه ها 
را در نظــر آورد. نمی توان برنامه ای را اجرا کرد که مبدأ و مقصد آن 
به روشــنی تبیین نشده باشــد. به عبارتی در کشوری که جایگاه آمار 
در آن به روشنی تبیین نشده است، اجرای برنامه ها در سراشیبی های 
تنــد انتقادها قرار می گیرند و موجب نگرانی دوچندان مردم از آینده 
می شــود. برنامه ساخت مسکن در کشــور تنها به رهاشدن قیمت 
مســکن در کشور انجامید. سیاســت های عجیب و غریب نتوانست 
کســی را صاحب خانه کند. درحالی که از همان آغاز روشــن بود که 
دولت برای اجرای این برنامه زمین به میزان کافی ندارد. برنامه های 

ارزی و... هم که دیگر روشن است به کجا انجامیده است و... .
دولت به جای کاســتن از هزینه های نهادهــا و وزارتخانه ها و... 
بودجه آنها را افزایش می دهد و نهادهای فرهنگی که بی نتیجه بودن 
اقدامات شان سال هاست روشن شده، تنها باد شده اند و منابع کشور 
را برده اند. اصوال در کشــور ما هنوز جایگاه برنامه جا نیفتاده اســت 
و دولت ها در تعقیب برنامه ها معلوم نیســت به کجا می روند. اگر 
در دولت های گذشــته دقت کنیم در چهل و اندی ســال پیوسته از 
حماســه های بزرگ اقتصادی که قرار اســت کشــور را متحول کند، 
سخن گفته شده اســت و فرجام همه آنها تنها فشار بیشتر بر گرده 
طبقات و اقشــار آسیب پذیر بوده است. به عبارتی دولت ها تنها گناه 
مشــکالت را به گردن قبلی انداخته اند؛ ولی هرگز تبیین نفرموده اند 
کــه این برنامه قرار اســت ما را به کجا برســاند و این انقالب عظیم 

اقتصادی سرانجام کی ما را به مقصود رهنمون می شود .
ادامه در صفحه ۲

تغییر موازنه ها در منطقه

پاسخ به انتظارها

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

جاوید قربان اوغلی

حمیدرضا زاهدی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

اوایل دهه شصت اســت که احمد ســمیعی گیالنی در یکی از سیاحت هایش در کتاب فروشــی های پاریس به کتاب 
«هزیمت» برمی خورد که از شکست رســوای آمریکا در ایران سخن می گوید. این کتاب به فاصله ای اندک از چاپش در 

زبان انگلیسی به زبان فرانسه ترجمه شده و همین امر، توجه سمیعی گیالنی را به خود جلب می کند.

بعد که کتاب را می خواند، تداعی ها و تحلیل ها و حتی ضدیت با ایده های خودش و البته اطالعات دست اول و کاربردی کتاب، او را به این نتیجه 
می رساند که این کتاب امکانی برای شناخت بیشتر گذشته ما است و از این رو ترجمه آن را دست می گیرد. از چاپ اول این کتاب، قریب به چهار دهه 
می گذرد و دیگر می توان با فاصله از وقایع کتاب، بدون پیش داوری و قضاوت های سردســتی و تعصبات مرســوم، تاریخ دورانی را بازخوانی کرد که 
دوران سرنوشت سازی برای کشور ما بوده است؛ ظهور و سقوط مصدق، ملی شدن صنعت نفت ایران و سرانجام وقایعی که به انقالب ۵۷ منجر شد. 

  مصدق خود را قربانی کردمصدق خود را قربانی کرد

کابینه نو می شود؟
زمزمه خداحافظی وزرا بین مجلس و دولت شدت گرفت 

بیگی: اگر نماینده ای می تواند وزارت کار  را اداره کند از او حمایت کنیم
رضایی کوچی: رهبری موافق دخالت مجلس در امور دولت نیست

نوری قزلجه: نیاز به تغییر و اصالح در بخش اقتصادی کابینه  به شدت احساس می شود

گفت وگو  با  احمد سمیعی گیالنی  به مناسبت بازنشر  کتاب گفت وگو  با  احمد سمیعی گیالنی  به مناسبت بازنشر  کتاب 
«هزیمت یا شکست رسوای آمریکا در  ایران»«هزیمت یا شکست رسوای آمریکا در  ایران»

