
گزارشی برای مردان

ویژه نامه «شرق»
به مناسبت  هفته دولت 

نگاه به فاجعه ای تلخ که آن را قتل های ناموسی  می خوانند 
و آسیب های ویران کننده اش جامعه را  در بر می گیرد

چگونه بحران همه گیری کرونا در دولت سیزدهم 
مدیریت شد؟
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صفحه  ۶

در «شرق» امروز  می خوانید: بیم و امید رفتن و ماندن وزیر راه و شهرسازی، «شرق» ماهیت تورم در اقتصاد ایران را بررسی می کند: تورم ویرانگر  و یادداشت هایی از  زهرا نژادبهرام، رضا صدیق و رضا کیانی 

 بگذارید با یکی از ایده های جذاب اسپینوزا درباره مرگ آغاز کنم. 
اسپینوزا باور دارد بدن انســان ها تداوم نسبتی بین حرکت و سکون 
است. بدن انسان ترکیبی است از بی نهایت اجزا که در کنار هم بدن 
کلی ما را ســاخته اند و این اجزا در نسبت با هم در حرکت و سکون 
قرار دارند. مثال چشم انسان که اجزای بی شماری دارد، خود جزئی از 
بدن است، چشم جزئی از صورت است و صورت نیز جزئی از بدن... 
پس باید انواع متنوعی از نســبت ها با هم ترکیب شــوند تا یک بدن 
(فردیت) به وجود بیاید؛ فردیتی که نسبت اجزای آن با هم در نسبت 
حرکت و ســکون قرار دارد. حرکت و سکون چشم نسبت به حرکت 
و سکون دست همیشگی نیست. درواقع مرگ از بین رفتن رابطه این 
اجزا و نســبت آنان با یکدیگر است. اجزای بدن بعد از مرگ متالشی 
و از هم جدا شــده تا با پاره های دیگر وارد نسبت های جدید حرکت 
و سکون شود. آنچه اساس این «ماشین دلوزی» را تعین می بخشد، 
حرکت و ســکون است. این حرکت و سکون را می توان به جهان نیز 
تعمیــم داد و به مقیاس کوچک تر آن، جامعه رســید. پس هر چیز 
در یک نســبت حرکت و ســکون قرار دارد. جامعــه هم در مقیاس 
کوچک تری از بدن های مختلف تشــکیل شده است که همواره این 
بدن ها در یک نســبت حرکت و سکون قرار دارند تا اجتماع را شکل 
دهند؛  اجتماعــی که با ایده ها و مفاهیــم مختلفی از جمله دولت، 
سیاست، اقتصاد، فرهنگ و بسیاری مفاهیم دیگر صورت بندی شده 
اســت. اگر هریک از ایــن مفاهیم دچار مرگ یا عارضه ای شــود، در 
نسبت آنان با بدن جامعه اخالل ایجاد می شود. گرانیگاه بدن آدمی 
مغز اوســت و گرانیگاه جامعه سیاست است. از این  رو است که در 
جامعه بشری بیش از هر چیز درباره سیاست و حیات آن سخن گفته 
می شــود. حتی دولت هم که تنظیم کننده این نهادهاســت، وابسته 
سیاست اســت. پس بی دلیل نیســت که دولت ها درصددند عنان 
سیاست را در دست گرفته و به  تبع آن اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را 
نیز به سیطره خویش درآورند. با سیطره دولت بر این نهادها نسبِت 
حرکت و ســکون آنها با بدن آدم های جامعه دچار اخالل شــده و 
این عارضه بیش از هر چیز سیاســت را از کار می اندازد؛ چراکه توان 
سیاست اســت که می تواند به آدمی و نهادهای دیگر حیات دوباره 
ببخشد یا بازتعریف شان کند. پس دولت ها ترجیح می دهند بدن ما 
منفک از یکدیگر در جامعه در خدمت نهادها باشــد. نهادهایی که 
بیش از آنکه در خدمت مردم باشــند، در خدمت دولت و کارگزاران 

