
اهتمام ملی و اصالحات اساسی
واکنش  شورای عالی انقالب فرهنگی به یک گزارش 

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حجت االســالم 
رئیسی، رئیس جمهور کشــورمان، در بازگشت از سفر ازبکستان 
با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کرد و گزارشی از مالقات ها 

و توافق ها در اجالس سازمان همکاری های...

رهبر معظم انقالب برای 
رئیس جمهور در آستانه سفر به 

نیویورک آرزوی توفیق کردند

مالقات رئیس جمهور با رهبر معظم انقالب 
پس از بازگشت از سفر ازبکستان
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شورای عالی انقالب فرهنگی، در واکنش به گزارشی در روزنامه 
«شرق» با عنوان ۱۰ فرمان کنکور، جوابیه ای را به دفتر روزنامه 

ارسال کرد. متن این جوابیه به شرح زیر است:  در یادداشتی که 
تحت عنوان ۱۰ فرمان کنکور ۶ معضل اساسی  منتشر شده است، 

تحلیلی بر مصوبه  اخیر شورای  عالی انقالب فرهنگی (سیاست ها و 
ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش 

عالی پس از پایان متوسطه)، ارائه شده است.

با گذشت زمان از ارائه پاســخ ایران به «متن نهایی» توافق 
هســته ای، هنوز هیچ بازخوردی از طرف واشــنگتن ارائه نشده 
است. به نظر می رسد مذاکرات بار دیگر وارد مرحله رکود شده 
و اراده امضاکننــدگان توافق اولیه وین بــرای احیای برجام، به 

وضوح مورد تردید قرار گرفته است.
در وهله اول غربی ها به امتیاز نهایی مورد درخواست تهران 
قبل از پذیرش متن نهایی، یعنی کنارگذاشــتن تحقیقات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره ســایت های هســته ای اســتناد 
می کننــد. اگرچــه ابراهیم رئیســی علنا تخمین زده اســت که 
توافق هسته ای بدون بسته شدن این تحقیقات معنایی نخواهد 
داشت، با وجود این تصور اینکه آژانس اتمی وابسته به سازمان 
ملــل متحد یکی از مأموریت های اساســی خود را کنار بگذارد، 
بعید به نظر می رسد. از نظر اروپاییان، عدم همکاری مکرر ایران 
با آژانس نشــانه فقدان تعهد و شفافیت اســت و نیاز ایران به 

توافق را مورد تردید قرار می دهد.
کندی شــرایط احیای برجام در حالی رخ می دهد که آلبانی 
روابــط دیپلماتیــک خود را با ایــران به ظن حمالت ســایبری 
سازماندهی شــده در تابستان امســال علیه این کشور که عضو 
ناتو و یکی از متحدان کشورهای غربی امضاکننده برجام است، 
قطع کرد. روابط دو کشــور به دلیل حضور ســازمان مجاهدین 
(منافقین) و پناهندگی اعضای آن در آلبانی، همواره دشوار بوده 
اســت. تهران دولت آلبانی را در این پرونــده به عنوان نماینده 
آمریکا و حتی اسرائیل می بیند. این موضوع جای تعجب ندارد، 
زیرا آلبانی همواره در راســتای منافع خود به آنها وابسته بوده 
است. عجیب نیست که در این بحران دیپلماتیک، اسرائیل برای 
تشــدید فشــارهای بین المللی علیه ایران و جلوگیری از احیای 

برجام در کنار آلبانی قرار گرفته است.
سکوت سنگینی که مذاکرات را احاطه کرده، بیش از هر چیز 
به دلیل نزدیکی به ماه انتخاباتی سرنوشت ساز نوامبر، هم برای 
دولــت یهود و هم اندکی بعد برای ایاالت متحده اســت. قطع 
روابــط دیپلماتیک بین تیرانا و تهران تأثیر خاصی بر واشــنگتن 
نــدارد، با وجود این جو بایدن از اســتدالل جمهوری خواهان و 
طرفداران امتناع از هرگونه توافق با ایران و همچنین البی های 
اســرائیل واهمه دارد. ازایــن رو رئیس جمهور دموکرات ترجیح 
می دهــد عادی ســازی روابط با تهــران را تا پــس از انتخابات 
میــان دوره ای بــه تعویــق بیندازد. بــه نظر می رســد مقامات 
اسرائیلی این جدول زمانی را تأیید می کنند تا به منتقدان سنتی 
برجام فرصت بیشــتری برای ارائه استدالل در راستای نفی آن 
بدهند. یائیر الپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اعالم کرد که 
اســرائیل «یک کمپین دیپلماتیک موفق را بــرای توقف توافق 
هسته ای و اجتناب از لغو تحریم ها علیه ایران رهبری می کند». 
وی همچنین اظهار کرد که هنوز هیچ چیز تمام نشــده و راهی 
طوالنی باقی مانده اســت، اما نشانه های دلگرم کننده ای نیز در 

این راستا وجود داشته است.
از زمان ازســرگیری مذاکرات در آوریل ۲۰۲۱، توافق هســته ای 
دائما بازیچه شــرایط بوده و به دالیل مختلفــی از قبیل انتخابات 
ریاســت  جمهوری ایران، موازنــه قوا میان ایــران و ایاالت متحده، 
درخواســت های گاه نامتناســب تهــران و تعلــل غربی ها و حتی 
ایرانی ها درمــورد بقای توافقی که هنوز برخی در ســودمندی آن 
تردیــد دارند، به تعویق افتاده اســت. با این حال، این امر از چندین 
جنبه مهم است. سوای آرامشی که بازگشت ایران به صحنه اقتصاد 
بین المللی به ارمغان می آورد، تهران راه  حلی غیرقابل چشم پوشی 
برای حل بحران انرژی اروپا ناشی از جنگ روسیه با اوکراین و تقابل 
با مسکو است. این واقعیت که انتخابات آمریکا و اسرائیل در حال 
تبدیل شدن به نشــانگر زمانی جدید برای مذاکرات هسته ای ایران 
اســت، خبر خوبی به حســاب نمی آید. در واقع، جبهه ضد ایرانی 
می تواند با شکســت دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای آمریکا 
و پیروزی احتمالی ملی گرایان افراطی در اســرائیل تقویت شــود و 
در نتیجه احتمال دارد بقای توافق به خطر بیفتد. با توافق یا بدون 
آن، مســلما ایران از این پس به عنوان یک «دولت آســتانه» باقی 
خواهد ماند که هرگاه اراده کند قادر به ساخت سالح اتمی خواهد 
بود. واقعیت این است که جمهوری اسالمی پس از امضای توافق 
۲۰۱۵ به تعهدات خود عمل کرده اســت. هیچ چیز ثابت نمی کند 
که چنین ســاختاری در صورت امضای یــک توافق جدید که بیش 
از هر زمان دیگری ضروری اســت، تکرار نشــود. هنوز هم باید به 
دیپلماســی که به اراده سیاســی همه امضاکنندگان بستگی دارد 

فرصت داد، چراکه تأخیر بیش از حد نوید خوبی ندارد.

همه ما تصوری از مفهوم امنیت داریم که هرچند ممکن اســت 
در مصادیق آن اختالف هایی داشته باشیم، اما در معنای این مفهوم 
کمتر اختالف داریم. برای همین وقتی در یک نظرســنجی پرســیده 
می شــود «تا چقدر احساس امنیت می کنید؟» کم وبیش و با تفاوت 
بســیار اندکی، از این پرســش یک معنا را درک می کنیم و می توانیم 
با گردآوری پاســخ شــهروندان به آن، به فهم روزمره شهروندان از 
امنیت دست یابیم. در پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و 
اخالقی جامعه ایران که در سال ۹۴ به اجرا درآمد، تنها ۵۲٫۴ درصد 
از مــردم گفته بودنــد که در حد زیادی در جامعه احســاس امنیت 
می کنند که نشانه خوبی نیست. ما عمدتا احساس امنیت را با نقطه 
مقابل آن یعنی احساس خطر می فهمیم. از این رو، چقدر احساس 
امنیت می کنید، یعنی چقدر احساس خطر نمی کنید. چقدر احساس 
می کنید از ســوی محیط خود مورد حفاظت قرار می گیرید و کســی 
به شــما تعرض نمی کند. بر همین اساس در پیمایش ملی سرمایه 
اجتماعی در سال ۹۴ این پرسش مطرح شد که «بعد از تاریک شدن 
هــوا، حین قدم زدن در خیابان ها و کوچه ها چقدر احســاس امنیت 
می کنید؟». به عبارتی در این پرســش فــرد در موقعیت خطرزا قرار 
داده شده است. جالب آنکه تنها ۳۴ درصد از مردم یعنی یک سوم، 
در چنین موقعیتی در حد زیادی احســاس امنیت داشتند که نشانه 
وضعیتی بسیار بغرنج و ناسالم است. حاال اگر بر امنیت قید بزنیم و 
مثال بگوییم امنیت جانی، به این معنی است که برای جانم احساس 
خطر نمی کنم و از این نظر در آرامش و اطمینان خاطر به سر می برم. 
همچنین می توان امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی، 
امنیت شغلی، امنیت روانی، امنیت جنسی، امنیت غذایی و... را نام 
برد و بر همین مبنا آنها را تعریف کرد. امنیت اخالقی نیز یکی از وجوه 
امنیت اســت که خوشبختانه برای آن پلیس هم داریم و گشت های 
آن در طــول روز زنان و دخترانــی را تنها برای رعایت نکردن حجاب 
دســتگیر می کنند تا به قول پلیس مورد توجیه و آموزش قرار گیرند. 
اما امنیت اخالقی در جامعه ما چه وضعیتی دارد؟ آیا تقلیل آن به 
شیوه ای از حجاب و بی توجهی به خرده فرهنگ های پذیرفته شده از 
سوی عرف و ایجاد گشت ارشاد برای آن، در ارتقای امنیت اخالقی در 
جامعه ما مؤثر بوده است؟ اخالق، مفهومی موسع است و می توان 
برای آن ابعاد و صفات اخالقی بسیاری برشمرد که هیچ کدام از آنها 
شامل حجاب رسمی نمی شود. در پیمایش های ملی به این موضوع 
توجه شده است و می تواند برشی از سیمای جامعه ما را نشان دهد. 
در پیمایش ملــی ارزش ها و نگرش های ایرانیان در ســال ۹۴، تنها 
۳۶٫۷ درصد از مردم گفته بودند «آبرو و حیثیت افراد در جامعه ما، 
تا حد زیادی محترم شمرده می شود». همین پاسخ نشان می دهد که 
جامعه ایرانی از نبود امنیت اخالقی به شدت در رنج است. حال اگر 
به وضعیت ارزش های اخالقی که در همان پیمایش و نیز پیمایش 
وضعیــت اجتماعی، اخالقــی و فرهنگی جامعه ایــران و پیمایش 
ســرمایه اجتماعی سنجیده شــده اســت رجوع کنیم، درمی یابیم 

ُکمیت مان در این زمینه به شدت لنگ است.
ادامه در صفحه ۴

توافق برجام
 تحت  تأثیر انتخابات آمریکا

امنیت [گم شده ] اخالقی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

اردوان امیراصالنی

حسین نوری نیا

لختی قلم را بر دانشــکده ادبیات بگریانم؟ نه «من متهم می کنم» سکوت را، جذام سکوت فراگیر را! 
دامن منزه ادبیات از سیاســت را همان بزرگان نام آور دانشکده ادبیات، جامه شایسته ادبیات کهن پارسی 
دانســته اند، همان ها که پشت سر ســنت، جهان تازه را پس زده اند، همان ها که سال ها سکوت کرده اند 
مبادا که پاکدامنی شــان از کف برود، آنها که کنار نشســتند تا دود این آتش در چشم همه ما دانشجویان 
این سال ها برود، آنها که اعتراض نکردند به طی طریق مدارج علمی دانشگاهی، پلکان ترقی استادیارانی 
به اســتاد تمامی در مدتی کوتاه، بی حتی یک ســطر مطلبی قابل ارجاع، بی آنکه کتابی خواندنی داشته 
باشــند. هنوز هم برایم جای تعجب اســت که چطور دانشگاه مادر، دانشــگاه تهران، در مهم ترین رشته 
علمی اش یعنی زبان و ادبیات فارســی، اســتادانی دارد که هیچ اهل ادبیاتی آنها را نمی شناســد، هیچ 
کتابی ندارند که در جای دیگری خوانده یا تدریس شود.  من متهم می کنم چون سر کالس اینها نشسته ام، 
چون با چشــم ها و گوش های خودم دیده ام و شنیده ام که چیزی نمی دانند، چه کسی تاوان عمری را که 
بر همه ما گذشــته و تلف شده خواهد داد؟ چه کســانی مسئول بی سوادی ما و سقوط آزاد رشته زبان و 
ادبیات فارســی در این سال ها هســتند؟ بزرگانی که با ترس یا میل به گوشه نشینی دامن درچیده بودند؟ 
آنها که پرونده های علمی را بررســی می کردند؟ یا ما دانشجویان که اگرچه به قدر وسع اما نه به کفایت 
کوشــیدیم و نشد؟ همه اینها در سایه سیاســتی است که پیوسته در این مهم ترین رشته دانشگاهی ایران 
رســوخ کرده است اما نگاه ســنت زده، ادبیات را از آن جدا می داند. هیچ چیز غیرسیاسی ای وجود ندارد.
اما در همه ناروشنی ها بیانیه دانشجویی نقطه روشنی بود با برخی کاستی ها. شرم بر ما که دانشجوهای 
سال اول و دوم کارشناسی گفتند و ما نگفتیم. چه فایده از سکوت که ویرانی خزنده را به تماشا بنشینیم؟ 
دعوت به نقد، دعوت به گفتن، دعوت به مشارکت، درسی است که استادان مان باید به ما 
می دادند نه دانشــجویان مان. اگرچه «آنکه گفت نه»، ایستاد و اخراج شد؛ البته که قصه 
پر آب چشم لغت نامه هم نمایشی از کار بزرگانی بود که به استعفا انجامید.چقدر مسخره 
است اینکه گفته اند «همه چیز را در خانه حل می کنیم!». ادبیات خانه همه ماست نه فقط 
عده محدودی در یک گروه، بر ســر یک سفره. مسئله وضعیت علوم انسانی در کلیت آن 
است و اتفاقاتی که حواشی اش به تغییر در ساختار علم در ایران انجامیده است. همه اینها 
محصول یک نگاه جزیره ای به ادبیات است که همبستگی عام رشته های علوم انسانی را 

برنمی تابد.
ادامه در صفحه ۴

 ۱- گزارشگر باشــرف ضد تحریم سازمان ملل با صدای بلند در دنیا گفت که قربانی تحریم، مردم عادی 
هستند. به ویژه ضعفا که آسیب پذیرتر هستند. کارزار سیاست در عرصه بین الملل با تمسک به این ابزار قهریه 
یک جانبه، به دنبال جنگ قدرت و بازی های ناچیز اربابان زور است. اما پیامد این زورآزمایی قلدرمآبانه، تحقیر 
سفره های شهروندان متأثر از سیاست ضمن تخفیف عزت آنها و در سایه کاستی حقوق رفاهی و اقتصادی و 

الجرم، فروکاست پایه های حقوق اجتماعی و حق بر توسعه است.
۲- مطالبه، حمایت و تضمین حقوق بنیادین بشری به محاق رفته در سایه تحریم، وظیفه ملی است. حاال 
صدای مردم ایران از ظلم تحریم بلند اســت و نه فقط تاجران و چرخه اقتصاد و نظام دارو و ســالمت که 
بند بند وجود همه شــهروندان ایران زمین، گرز گرانی اســت که بر اژدهای مردم خوار حق حیات و سالمت و 
زیست شایسته شهروندان کوفته می شود. پیام تظلم مردم ایران این  است که استفاده از تحریم های یک جانبه 
و ثانویه، تأثیر مخربی بر طیف وســیع حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله 

حق حیات و حق توسعه دارد.
۳- تحریم منطقه ای و بین المللی در تجارت خارجی، خدمات مالی و بانکی توسط ایاالت متحده و اغلب 
از ســوی وزارت خزانه داری آنها طی دهه اخیر خســارت بار بوده و بلوکه کردن حســاب های وطن مصیبتی 
بزرگ اســت. اما فرایندهای عملکردی ایران دســتاورد رفع تحریمی نداشته و سیاست مداران با وجود درک 
رنج شــهروندان، یا ســر خود گرفته و راه خویش می روند یا نتوانسته اند یا نگذاشته اند اثربخش باشند. باری 
محصول مذاکرات و تعامالت، تا این تاریخ دست به نقد نبوده و وعده های فردایی، شکم خالی و شغل عاری 

نمی شناسد.
۴- تحریم های ثانویه آمریکا علیه شرکت ها و بخش مالی-تجاری اگر اثر مستقیم بر حیات مردم نداشته 
باشــد، اثر غیرمســتقیم و ضمنی خواهد داشت. تحریم قاتل خاموش اســت و هر ثانیه قربانی می گیرد. اما 
تســبیب این دو سر دارد؛ یک طرف دولتمردان ما و یک طرف واضعان تحریم. حکمرانان اما با درک عمق و 

شعاع نقمت تحریم از هیچ کوشش و مذاکره و رفع مانعی نباید فروگذار کنند.
۵- اگر اســتمرار تحریم به قول و فعل و ترک فعل آنها قابل اســتناد بود، تقصیر دارند. هر کســی آب در 
آسیاب تحریم بریزد ضد ملت است. تحریم ها عمدتا دو بهانه دارند؛ یکی هسته ای و یکی حقوق بشری. باید 
با شناخت درست هریک، راه حل ها را بسنجیم و به عرصه عمومی و گفت وگوی بین نخبگانی بکشانیم. قدر 

مشترکی از تفاهم بر سر خیر عمومی ما را همداستان برای احقاق حقوق بشر نقض شده از تحریم می کند.
ادامه در صفحه ۴

یادداشتیادداشت

تیر تحریم بر قلب حقوق بشرمن متهم می کنم

وکیل دادگستریمحمد راغب*
صالح نقره کار

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

شرق: سید ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه، به منظور شرکت و سخنرانی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد برای اولین بار به نیویورک سفر می کند.  رئیس دولت سیزدهم سال گذشته اولین سخنرانی 
خود را در قامت رئیس جمهور ایران در هفتاد و ششــمین نشســت ســاالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

به صورت ویدئو کنفرانس ارائه کرده بود.
در اولین تجربه حضور رئیسی در نیویورک، عالوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است که وی با تعدادی از سران 
کشورهای شرکت کننده در این نشست نیز دیدار کند و گفت وگوهای فشرده ای را داشته باشد. طبق برخی اخبار واصله رئیس دولت سیزدهم 
دیدارهای جانبی دیگری نیز در مقر سازمان ملل خواهد داشت.اولین سفر و تجربه حضور سیدابراهیم رئیسی به نیویورک و مقر سازمان ملل 

در حالی انجام می شود که برخی آن را یک فرصت بسیار مناسب برای تقویت دیپلماسی دولت سیزدهم تلقی می کنند.

فرصت یا چالش؟!فرصت یا چالش؟!

منهای مدرسهزندگی 
داده های آماری از افزایش ۳ برابری ترک تحصیل در مناطق محروم 

به دلیل کاهش قدرت خرید خبر می دهند

ابراهیم رئیسی امروز به منظور سخنرانی در هفتاد و هفتمینابراهیم رئیسی امروز به منظور سخنرانی در هفتاد و هفتمین
 نشست  مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند نشست  مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند

علی دایی، امیر قلعه نویی و جواد نکونام؛ اسم این سه نفر قریب 
به ســه سال اســت بارها اطراف تیم ملی شــنیده می شود. به طور 
مشخص از زمانی که کارلوس کی روش به همکاری اش با تیم ملی 
ایران پایــان داد تا همین روزها که دوباره برگشــته و هدایت تیم را 
بر عهده گرفته، همچنان از این ســه نفر به عنوان یکی از گزینه های 
ســرمربیگری تیم ملی بعد از کی روش نام برده می شود. البته این 
اسامی قبل و حین زمانی که دراگان اسکوچیچ هم روی نیمکت تیم 
ملی ایران می نشســت، شنیده می شد. درباره علی دایی که تکلیف 
مشخص است؛ ظاهرا اسم او فقط برای رد گم کردن مطرح می شود 
و قرار نیســت به این زودی ها «شهریار» دوباره به نیمکت تیم ملی 
برسد. برای ســپردن نیمکت تیم به علی دایی مالحظاتی بیرون از 
فدراســیون فوتبال وجود دارد که ظاهرا حل نشــده اند؛ هرچند اگر 
چنین مالحظاتی هم در کار نباشد، باز برای سرمربیگری علی دایی 

در تیم ملی، اما و اگرهای فنی وجود دارد.

خودکشی؛ بازتاب 
مشکالت بزرگ اجتماعی

به دنبال کشف  ماهیت سینما

چرا گل محمدی نه؟

۶

۱۱

تحلیلی از محمود گلزاری

بررسی کارنامه ژان لوک گدار، فیلم ساز ساختارشکن  

با یادداشت هایی از  شهرام مکری  و  رضا غیاث

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۳ بخوانید

  عکس: علی حدادی اصل، آنا

مضرات گشت ارشاد بیشتر 
از محاسن آن است

گفت وگو  با رشیدی کوچی، عضو کمیته حقیقت یاب
در ماجرای مهسا امینی:

۲

سرکار خانم شهرزاد رویایى
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
 تسلیت مى گوییم، براى آن مرحوم  غفران
 و براى بازماندگان صبر مسئلت داریم. 

روزنامه شرق


