
کارنامه یک ساله طالبان 
در تقویم افغانستان

یادداشتی از محمدحسین عمادی 

گروه سیاســت: از چهارشنبه گذشــته طرح سه موضوع جدید 
فضای دیپلماســی را تحت تأثیر قرار داده است؛ سه موضوعی 
که بسیاری معتقدند اساسًا با هدف تحت الشعاع قرار دادن نگاه 
ایــران در دور جدید مذاکرات با هدف پذیرش هر چه ســریع تر 
متن پیش نویس توافق جوزپ بورل صورت گرفته اســت. اولین 

موضوع به تالش  برای ترور جان بولتون باز می گردد...

ایران در برجام مارگزیده است
گفت وگو  با نائب رییس کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس دهم

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۴۷ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آگوســت   ۱۳     ۱۴۴۴ محــرم   ۱۵     ۱۴۰۱ مــرداد   ۲۲  شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۵

در «شرق» امروز  می خوانید:   یادی از شاپور منوچهری؛ خانی که رعیت عدالت شد، فیلمبرداری بحث برانگیز تلویزیون از بازی استقالل – سپاهان، حمله به نویسنده مرتد کتاب «آیات شیطانی»   و یادداشت هایی از  سیدمصطفی هاشمی طبا، ترانه یلدا

یک سال از فتح کابل و سیطره بهت آور، اما از پیش 
طراحی شده طالبان بر افغانستان می گذرد. با مروری 

گذرا به کارنامه یک ساله طالبان نمی توان امیدی به بهبود 
شرایط و انتقال قدرت به دولتی مردم ساالر و فراگیر را 

داشت. 