داســتان حضور کریم باقری روی نیمکت تیم های پرسپولیس و 
ملی از آن دست داستان های پیچیده ای است که نمی شود تحلیلی 
صددرصدی از آن ارائه داد. او سال هاست به عنوان دستیار سرمربیان 
پرســپولیس، همکاری با مربیان بــزرگ را تجربه کرده و همچنان یا 
دســت کم تا انتهــای فصل پیش هم کــه به عنوان دســتیار یحیی 
گل محمدی روی نیمکت ســرخ های تهرانی می نشســت. کریم از 
زمانی که دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شده، 
یکی از دستیاران ایرانی این مرد کروات است. البته این بار باید گفت 
«بــود» چون ظاهرا و طبق چیزی که خودش گفته، او از بین حضور 
در باشــگاه پرسپولیس و تیم ملی، اولی را انتخاب کرده است. نکته 
ماجرا ولی مربوط به شایعاتی است که درباره هافبک شوت زن سابق 
تیم ملی به گوش می رســد. این موضوع دیگر برای کسی عجیب و 
غریب نیست که بشنود کریم باقری حکم ناظم تیم های پرسپولیس 

و تیم ملی را دارد و چندان از لحاظ فنی کارایی ندارد

موقعیت متزلزل مکرونمعمای نرخ بهره

دلفین های گوژپشت 
زیبارویان مهجور خلیج فارس

قهرمان «یاغي» قرباني 
محیطش نیست

بیچاره  کریم باقری

۴۵

۸

 آیا در شرایط فعلی با نرخ تورم افسار گسیخته  
 می توان از ابزار سیاست های پولی  استفاده کرد

حزب حاکم فرانسه ۲ ماه بعد از پیروزي در انتخابات 
ریاست جمهوري اکثریت پارلماني را از دست داد

کارشناس انجمن طرح سرزمین از نتایج ۷ سال پایش 
مستمر دلفین ها  می گوید

نگاه به سیمای جنوب شهر
 از زاویه ای دیگر

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

  عکس:سهند تاکی، شرق

۱۱

   موقعیــت منطقــه ای ایــران در خاورمیانــه و همجــواری با 
کشورهای افغانستان و پاکستان به عنوان دوتا از تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان مواد مخدر، کشور را در معرض خطرهای بسیاری 
قرار داده اســت. در این بین استان سیستان وبلوچستان به علت 
همجواری مرزی با دو کشــور مورد نظر بیشــترین آســیب های 
حوزه مواد مخدر را به خود اختصاص داده اســت. در یکی، دو 
ســال اخیر اجرای حکم اعدام در پــی جرائم مواد مخدر افکار 
عمومی را دچار تردیدهایی کرده است. بنابراین در این یادداشت 
می خواهیم به مســئله اعدام های مــواد مخدر و پیامدهای آن 
بپردازیم. وضعیت اقتصادی استان سیستان وبلوچستان و نقش 
آن در رشــد جرائم مواد مخدر: اســتان با داشــتن بیشترین مرز 
آبی و خاکی در جنوب شــرق ایران یکــی از ظرفیت های مهم 
اقتصادی کشــور محسوب می شــود اما متأســفانه این استان 
بــا دارابودن جمعیتی جــوان، باالترین آمار بــی کاری در میان 
استان های کشور را به خود اختصاص داده است. در این استان 
زیرســاخت های صنعتی و تولیدی الزم که بتواند نیاز اقتصادی 
جمعیت آن را برآورده کند، وجود نــدارد. واقعیتی انکارناپذیر 
اســت که ارتباط مســتقیمی میان زیرســاخت های آموزشــی، 
اقتصــادی، رفاهی و ارتکاب جرم و جنایت وجود دارد. بنابراین 
با بررسی شاخص های توسعه ای در این استان متوجه می شویم 
که تمام عوامل دســت به دســت هم داده اند تا شهروندان آن 
در معرض آســیب های اجتماعی و نهایتا رفتارهای پرخطر قرار 
گیرنــد. مجازات اعدام بازدارندگــی الزم در کاهش آمار جرائم 