آن هستند.
اگر به اصل اساسی اســپینوزا بازگردیم، به راحتی می توانیم این 
شــرایط را توصیف کنیم. هر قدرتی درصدد اســت قــدرت دیگر را 
تضعیف کند یا از کار بیندازد. در این ازکارافتادگی اســت که توده ها 
از وجود خود و هستی خود غافل می شوند و دیگر به ندرت به بودن 
خود در هستی می اندیشــند. به این ترتیب، آدم ها بودن در هستی را 
فراموش می کنند و این غفلت از بودن در هســتی کامال ُبعد سیاسی 
دارد؛ چراکــه بــودِن ما همواره در توان ما خالصه می شــود و توان 
یعنی شــدِت بودن ما. با این توان قادر خواهیم بود جهان محصور 
در واقعیت های کلیشــه ای را برهم بزنیم، پس شــدِت بودن یعنی 
افزایــش و کاهش توان ما در مواجهه با اتفاقات روزمره. هر اتفاقی 
که ما را خرسند می سازد، توان ما را افزایش می دهد و هر اتفاقی که 
ناخرســندمان می کند، از توان ما می کاهد. افزایش و کاهش توان  ما 
همان دگرگونی در وجود آدم هاست. دگرگونی بن مایه سیاست است. 
بدون دگرگونی، سیاست شدِت بودن خود را از دست می دهد؛ مانند 
آدمی. پس سیاست ورزی مختص آدم هاست. اینک اگر کسی بگوید 
من سیاســی نیستم؛ مثل آن است که بگوید من وجود ندارم؛ چراکه 
سیاست ایده ای است که با انســان ها زندگی می کند و در افزایش و 
کاهش توان آنها اثرگذار است. اگر ما را از سیاست کنار بگذارند، بودِن 
ما را در هســتی نفی کرده اند؛ یعنی منفعل ساختن ما برابر است با 
کاهش توان ما. دولت ها برای اینکه بتوانند به خواسته های خود در 
مواجهه با مردم جامه عمل بپوشــانند، درصددند جامعه را همواره 
منفعل نگه دارند. انفعال سیاســی یعنی تهی ساختن مردم از توان 
دگرگونــی خود و جامعه و پذیرش موقعیت های بدون توان. مراد از 
«پذیرش موقعیت های بدون توان»، در اینجا یک موقعیت استعاری 
اســت؛ چراکه بدون توان، انسان مرده اســت. همان گونه که اشاره 
کردم، مرگ به  تعبیر اسپینوزا یعنی از دست رفتن نسبت توان ها. مرگ 
یعنی آدم نســبت خود را با هر قدرت هســتی از دست می دهد، نه 
هســتی دیگر روی او اثر دارد و نه او روی هستی. اگر اساس و حیات 
سیاســت، تدبیر چگونگی ِاعمال قدرت باشد، پس سیاست درصدد 
دگرگون ساختن خود و دیگران است. آدم ها در برابر هر ِاعمال قدرتی 
مقاومت می کنند. تضاد میان ما و قدرت، مقاومت ما در برابر قدرتی 
اســت که بر ما ِاعمال می شــود؛ یعنی ما از خود صیانت می کنیم و 
بــرای اینکه بتوانیم در برابر قدرت مقاومت کنیم، نیاز به توان داریم 
و آنچه توان ما را افزایش می دهد، خرســندی اســت و مواجهه با 
وقایعی که ما را خرســند و امیــدوار می کند. دولت ها درصددند این 
توان را در وجود آدم ها کاهش دهند. آدم ها بدون توان فرمانبردارند. 
مقاومت خود را از دست داده و در مواجهه با قدرت های دیگر جای 
خود را به قــدرت باالتری می دهند. از دیرباز به عوام توصیه شــده 
سیاست را به اهل سیاست، اقتصاد و اجتماع را نیز به اهلش وانهید. 
جهان و جامعه با اندک آدم هایی اداره می شود که برای بودن ما در 

جهان تصمیم می گیرند. 
ادامه در صفحه ۵

هفته دولت مبارک!
شما می دانید تأثیرگذارترین وزیر کابینه هستید؟

- موقعیــت ســخِت شــما را درک می کنم. دولت شــما از 
خاســتگاهی آمده کــه خیلی موافــق اینترنت نیســتند و گمان 
می کنند که می شــود جامعه پلتفرمی فعلــی را نادیده گرفت یا 
دنیا را به عقب راند. بر اساس همین فکر از مجلس و تریبون های 
مختلــف همه تصمیم گرفته اند ملــت را صیانت کنند؛ صیانتی 
نشدنی! آنها شما را از خودشان می دانند و توقع های نشدنی شان 
را از شــما درخواســت دارند. این هم از ســختی های سیســتم 

یکدست است.
- شــما که می دانید، رســانه جا به جا شــده اســت. روزنامه 
و تلویزیــون و مجلــه مرجعیــت اصلی ندارد. ایــن روزها فیلم، 
موسیقی، آموزش، خبر، کسب وکار و حتی دینداری و روضه و منبر 

و عبادت از طریق اینترنت انجام می شود.
- صداهای همه در نت بلند اســت. تنها کســانی برنده اند که 
محتوای جذاب تولید کنند که صدای شــان شــنیده شــود. بیشتر 
ســازمان ها و افــراد معتــرض، بودجه های باالیــی از بیت المال 
گرفته اند تا تولید محتوا کنند. بررسی کنید چرا صدای شان شنیده 

نمی شود.
- ســرعت اینترنت نشــانگر میزان توسعه اســت. تالش کنید 
سرعت را باال ببرید. با این کار یعنی به وقت مردم کشورتان احترام 
می گذارید. از بزرگ ترین اسراف ها گذران بیهوده وقت مردم است.

آقای زارع پور عزیز
- خودتــان یا هر فرد دیگری که تصمیم گیرنده اســت، تالش 
کنید شأن فیلترشــکن را نگه دارید. در همه جای دنیا فیلترشکن 
هســت؛ اما معموال خانواده ها آن را بــرای کنترل فرزندان نصب 
می کنند که اگر از آن اســتفاده کردند، توبیخ شــوند. معموال هم 
کمتر کســی ســرپیچی می کند؛ چون جاهایی فیلتر می شــود که 

توجیه دارد.
- فیلتر توییتــر و تلگرام که در آن کســب وکار، معارف دینی، 
خبر و ده ها عنوان خوب وجود دارد، به معنای دادن مجوز نصب 
فیلترشــکن برای همه و ریختن قبح آن است. هرکسی در هر سن 
و سالی به همه جاهای ممنوعه که در عرف جهانی هم محدود 
است، می تواند بدون اضطراب سر بزند. اگر گناه شرعی و اخالقی 

این کار را می پذیرید، خیلی شجاع هستید.
- حتی اگــر به ما هم نگویید، یک تحقیق انجام بدهید، ببینید 
چقدر از خودی ها فیلترشکن فروشــی می کنند. اگر خیلی خودی 
بودنــد، با قاطعیت به ایشــان بگوییــد برادر اگــر االن از فروش 

فیلترشکن دست نمی کشی، پس کی می کشی؟
- اپراتورها را به رقابت ســالم بیندازید. هرکسی با ورود به به 
یکی از این سیســتم ها دنبال سرعت بیشــتری باشد؛ ولی نظارت 
وزارت مخابرات را هم به نفع مردم داشــته باشــید. در دوره قبل 

خیلی وقت ها اپراتورها از خارج از وزارت دستور می گرفتند.
ادامه در صفحه ۵

شیوه های وجود داشتن

خدمت آقای وزیر ارتباطات

سـرمـقـالـه

کادویى از جنس نقد (2)

 استادیوم در بازی استقالل و مس  استادیوم در بازی استقالل و مس 
با حضور دختران تماشاگر  به اتفاقی ماندگار تبدیل شدبا حضور دختران تماشاگر  به اتفاقی ماندگار تبدیل شد
شهریور آبی «آزادی»شهریور آبی «آزادی»

بازگشت برجام به اتاق انتظار؟
گزارشی از روایت های متعدد درباره آینده برجام بعد از نامه ای که آمریکا ارسال کرد

 بازی اســتقالل با مس کرمان شــبیه هیچ کدام از آن بازی هایی که قریب 
به ۴۰ سال گذشــته در فوتبال ایران برگزار شــده، نبود. این دیدار تمام 
کلیشه های مرسوم یک رقابت فوتبالی، از برد و باخت گرفته تا سه امتیاز 
داشتن را در دل داشــت؛ ولی روی سکو اتفاقی تاریخی رخ داده بود. در 
این بازی نزدیک به ۵۰۰ هوادار زن باشگاه استقالل برای اولین بار با تهیه 
بلیت به ورزشگاه رفته و تیم مورد عالقه شان را تشویق کردند. البته در بین 
آنها افرادی هم بودند که با دعوت و گزینش به ورزشــگاه رسیده بودند؛ 
ولی هرچه بود، این بازی خاص تر از چیزی شــد که باید. «من توانســتم 
به سختی از سایت بلیت بخرم. مدام قطع و وصل می شد. قیمتش ۵۰ هزار 
تومان بود. فکر می کنم آخرین بلیت موجــود را من خریدم؛ چون خیلی 

زود ظرفیت جایگاه تماشاگران زن تمام شد».

 این بخشی از صحبت های مریم است که توانسته یکی از ۵۰۰ زنی باشد که خودشان را برای تماشای 
بازی استقالل به ورزشگاه برساند. او می گوید: «گفته بودند که به پارکینگ شماره ۲۱ برویم. آنجا که رفتیم، 
اتوبوسی را گذاشته بودند و تأکید داشتند در اتوبوس منتظر باشیم تا به محض پرشدن به سمت ورزشگاه 

حرکت کند. اولش تقریبا همه ساکت بودند  ولی به محض اینکه انتظار طوالنی شد، سروصدا بلند شد و 
همه آنهایی که در اتوبوس بودیم، خواستیم راننده زودتر حرکت کند تا شروع بازی را از دست ندهیم». 
زنان ایرانی در شــرایطی برای اولین بار برای تماشای یکی از بازی های لیگ برتر به ورزشگاه آزادی رفته 
بودند که باید و نبایدهایی هم داشــتند. نگار ۳۵ ســاله می گوید: «به ورزشگاه که رسیدیم، چند نفری از 
مسئوالن فدراسیون فوتبال آمدند  و برای مان حرف زدند. یکی از آنها که سمت باالیی داشت، گفت لطفا 
اســمی از سحر خدایاری، دختر آبی و البته وریا غفوری نیاورید. آنها را تشویق نکنید تا دردسری درست 
نشود و بتوانیم برای بازی های بعدی هم مجوز ورود را راحت بگیریم». نگار از لحظه ورود به ورزشگاه 
هم این طور می گوید: «فکر می کنم دستورالعمل مشخص نداشتند. نفر اولی که کیف ها را بررسی می کرد، 
به بطری آب معدنی کوچک و دســتمال کاغذی توی کیفم کاری نداشت. نفر دوم ولی بطری را گرفت 
و نفر بعدی هم گفت اجازه ندارید دســتمال کاغذی همراه داشته باشــید». مریم هم روایت دیگری از 
این لحظه دارد. «داشتم با گوشی ام فیلم برداری می کردم. یکی از خانم های انتظامات گفت دخترم چرا 
می خواهی برای خودت دردسر درست کنی. گفتم برای یادگاری است. سختگیری نکرد. با این حال لحظه 
ورود کیف ها را سفت و سخت می گشتند. رژ لب و عطر و وسایل آرایشی را گرفتند و گفتند به امانات تحویل 

بدهید. پرچم ها را هم با دقت بررسی می کردند».

  عکس : محمد بابایی، ایرنا

احمد غالمی

سیدمحمدعلی ابطحی

حجت االسالم منصف، امام جمعه شهر امید، در ابتدای خطبه های دوم نماز با اشاره به پیشرفت مذاکرات 
و نزدیک شدن به توافق برجام گفت: امیدوارم پس از انجام توافق در بیرون، گفت وگوهای سازنده و بی لکنت 
در داخل به منظور فهم مشــترک درباره اولویت های اصلی کشــور نیز شکل بگیرد، ضمن آنکه اختالف نظر 
درباره روش های اجرائی حتما وجود دارد و طبیعی است، الزم است یک  بار دیگر به صورت صریح و شفاف 
و با کســب نظر گروه های مرجع بازنگری و تفاهم درمورد اولویت ها و مهم تر از آن درک مشــترک و واقعی 
از مســائل و مشکالت مردم حاصل شود.  اینکه مردم شاهد دعواها و مناقشات بیهوده و بی ارزش گروه های 
سیاســی به ویژه هیاهو و جنجال تندروها باشــند، چــه دردی از آنان دوا می کنــد؟ پرداختن به موضوعات 
بی اهمیت و دســت چندم که برای مردم در اولویت نیست، غلبه حاشــیه بر متن و ازدست رفتن فرصت ها 
برای اصالح و پیشرفت چیزی جز خیانت به مردم و کشور است؟ جز این است که مردم را ناامید و سرخورده 
می کند؟  امام جمعه شــهر امید در ادامه با اشاره به انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه گفت: 
در این مورد هم متأسفانه به جای آنکه به منشأ و علت ها توجه شود، در مقابل چشمان حیرت زده و نگران 
مردم، برخی دنبال تسویه حساب های سیاسی هستند، مردم هم ناامیدانه نگاه می کنند بلکه کسی از مسئوالن 
پیدا شــود و بگوید راه های اصلی بروز فســاد را شناسایی کرده ایم و اطمینان می دهیم دیگر تکرار نمی شود. 
عدد قابل توجهی از این فســاد و مشــابه آن در صنایع دیگر مانند خودرو و سیمان محصول همان سیاسِت 
غلط قیمت گذاری دستوری است. خدمت رئیس جمهور محترم و رئیس محترم قوه قضائیه عرض می کنم 
جراحی و اصالحات در این ســاختارهای بیمار اقتصادی ضروری اســت، لطفا در این حوزه انقالبی و قاطع 
عمل کنید. وی افزود: همین جا عرض می کنم بحران آب آشامیدنی هفته گذشته در شهرکرد و همدان اتفاق 
تأســف باری بود. متخصصان این حوزه سال هاســت درباره تنش آبی و بحران آب در کشور هشدار داده اند. 

شهرهای کشور به شکل جدی در معرض خطر بی آبی هستند. 
ادامه در صفحه ۵

من نه یک کارشــناس تاریخ سیاسی ام و نه یک تحلیلگر پدیده های اجتماعی، ولی در تالشم تا آنجایی 
که مقدور است، با نگاهی پرسش گرانه به موضوعات بنگرم تا بتوانم به این سؤال از خود پاسخ دهم که آیا 
موضوعات همان طور است که در باور عمومی رایج است یا می توان از زاویه ای دیگر هم به آنها نگریست؟ 
این چهارمین یادداشــت و یادداشــت پایانی در موضوع نوع رابطه با کشورهاست که به گمانم حتما الزم 
است از منظر منافع ملی به آن نگریست و نه از زاویه عالقه و کینه شخصی و به همین دلیل سعی کرده ام 
اگر بتوانم زاویه ای دیگر در بر آن بگشایم. وقتی به یک تابلوی نقاشی نگاه می کنیم، برای آنکه درکی جامع 
از آن به  دســت آوریم، ناچاریم از آن فاصله بگیریم تا دیدی کامل از نقاشــی حاصل شود. درمورد رابطه 
ایران و روســیه نیز به گمان من، چنان که با فاصله به تاریخ ۲۰۰ ساله معاصر آن، یعنی از زمان جنگ های 
ایران و روســیه نگاه کنیم، سؤاالتی طرح خواهد شــد که جواب دادن به آنها ضروری است. در دوره «پتر 
کبیر» این ایده مطرح شــد که برای دسترسی ضروری روســیه به آب های گرم، بهترین مسیر، ایران است و 
همین موضوع باعث یک باور تاریخی در میان ما شده که روسیه، همیشه به ایران از این منظر نگاه می کند 
که باالخره باید این مسیر را مال خود کند، باوری که در جنگ های ایران و روس و نیز اشغال بخشی از خاک 
ایران توســط ارتش شوروی در دوره استالین به شدت تقویت شد. در قسمت دوم این مجموعه یادداشت 
نوشــتم که به باور من با وضعیتی که ایران در جنگ با روسیه داشت و پس از آنکه ارتش آن کشور از رود 
ارس گذشــت و شهرهای ایران بی هیچ مقاومتی تسلیم می شدند و کار به سقوط قطعی قزوین و رشت و 
تهران رســید، ایران تسلیم درخواست صلح از جانب روسیه شد و در جنگی که خودمان آغاز کرده بودیم، 
کار به ســپردن بخشی از کشــورمان رسید. تا اینجا من با باور عمومی همراهم ولی یک پرسش اساسی در 
همین جا برایم پیش می آید که جایی جواب آن را ندیدم. آنچه روســیه در جنگ تصرف کرده بود، بیش از 

دو برابر آنچه بود که در قرارداد ترکمانچای به دست آورد. 
ادامه در صفحه ۵

یادداشتشهر امید

من یک قوام السلطنه ای هستمروایت بیست وششمین نمازجمعه شهر امید

مهرداد احمدی شیخانی سیدشهاب الدین طباطبایی

وداع سایه با «ارغوان»
بازگشــت. ۱۷ روز  سرانجام «ســایه» به وطن 
از مرگ هوشــنگ ابتهــاج می گــذرد، ۱۹ مرداد 
بــود که قلب ابتهــاج دور از وطنش در آلمان از 
تپش بازایســتاد و از همــان روز بحث ها درباره 
او درگرفت. به هــر ترتیب، پیکر  خاک ســپاری 
«سایه» روز جمعه چهارم شهریور از مقابل تاالر 
وحدت تهران در میان جماعتی از دوستداران او 
و اهالی فرهنگ بدرقه شــد تا امروز صبح در باغ 

محتشم زادگاهش، رشت در خاک آرام گیرد...

بر مدار تعامل
گفت وگوی مکتوب دبیر  کل حزب مؤتلفه اسالمی 

و مدیر مسئول روزنامه «شرق»

بادامچیان:  مشفقانه تذکر می دهم که
 این روش شما را از مردم دور می کند

رحمانیان: «شرق» را با دقت بخوانید
 اگر اینگونه باشــد که دیگر هیچ کس نباید حرفی بزند

صفحه  ۱۱

این گزارش   را در صفحه ۹ بخوانید

این گزارش   را در صفحه ۵ بخوانید

این گزارش   را در صفحه ۱۲ بخوانید