یکی از مفاهیم اساســی داگالس نورث، «وابســتگی به مسیر» 
اســت. وابســتگی به مســیر، نگاهی تاریخی به تصمیمات کالن 
اقتصادی دارد و نورث معتقد اســت تصمیماتی که در گذشته در 
حیطه  اقتصادی گرفته شده، در تصمیمات کنونی تأثیر عمیقی دارد 
و به ندرت می توان از اثرات منفی آن در امان ماند، مگر در صورتی 
کــه انقالبی در جامعه رخ داده و همــه  ارزش ها را دگرگون کرده 
باشــد. البته تجربه  تاریخی ایران نشــان داده حتی با وقوع انقالب 
اسالمی ۵۷ اثرات تصمیمات گذشــته در اقتصاد امروز ایران هنوز 
نقش آفرینی می کند. نورث باور دارد اعتقادات مذهبی و سیاســی 
جوامع، نقشــی کلیدی در خلق الگوهای اقتصادی ایفا می کند. از  
این رو اســت که انقالب را پدیده ای می داند که می تواند وابستگی 
به مســیر را کاهش بدهد یا از میان بردارد. اما اساس بحث نورث 
باز هم فراتر از این اســت؛ او این مسئله را طرح می کند که چگونه 
می تــوان در زمینه های اقتصادی «عدم قطعیــت» را کاهش داد. 
در واقع یکی از سویه های منفی وابستگی به مسیر همین است که 
نمی گذارد عدم قطعیت را کاهش داد. با نگاهی گذرا به دولت های 
بعــد از انقالب پی خواهیم برد همه دولت هایی که با شــعارهای 
متفاوتی بر ســر کار آمده اند، در آغاز با توان زیادی وارد گود شده اند 
اما رفته رفته در تله مصائب، بوروکراســی و تصمیماتی که از پیش 
گرفته شده بود گرفتار آمده اند و نه تنها در چنین وضعیتی از مواضع 
خود عقب نشســته اند، بلکه در مقایسه با دولت های پیشین گاه از 
موفقیت های کمتری در زمینه های اقتصادی و اجتماعی برخوردار 
بوده اند. دولت هاشمی بحران های خود را به دولت خاتمی انتقال 
داد و دولت خاتمی به دولت احمدی نژاد که مدعی بود می خواهد 
در همه زمینه ها انقالب کند؛ ادعایی که با بازگشتی ارتجاعی وضع 
را بدتر از ســابق کرد، آن هم در حالی که در آن سال ها قیمت نفت 
افزایش بی ســابقه ای داشــت. دولت احمدی نژاد نشان داد فقط 
افزایش قیمــت نفت نمی تواند معیار تعیین کننده ای در توســعه 
اقتصادی کشــور باشــد؛ چراکه همه دولت ها به دالیل متعددی 
نتوانستند برنامه های توســعه اقتصادی را که در دولت طراحی و 
در مجلس تصویب شده بود، اجرائی و عملیاتی کنند. اگر مواردی 
همچون برنامه  ســوم دولت خاتمی تا حدودی موفق بود، آن هم 
یکباره در برنامه چهارم دولت احمدی نژاد فروپاشید. با این اوصاف 
امیدی به دولت ســیزدهم نیســت. دولت سیزدهم به دلیل اینکه 
باورها و اعتقاداتی همچون دولت احمدی نژاد دارد، با یک پرش به 
عقب وابستگی مســیر را به آن زمان بازگردانده و عدم قطعیت در 
زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده اســت. البته این را 
هم باید در نظر داشته باشیم که دولت سیزدهم هنوز گرفتار مسائل 
الینحل دولت روحانی اســت. در شرایط این چنینی است که مردم 
آرزو می کنند کاش وابســتگی به مســیر حداقل در حد دولت های 
پیشین باقی می ماند و وضع بدتر از بد نمی شد. با اینکه این مفاهیم 
نورث بیشتر جنبه اقتصادی دارد اما درصددیم از طریق این مفاهیم 
به  نوعی رفتارشناسی اقتصادی و سیاسی دست یابیم. به طور مثال 
رانت و رانت خواری یک شــبه و از دولت احمدی نژاد سر بر نیاورده 
اســت. تقلیل یک بیماری به یک دوره  خــاص در نهایت منجر به 
برداشت ها و زدوخوردهای سیاسی خواهد شد که چیزی از آن عاید 
مردم فقرزده نخواهد شــد؛ کما اینکه تا امروز نیز چنین بوده است. 
دولت رئیسی نه تنها نتوانســت قد علم کند، بلکه در زیر کوهی از 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی و ناکارآمدی مدیریت سابق و الحق 
دست وپا می زند و بعید اســت راه نجاتی بیابد و از  این رو است که 
صاحب نظران باور دارند دست وپا زدن های دولت سیزدهم همچون 
دولت گرفتار در باتالق اســت که با هر تالش بیشــتر فرو می رود. 
به راستی چرا این گونه شده است؟ شاید با تعابیر دلوز و قرائت او از 
اسپینوزا به خوانش دقیق تری از این مسئله برسیم. بارها شنیده ایم 
که گفته اند دولت ها گرفتار حل مسائل روزمره هستند، یعنی اینکه 
نمی توانند از «حال» به «حال مایه هــا» گذر کنند. اگر دولت را یک 
بدن بگیریم، این بدن همچون بدن یک انسان معمولی همواره در 
حال می زید و به مسائل و مشکالت واکنشی سطحی نشان می دهد. 
بگذارید برای روشن شــدن بحث به خود دلوز ارجاع بدهیم: «حال 
نیروی وجود داشــتن اســت یا توان عمل کردن اســت و حال مایه 
دگرگونی لحظه ای این تــوان. بنابراین، حال مایه به منزله  دگرگونی 
لحظه ای توان همان ُشدن یا صیرورت است». حال واکنشی ابتدایی 
به امور جهان اســت، چه امور سیاسی باشد و چه امور اجتماعی 
و اقتصــادی همچون مواجهه  تصادفی آدم هــا با آدم های دیگر و 
احساســی که در یکدیگر برمی انگیزند. آدم ها در وضعیت حال یا 
از دیدن هم خرســند می شوند یا ناشاد. این احساس ها ادراک اولیه  
آنان از جهان اســت. انســان ها از این حیث که دارای بدن هستند 
در مواجهه با بدن های دیگر ابتدابه ســاکن از آنها تأثیر می پذیرند و 
این تأثیرپذیری منجر به واکنش های ابتدایی آنان خواهد شد. تأثیر 
بدن های دیگر در ما واکنش های ابتدایی را برمی انگیزد. از این منظر 
می توان گفت دولت نیز بدنی است که همواره در مواجهه  تصادفی 
با رخدادهای اجتماعی و اقتصادی اســت و قادر نیســت با درک و 
دریافتی عمیق از آنها گــذر کند. اینک از همین جا می خواهم نگاه 
انسان شــناختی دلوز را با نگاه اقتصادی داگالس نورث پیوند دهم: 

«وابستگی به مسیر»، همان ماندن در وضعیت «حال» است.
ادامه در صفحه ۴

۲۱ ســال پیش با تغییر نام مســابقات فوتبال سراسری، فصل 
جدیدی در این رشــته ورزشی در ایران گشوده شد؛ راه اندازی لیگ 
برتر. محسن صفایی فراهانی، رئیس وقت فدراسیون فوتبال، قصد 
داشــت با برگزاری لیــگ برتر، فوتبال ایــران را از حالت آماتور به 
سمت حرفه ای شدن حرکت دهد. همان موقع پس از متولد شدن 
لیگ برتر وقتی از ناصر حجازی، ســرمربی وقت اســتقالل رشت 
پرســیده شــد چه تفاوتی بین لیگ برتر و لیگ قبلــی می بیند؟ او 
با همــان صراحت لهجه همیشــگی عنوان کرد کــه هیچ، فقط 
شماره پشــت پیراهن ها التین شــده اســت! هم اکنون در آستانه 
بیســت ودومین دوره لیــگ برتر بــاز هم می توان پاســخ مرحوم 
حجــازی درباره تفاوت لیگ برتر با گذشــته را تکرار کرد. هدف از 
ایجاد لیگ برتر حرفه ای شــدن فوتبال ایران بود. مســابقات سطح 
بــاالی لیگ در اکثر کشــورهای دنیا به صورت حرفــه ای و بدون 
دخالت ارگان های دولتی برگزار می شود. فوتبال تبدیل به صنعتی 
درآمدزا شــده و این همان آرزویی اســت که هنوز در فوتبال ایران 
محقق نشــده اســت. لیگ برتر ایــران پــس از ۲۱ دوره فعالیت 
همچنان از بودجــه دولتی ارتزاق می کند. باشــگاه های دولتی و 
صنعتی بــدون هیچ گونه نگرانی قراردادهای چند میلیارد تومانی 
با بازیکنان و مربیان شــان امضا می کنند و کســی هم به این سؤال 
مهم جــواب نمی دهد که چرا باید بودجــه دولت و صنایع بزرگ 

کشور پای فوتبالیست ها ریخته شود؟
باشــگاه داری خصوصی در ایران در ۲۲ســالگی لیگ برتر یک 
خودکشــی محسوب می شود. باشــگاه های خصوصی سرنوشتی 
به غیــر از نابودی ندارند. مســیری که اســتیل آذین، نفت تهران، 
ســیاه جامگان، گســترش فوالد، راه آهن و... در سال های قبل طی 
کردند و ســال گذشته شهرخودرو مشهد در آن پای گذاشت. از ۱۶ 
باشــگاه لیگ برتر تنها سه باشگاه نساجی، هوادار مشهد و تراکتور 
را می توان خصوصی دانست. ملوان هم شکلی تقریبا خصوصی 

دارد.
فوتبال ایران کجای راه را اشــتباه رفته که نتوانســته در این ۲۱ 
سال حداقل ۱۰ باشگاه خصوصی موفق داشته باشد؟ سوءمدیریت 
و درآمــدزا  نبــودن فوتبال ایــران دالیــل اصلی به قهقــرا رفتن 
باشــگاه های خصوصی در فوتبال ایران بوده است. دو دهه است 
که وعده خصوصی شــدن و تصویب قوانین حق پخش تلویزیونی 
داده می شــود؛ اما اصل ماجرا هنوز با آنچــه در دهه ۷۰ در لیگ 
آزادگان رخ می داد، تفاوتی نکرده اســت. به نظر می رسد اراده ای 
هــم برای اصالح این امــور وجود ندارد. نــه مدیرانی می آیند که 
طرح اقتصادی داشــته باشــند، نه تکلیف حق پخش تلویزیونی 

مشخص می شود و نه شفافیت مالی ایجاد شده است.
قرار اســت ایــن چرخه ادامه داشــته باشــد؛ وزارت ورزش و 
جوانان، استقالل و پرسپولیس را تر و خشک کند، وزارت نفت هم 
به شــکلی دیگر تیم داری می کند، پول کارخانجات پیکان، گل گهر، 
فوالد مبارکه ســپاهان، ذوب آهــن و... هم بــرای فوتبال به ظاهر 

حرفه ای خرج شود.

بدن دولت

لیگی که به اهدافش نرسید

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

احمد غالمی

مهدی زعیم زاده

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

درباره شهرها می توان از جنبه های مختلف صحبت کرد و نوشت؛ اینکه مدیریت یک شهر چه مختصاتی دارد، یا کارگزار 
اداره شهر با چه ویژگی هایی شهر بهتری را برای شهروندان می سازد. شاید یکی از مهم ترین جنبه های اداره شهر داشتن 
«آرزو» برای آن باشــد. در هر تغییر و تحول و بررسی برنامه هاست که مشخص می شــود شهردار، شورای شهر و سایر 

مدیران شهری چه آرزویی برای اداره شهر دارند.  

پیروز حناچی ۳۳ ماه با آرزو و شــعار «تهران شــهری برای همه»، کلیددار اداره شــهر تهران بود. شاید بعد از ســال ها او تنها شهرداری بود که 
تحصیالتش با صندلی ای که بر آن تکیه داده بود، کامال مطابقت داشت. درست یک سال بعد از خداحافظی اش از شهرداری تهران با او به گفت وگو 
نشستیم تا نظرش را درباره راه رفته و مسیر پیش روی تهران بدانیم و البته از آرزوهایش برای این شهر هم گفت. او در این مصاحبه از نگرانی هایش 
برای تهران صحبت کرد و بیش از آنکه این مصاحبه حول محور مسائل سیاسی بچرخد، اجتماعی بود. حناچی در این گفت وگو سعی می کند بگوید 

چگونه باید هم برای شهر آرزو داشت و هم از مسیر قانون و سندهای باالدستی خارج نشد. 

  نگران تهرانم

منطقه رهاچابهار
گزارشی از یک «نگین» در خاک ایران که به دلیل مشکالت مدیریتی موقعیت راهبردی 

آن برای توسعه کشور تضعیف شده است

گفت وگو با پیروز حناچيگفت وگو با پیروز حناچي
یک سال پس از خداحافظي اش  از شهرداري تهرانیک سال پس از خداحافظي اش  از شهرداري تهران

رئیس جمهور چین در اولین ســفر مهم بین المللی خود پس از 
شــیوع همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، راهی عربستان می شود. این 
سفر که چند هفته بعد از سفر جو بایدن به منطقه برنامه ریزی شده، 
در شــرایطی انجام می شــود که تنش میان پکن و واشنگتن بر سر 
تایوان افزایش یافته است. خبر این سفر را که قرار است در روزهای 
آینده انجام شــود، روزنامه گاردین منتشر کرده است. به نوشته این 
روزنامه، مقام های ســعودی می خواهند مراســم استقبالی مانند 
استقبالی که از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در سال 
۲۰۱۷ به عمل آمد ترتیب دهند. مراسمی که در مقایسه با استقبال 
اخیر از جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی آمریکا، به مراتب باشکوه تر 
ارزیابی شد. در سال ۲۰۱۷، زمانی که ترامپ در نخستین سفر خارجی 
خود به عربستان سعودی سفر کرد، ملک سلمان، پادشاه عربستان 
ســعودی در فرودگاه به اســتقبال او رفت. در حالی که در مراسم 
استقبال از بایدن در فرودگاه تنها امیر مکه و سفیر عربستان سعودی 

در واشنگتن حضور داشتند.

بهزیستی فقط می گوید 
بودجه نداریم

اخراج از مدرسه برای 
نداشتن شناسنامه

رئیس جمهور چین در روزهاي آینده به عربستان سفر مي کند

ریاض چشم انتظار «شي»

۱۰

۱۲

«TS» گفت وگوی خبرنگار «شرق» با خانواده های بیماران

این گزارش را در صفحه  ۵ بخوانید این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید

  عکس: سهند تاکی، شرق

جنجال
 ۱۸ میلیون تومانی

۹

امام جمعه شــهر امیــد در ابتدای خطبه های دوم ایــن هفته نمازجمعه گفت: خطبــه را با این کالم 
امیرالمؤمنین علی(ع) آغاز می کنم که در چند مورد فرمودند: زیاده روی در ســرزنش، آتش لجاجت، کینه 

و دشمنی را شعله ور می  کند.
معتقدم بیش از آنکه روی ســخن این حکمت امیر با مردم باشــد، خطابش به حاکمیت است؛ به ویژه 
آنجا که به طور مشــخص از ایشــان نقل شده که «هرگاه نوجوانی را مالمت کردی، توجیهی برای گناهش 
بگذار تا ســخت گیری تو او را به لجبازی واندارد». برای ما که ادعا و افتخارمان پیروی از اوســت، عمل به 

همین توصیه در رفتار با مردم به ویژه با جوان ترها و نوجوانان کافی است.
حجت االســالم منصف افزود: همین جا به مسئوالن، خطبا و سیاست گذارانی که در یک سال گذشته با 
نگرانی از کم شــدن جمعیت جوان کشور، به فرزندآوری به هر شکل ممکن و حتی جلوگیری از پیشگیری 
تولد نوزادان معلول تأکید می کنند، عرض می کنم اول نگران مهاجرت نســل جوان کشــور باشید پیش و 
بیش از آنکه دل مشــغول ازدیاد نسل باشید، دل نگران حل مسائل انباشته شده جوانانی باشید که نه از ما 
روی خوش می بینند، نه امکان و فرصت مناســب در اختیار دارند و در اولین فرصت، فکر و ذکرشــان ترک 

کشور است. حل این مسائل هم با شعار و حرف نمی شود.
امام جمعه شــهر امید در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به روند جدید مذاکرات برجام گفت: 
همان طــور که در ابتدای مذاکــرات احیای برجام در دولت جدید اشــاره کردیم، از آقــای رئیس جمهور 
می خواهم چنانچه خود نیز تأکید کرده اند فقط آنچه را که تأمین کننده منافع ملی اســت، در نظر بگیرند و 
کمترین توجهی به تندروها یا کاسبانی که پیروزی شان را در شکست تعامل با دنیا می دانند، نکنند. از رقبای 
دولت و همه دلســوزان واقعی کشــور نیز درخواست می کنم تنها به تقویت انسجام داخلی کمک کنند تا 
از این مرحله به ســالمت و با کمترین آســیب عبور کنیم. طعنه، کنایه و مواضعی که در این شرایط گرهی 
از مشکالت کشور باز نمی کند، چاره کار نیست. از تیم مذاکره کننده و شخص رئیس جمهور این درخواست 
تکراری را دارم که مردم را در جریان دقیق و شــفاف مذاکرات و روند کار بگذارید. اطالع رســانی پراکنده، 
کلی و پرابهام برای افکار عمومی جامعه پذیرفتنی نیســت. برازنده نیســت که جزئیات اخبار مذاکرات را 

از دیگران بشنویم.
ادامه در صفحه ۴

مدتی پیش در همین ستون یادداشتی با عنوان «از عجایب میهن دوستی» نوشتم که واکنش هایی در پی 
داشت، از این رو الزم دیدم مطلب دیگری دراین باره بنویسم. در آن یادداشت به این اشاره کرده بودم که پیش 
از جنبش مشروطه و هم زمان با سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا، به مرور نوعی عشق و عالقه نسبت به غرب 
در بین تحصیل کردگان و روشنفکران ایرانی شکل گرفت و در یک و نیم قرن، این عالقه، به نوعی به یک ویژگی 
عمومی، به   ویژه بین نخبگان ایرانی تبدیل شد و البته الزم است اضافه کنم که پیش از آن، به واسطه عهدنامه 
گلستان و ترکمانچای و بعد از آن با به توپ بستن مجلس مشروطه توسط لیاخف روسی، حس نفرتی عمیق 
نسبت به روسیه در ایران شکل گرفت که همچنان پابرجاست و به ویژه زخم معاهده ترکمانچای هنوز بعد 
از ۲۰۰ سال تازه است. در جنگ های بین ایران و روسیه که به آن دو عهدنامه انجامید، آنچه کامال قابل فهم 
است، حس تلخ سرخوردگی ناشی از جداشدن سرزمین های عزیز و گران بها از ایران است اما آنچه کمتر به 
آن اشــاره می شود این است که این جنگ ها را ایرانیان بر حسب اشتباه محاسباتی از توان خود و حریف آغاز 
کردند. اشتباهی که خودبزرگ بینی هم چاشنی آن شد و کار تا آنجا رسید که تبریز به عنوان دومین شهر ایران 
و محل اســتقرار ولیعهد قاجار، بی هیچ مقاومتی سقوط کرد و ارتش روس تا زنجان هم رسید و تهدید کرد 
که اگر به فوریت صلح نکنید، تهران، پایتخت را تصرف می کنیم، اتفاقی که اگر ایران تن به صلح نمی داد، با 
آن وضعیتی که سقوط تبریز از مقاومتی که نبود نشان داد، تهران قطعا و به سادگی سقوط می کرد. در چنین 
وضعیتی، قطعا برنده جنگ معاهده صلح را به نفع خود خواهد نوشت و چرا ننویسد؟ اگر احساسات را کنار 
بگذاریم، غیر از تن دادن به آن صلح، راه دیگری وجود داشت؟ به این موضوع که یا کال ایران از دست برود یا 
بخشی از سرزمین های عزیزمان، دو گونه می شود نگاه کرد؛ یکی همان که مرسوم است، ۱۷ شهر عزیزمان را 
از دست دادیم، اما طور دیگری هم می شود دید، تبریز و زنجان و حتی به نوعی قزوین و تهران را پس گرفتیم. 
در صحنه ای از داستان تن تن، او به کاپیتان هادوک می گوید «یک خبر بد دارم و یک خبر خوب. کاپیتان هادوک 
می پرســد خبر بدت کدام اســت؟ تن تن می گوید فقط یک گلوله داریم. هادوک می پرســد خبر خوبت کدام 
است؟ تن تن با لحنی پیروزمندانه می گوید هنوز یک گلوله داریم». ما در جریان معاهده ترکمانچای، همیشه 
ازدست دادن سرزمین هایمان را به یاد می آوریم اما فراموش می کنیم که بسیاری از سرزمین ها از جمله تبریز 

را هم که از دست داده بودیم، با مذاکراتی که به آن قرارداد منجر شد پس گرفتیم.
ادامه در صفحه ۴

یادداشتشهر امید

چسب و قیچی، عشق و نفرتروایت بیست وچهارمین نماز جمعه شهر امید

مهرداد احمدی شیخانیسیدشهاب الدین طباطبایی