مــواد مخدر را دارد؟ گذشــته از آن که مجــازات اعدام اجماع 
عمومی صاحب نظــران را با خود ندارد، باید اضافه کرد که این 
ســطح از مجازات بازدارندگی اش را در سال های اخیر از دست 
داده اســت. انگیزه قانون گذار در اخذ تصمیم اعدام، قباحت و 
سنگینی این جرائم و خطرناک بودن شان به حال جامعه است. 
درحالی که به نظر می رســد این سیاســت کیفــری بنا به دالیل 
متعددی راهگشا نیست و قانون گذار را به هدفش که پیشگیری 
از وقوع  یا تکرار جرم و اصالح مجرمین است، نمی رساند. به این 
دلیــل که نقش وضع مجازات های ســنگین بدون در نظر گرفتن 
علــل و عوامل جرم و  نیز اوضاع و احوالی که در آن فرد مرتکب 
جرم شــده اســت، کار صحیحی نیســت. کافی  است در همین 
خصوص شــاخص های توسعه ای استان را دوباره مورد بررسی 
قرار دهیــد. واقعیت این اســت که تا به امــروز هیچ پژوهش 
علمی ای، مدرک متقاعدکننده ای ارائه نداده اســت که مجازات 
اعدام تأثیر بازدارنده ای دارد. اقدام دولت ها در مواجهه شــدید 
با این نوع جرائم تنها ســبب می شود که افکار عمومی از تأمل 
دربــاره راهکارهای مؤثر برای رویارویی با مشــکالت اجتماعی 
منحرف شود؛ راهکارهایی که برای مبارزه با دالیل و ریشه های 
ارتکاب جرم و جنایت ضروری هســتند. پیامدهای ناگوار رشــد 
اعدام مجرمان مواد مخدر اســتان: طبق آمار ســال ۹۹ حداقل 
۱۴ درصد جمعیت اســتان سیستان وبلوچســتان تحت پوشش 
کمیته امداد اســت. آماری که شــامل نهادهای حمایتی دیگر 
مانند بهزیســتی نمی شود. اعدام یک عضو جامعه که غالبا پدر 
خانواده است، تبعات اقتصادی و اجتماعی ریشه داری به دنبال 
خواهد داشــت. هزینه های حمایتی دولــت بخش کوچکی از 
پیامدهای آن محســوب می شود. فرزندان یتیم و نیاز اقتصادی، 
به صورت اتوماتیک افزایش قاچاق مواد مخدر و جرائم دیگر را 

در پی خواهد داشت. 
ادامه در صفحه ۴

 
توســعه ایران جز بــا محوریت بخش خصوصــی و در چارچوب 
اقتصادی آزاد و رقابتی ممکن نیست. با اقتصاد دولتی و دولت همه کاره 
و در فضای بسته و انحصاری نمی توان به ایرانی پیشرفته و توسعه یافته 
دست یافت. این هر دو اصل حداقل در زبان و گفتار از سوی دولت ها و 
سیاست گذاران مورد قبول و تأیید است. چنان که آقای رئیسی، به عنوان 
باالترین مقام اجرائی کشور، به تازگی در دیدار با هیئت رئیسه اتاق ایران 
چنین گفــت: «باید موانع ورود و ســرمایه         گذاری بخش  خصوصی در 
پروژه         های نیمه تمام، زودبازده و ســودآور شناســایی و برطرف شود... . 
رشد اقتصاد کشور منوط به ســرمایه         گذاری شرکت های بزرگ دولتی، 
نهادها و ستادهای عمومی غیردولتی، سرمایه         گذاران بخش  خصوصی 
و ســرمایه         گذاری خارجی است». (رســانه  ها، ۲۲/۳)؛ اما این را که چرا 
این تأیید و حمایت دولت ها در چند دهه عمدتا در ســطح حرف باقی  
مانده و کمتر عینیت یافته، می توان از یک  سو در نگاه بی نیازانه دولت ها 

به این بخش دانســت و از سوی دیگر در کم توانی 
بخش خصوصی و نهادهــای نمایندگی کننده آن 
(و از جملــه اتاق بازرگانــی) در انجام وظایف خود 
تحلیل کرد:  وجــود درآمدهای نفتی و تداوم حیات 
شرکت های دولتی و زاده شدن بنگاه های غول پیکر 
خصولتی در یکی، دو دهه اخیر عمال این تصور را در 
دولت ها در ایران ایجاد کرده که نیازی به سایر منابع 
درآمدی و مشــارکت بنگاه های کوچک و متوسط و 
بخش خصوصی واقعی و تشکل های مرتبط با آنها 
در فرایند توسعه کشور نیست.   ادامه در صفحه ۴

یادداشتیادداشت

مواد مخدر و مسئله اعدام 
در سیستان وبلوچستان

در ضرورت قدرت گیری 
بخش خصوصی

فعال اجتماعی
یونس زین الدینی

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو


