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  این شب ها امامزاده صالح تجریش نیز یکي از مکان هایي به شمار مي آید که میزبان قدم هاي روزه داران شده است، عکس: امیرحسین جامه بزرگ، آنا

اولین ســال هجرتم به ارمنستان، در تنهایی محض و 
در میــان ارمنی های گرگوری، مــاه مبارک رمضان در خأل 
گذشت، مثل باقی ایامش که گفتنش بماند برای فرصت 
دیگر. ســال بعدش اما در مالزی و بعدش در استانبول و 
قونیه و اسکشــهیر و بعدش در برلین و پاریس و بعدترها 
در نجف اشرف و بعد در دمشق و حلب و سوریه و کربال 
و بیــروت و چند منزلگاه گذرای دیگر گذشــت و قبل تر از 

تمام اینها و در ایام شباب در قونیه.
تجربه رمضان ها در هر کدام از این دیارها شــکلی بود 
و شــمایلی. هرکدام تبلوری داشــت و گفتن تک تک شان، 
مزید علتی است تا هم شرح فراق گفته شود و هم از نگاه 
آنتروپلوژی نقبی به آن دیارها زده شــود. در روایت شــان 
چون باقی روایات ســفر، نظم ســال ها را رعایت نخواهم 
کرد و بســته به روایِت ذهن پیش خواهم رفت. باید دید 
سفر درون برای مرور آن سفر بیرون که هنوز جاری است 

چه منظرگاهی را به طبع ذوقش انتخاب خواهد کرد.
چند شــب به شروع ماه مبارک مانده بود که به قونیه 
رســیدم. مصطفی رفیق شفیق و مهربان ترکم خادم یک 
درگه بود. ترک ها به خانقــاه می گویند «درگه». در طبقه 
دوم ســاختمانی ســر نبِش یک خیابان مانده تا قبر مالی 
روم، درگهــی بود که مصطفی آنجــا زندگی می کرد و به 

رتق و فتق امورش می پرداخت. وقتی رسیدم به استقبالم 
آمد و گفت که نمی گذارد به روســتای نزدیک قونیه برای 
اقامت بروم و باید در درگه پیش او اقامت کنم. پیشــنهاد 
جذابی بــود. آن زمان هنوز در قیــد و بند «صوفی گری» 
بــودم و برایم گذرانــدن رمضان در یــک خانقاه یا همان 
«درگــه» خالی از لطف نبــود. اتاقی کنــج درگه بود که 
شکل انبار داشت. جایی روی زمین برایم پهن کرد و گفت 
با هم ســحری می خوریم و با هم افطــار می کنیم. برایم 
محبتش هنوز و تا امروز نیز جاری اســت. از هم با خبریم، 
با کوثر که چندین سال قبل در قونیه همه با هم آشنا شده 
بودیــم، ازدواج کرده و حاال فرزندی زیبــا دارند. رمضان 
شروع شد و چند فرد دیگر نیز برای سحر و افطار در آنجا 
رفت و آمد می کردند. شکل شان به قول طهرونی های کف 
خیابان «آقاجونی» بود؛ یعنی از اینها که شــکل کارشان 
بــه صوفی اعال می خورد، با ریــش بلند و دبدبه و کبکبه 
و این اطوارها. شــب ها تا صبح بــا مصطفی از این درگه 
به آن درگه می رفتیم و گپ می زدیم و ســحرها مصطفی 
طعامی ابتیا می کرد و چند نفره دور ســفره می نشســتیم 
و تنــاول می کردیم. روزها تا بعــد از ظهر خواب بودیم و 
دم دمای افطار به تجهیز بساط می پرداختیم و دوباره روز 
و شــب از نو و چرخه از نو. رمضان به نیمه رســیده بود 

که روزی مصطفی با شــرم پیشم آمد و ِمن ِمن کنان گفت 
کــه همان «آقاجون»ها گفته اند کــه این ایرانی اینجا چه 
می کند؟ چرا اینجا می خوابد و او شــیعه اســت و از این 
حرف ها. شرم و سرخی در صورت مصطفی موج می زد. 
دلم شکســت اما به روی خودم نیاوردم. همان لحظه بار 
و بندیل بســتم و به کمک مصطفی به پیش دوســتی در 
روســتای نزدیک قونیه رفتم. عصرها با اتوبوس به قونیه 
می آمدم تا با مصطفی با هم باشــیم. دلــش پر بود و از 
یکی نبــودن ظاهر و باطــن آن جماعــت می نالید، برایم 
غریبــه نبود این حرف ها و التیام بــود کالم مان برای هم. 
یادم هســت که توریســت هایی که در روز به قونیه آمده 
بودند، هیچ مغازه ای برای خرید خوراک پیدا نمی کردند و 
اگر در شــهر روزه خواری می کردند، حتی اگر توریست هم 
بودند، با برخورد تند مردم و رهگذران روبه رو می شــدند. 
آنجــا بود کــه فهمیدم قونیــه مذهبی ترین شــهر ترکیه 
است و هنوز تقابل میان متشــرعین اهل سنت و صوفیه 
در اوج خود به ســر می برد. البته حــاال را نمی دانم؛ اما 
آن روزها که چنین بود. شــب قدرشان بیست و هفتم ماه 
مبــارک رمضان بود. با مصطفی بــه درگهی رفتیم و بعد 
از ســخنرانی یکی به ترکی که مصطفی کنار گوشــم به 
انگلیســی ترجمه می کرد، مجلس ذکر بر پا شــد. جالب 
اینجا بود که در اذکارشان نام امیرالمؤمنین نیز کنار ال اله 
اال اهللا قرار داشــت و برای منی که ســال ها از فضای ذکر 
در ایراِن شــیعه دور بودم، تجلی و شــهودی تازه داشت؛ 
تجلی ای که در دلزدگی از دنیا و غربت و کوله به دوشی و 
هجرت و تنهایی، تلنگری بود که ســال ها بعد از آن خود 
را نشان داد. همان ســال ها که برای اولین بار ماه مبارک 
رمضان در نجف اشــرف کنار مقبــره موالنا امیرالمؤمنین 

مجاور شدم و هجرت کردم.

رمضان در خانقاه
رضا صدیــق: وقتی از «خانه» خود هجرت می کنی، در فاصله و دوری اش، بدیهیاتی که در آن رشــد 
کرده ای گویی نمایان می شــوند و پررنگ و پررنگ تر. آیین ها و مناسک در این میان، چنان رنگ و لعاب 
می گیرند که خود از باور آن متعجب می شــوی. این خصیصه متعلق به همه ایرانیانی است که خاکش 
را ترک کرده اند، بعضی به روی خود می آورند و بعضی برای اینکه ژست شــان به هم نخورد در سایه 
نقدشــان برون ریزی می کنند؛ اما مناسباتی مثل ماه مبارک رمضان یا ماه محرم که قرن ها بخش مهمی 
از شــخصیت زندگی در خاک سرزمین ایران بوده، چیزی نیســت که بتوان فراموشش کرد یا از حال و 

هوایش جدا شد؛ مگر اینکه چنان زنگار بسته باشد دل که دیگر نتابد آن شعشعه.

هـفـتـه نـوشـت

نفس نفس زنان در میان گرانی ها و گرفتاری ها که سال پیش را به پایان رساندیم، هر کدام 
به دیگران شــادباش نوروز گفتیم و آرزوی روزگار نو و آغازی بهتر کردیم. ســخن از ســالی 
ِبه از پارســال به زبان می آید؛ ولی گویی در ذهن آدم هــا دودلی موج می زند. چالش های 
جهانی و گیروگره های درون مرزی که تنش زا بوده اند، مردم را با این پرسش روبه رو می کند 
که چه هنگام و چگونه گیروگره ها گشوده می شود؟ چرا ما دچار فرسودگی شده ایم، میهن 
گرفتار آســیب و جهان درمانده خســتگی اســت؟ موج رفتن جوان ترها یا خانه به دوشی 
متخصصان، گرفتاری های بی پایان کشاورزان و تولیدکنندگان یا تنش های بازرگانان اندوه بار 
است. از خاموشی و افسوس های کهن ساالن و میان ساالن تا سرگشتگی جوان ترها را هر روز 
می بینیم. آرمان هایی که قاب هایش رنگ  باخته، بازخوانی تنش هایی که نگذاشته اند به کار 
بایسته و بنیادی برای خود برای ایران و برای مردم بپردازی، فرسوده ات می کند. در این میانه 
که کارها و تصمیم های شگفت انگیز و هزینه ساز هم هر روز داستان جدیدی پدید می آورد، 

به راستی راه چاره چیست؟
مگر می شــود که به هر کســی که نقدی دارد و در پی کاری است، گفته شود «ناراحتی، 
برو» یا با هر ضرب و زوری خاموشــش کرد؟ یا مگر می شــود هر روز در یک ســتیز پنهان و 
پیــدای درونی و بیرونی زندگی کرد و زنده بود؟ مگر می شــود شــانه خالی کرد و گفت به 

من/ ما چه؟
یکی از پژوهندگانی که سال هاست درباره ایران، نواندیشی، چگونگی زیستن ما ایرانیان، 
آموزش و دانشگاه و بهبود پژوهش می کند، می خواند و می نویسد، می آموزد و در آموزش 
یاریگر اســت و همچنان راهی به روشنایی با ما در میان می گذارد، دکتر مقصود فراستخواه 

است. آیا در این وضعیتی که ما چنین در سطح کالن و خرد گرفتاریم، راهی هست؟
در جست وجوی راهی برای بهبود «ذهن و همه چیز: طرح واره هایی برای زیستن» 
را بازخوانی کرده ام. این کتاب را نشر کرگدن نخستین بار سال ۱۳۹۶ چاپ کرد. کتاب 
چندین بار بازچاپ و در دســته موضوعی راه و رســم زندگی و پــرورش ذهن نمایه 
شده اســت. نوشــته ای ۳۰۴ صفحه ای است و در چهار بخش ســازمان دهی شده 
است. مسئله فراستخواه در این نوشــته همچنان بهبود و بازسازی خویشتن و یافتن 
آغازی برای این رهیافت های نوین اســت. می پرسد اگر در آدمی توانایی آغاز هست 
که به باور او هســت و روشــن ترین نمودهای آن در کودکی ما بوده، چگونه می توان 
ایــن توانایی را تروتازه و به روز کرد. او از بایســتگی فراتر رفتن از رویکرد اثبات گرانه و 
تنانه انگاشــتن کارکردهای مغز می گوید و فرهنگ، تاریــخ و جامعه را در فرایندهای 
تازگی یا فرســودگی ذهنی دســت اندر کار می داند. پس فرسودگی ها و خستگی های 
امروزی ما برخاســته از ناتوانی شناختی (ذهنی) ما نیست؛ بلکه فشارهای جامعه و 
تاریخ و بافت هم وضعیت ما را دچار کژومژی کرده اســت. با این وضعیت راه چاره 
در ایــن گیروگره ها چیســت؟ آیا از اینجا به  جای دیگری رفتن یا ســر در الک خویش 
فرو بردن مســئله ایرانی ما را چاره می کند؟ پاسخ فراســتخواه این است که سرآغاز 
همه آغازهای بیرونی هم از درون ما و در خود ما بوده است، آدمی بیش از هر زینده 
دیگــری توانایی آغاز دارد و می تواند با آموختن و دگرگونی در شــناخت و دریافت و 

«فهم و التفات نوپدید» خود و بیرون خود را تازه کند.
در پیشــگفتار نویسنده از پنجشنبه ها و سه شــنبه های گفت وگوهایی یاد کرده  است که 
دستاوردش درنگ و نوشتن این نوشته را پدید آورد. او با بازشناسی ذهن می کوشد ساختار، 
کارکردها، فرســودگی و ریشــه های انگاره های ذهن را بازگو کند و در گفتارهای سپسین به 
ذهن با رویکرد عصب شناســی، ذهن با رویکرد جامعه و فرهنگ شناســی، و ذهن در بستر 
تاریخ می پردازد. فراستخواه ذهن را در پدیدآیی روندهای توسعه خویش و رویکردهای مان 
در زندگی، کانون کار می داند و از طرح های ذهن برای زیســتن سخن به میان می آورد. چه 
بســا ریشــه این کاســتی های امروز ما در طرح های ذهنی مردمانی باشد که دهه ها پیش 
درگیر کار و زندگی بوده اند و چاره هم در رســیدگی به رویکردهای ذهنی امروزمان باشــد. 
از خشنودی و ناخشــنودی، «نبود غم های عالم»، از رنج های راستین زندگی مان می گوید و 
می کوشد فراسوی شادی ها و اندوه های خیالی راهی به رهایی بیابد. در این نوشته نویسنده 
راهکارهایی برای اداره کردن خود در برابر ناخشنودی ها و فشارهای روانی پیشنهاد می کند 
و معنــا دادن به رنج های مان را مهم می داند. در این روزگار که همه از بازی های «برد-برد» 
یا «سود-سود» سخن می گویند، همواره شمار اندکی برنده و شمار بسیاری بازنده هستند. او 

طرح هایی جایگزین پیشنهاد می کند.
در «ذهن و همه  چیز» به کیستی (هویت)، چالش ها و آشفتگی های هویت ملی ایرانی 
هم پرداخته شــده  اســت. در بخش پایانی نویســنده معنویت، دیدگاه ها درباره معنویت، 
گونه های خداگرا یا انسان گرا، اخالقی یا فرااخالقی، فردگرا یا جامعه گرا را بازشناسی می کند 
و برای بهزیســتی روانی و ذهنی بــر پایه یافته های پژوهش ها آغازی تــازه در معنویت را 
روشنایی بخش و راهگشا می داند. گرچه در نگاه نخست مسئله کانونی ما اقتصادی و مالی 
اســت؛ ولی درنگی در حال و روزمان نشان می دهد که در این رهگذار پیش و بیش از همه 
تازگی های درونی و معنوی زیستن مان بسیار آسیب دیده و چالش آفرین بوده است. بی پولی 
و تنــش اقتصادی، از دســت دادن باورهــا و تنهاماندن روانی را هم در پــی دارد. بدون آن 
تازگی های درونی ما روزبه روز پرخاشگرتر، درمانده تر، ناامیدتر و بی برنامه ذهنی می شویم. 
راه تازگی و بهبود و توانایی آغازی نو درون ما هســت و اگر چاره ای برای گرفتاری های مان 
باشــد، نیازمند ارزیابی خویش و کاری اثربخش برای تازه سازی درونی است. اگر نیرویی در 
برابر بهبود هم باشد، هدف و برنامه اش از میان بردن همین تازگی ها، آغازها و بالندگی های 

ذهنی و فرسوده کردن چهره های کلیدی و مردم است.

مگر می شود شانه خالی کرد و گفت به من چه؟ 

الهام فخاری

وعـده خـوانـى

امیــر  محمودی انزابــی*:  ســال ۱۴۰۰، آخرین ســال از دوره 
پنج ســاله قانون برنامه ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران (مصــّوب ۱۳۹۶٫۰۱٫۱۶ 
مجلس شــورای اســالمی) بــود؛ برنامه ای که بــا قراردادن 
«موضوعات خاص راهبردی درمورد آب و محیط زیســت» در 
صدر مســائل محوری برنامه، به دنبال ایجاد تحّولی مدیریتی 
در دو حوزه چالش برانگیز «آب» و «محیط زیست» بوده است. 
مشــخصا اگر از میان موضوعات زیســت محیطی طرح شده 
در برنامــه، بر موضوع «تاالب»ها متمرکز شــویم، با بند (ب) 
مــاده ۳۸ این قانون مواجــه خواهیم شــد: «دولت موّظف 
است... جهت حفاظت از محیط زیست... اجرای برنامه عمل 
حفاظت، احیا، مدیریت و بهره برداری مناســب از تاالب های 
کشور با مشارکت ســایر دستگاه های اجرایی و جوامع محلی 
به ویژه در ارتباط با تاالب های ثبت شــده در کنوانسیون رامسر 
به طوری که تا پایان اجــرای قانون برنامه، حداقل ۲۰ درصد 
از تاالب های بحرانی و در معرض تهدید کشــور احیا شوند و 
ضمــن حفاظت و تثبیت، در روند بهبــود قرار گیرند». اگرچه 
مســائل تاالب ها و زیســت بوم های حســاس در برنامه های 
توســعه قبلی نیز مورد توّجه بــوده، هدف گذاری کّمی برای 
عملکرد مورد انتظار را باید ابتکاری نو در زمینه قانون گذاری 
برنامــه ای در حــوزه محیط  زیســت دانســت؛ موضوعی که 
باعث خواهد شــد گزارش دهی کیفی در زمینه دستاوردهای 
زیســت محیطی جای خود را به گزارش دهی کّمی مستند به 
اعداد و ارقام و واقعیت های میدانی دهد. اینک که در آستانه 
تدوین قانون برنامه پنج ســاله هفتم توسعه قرار داریم، توجه 

به چند نکته ضروری است:
نخســت اینکه از ســازمان حفاظت محیط زیست و مشخصا 
معاونت محیط زیســت دریایی و تاالب هــا انتظار می رود جهت 
تنویر افکار عمومی، گزارشــی کّمی و البتــه تحلیلی از اقدامات 
و دســتاوردهای خود در راســتای عملیاتی کردن قانون فوق به 
اطالع عموم برســاند؛ با پاسخی روشن به این سؤال که «از هدف 
۲۰ درصدی مقررشــده در قانون برنامه، چه میزان محقق شــده 
است؟». این کار باعث خواهد شد ضمن آگاهی بخشی عمومی، 
مشــارکت خیل عظیمی از متخصصان جلب شــود و از رهگذر 
جریان  اجتماعی شــکل گرفته و بــا واکاوی چالش های پیش رو، 
هدف گذاری گام بعدی با دّقت نظر بیشتری انجام شود و متناظر 
بــا آن، الزامات ضروری بــرای عملکرد بهتــر از قوانین گرفته تا 

اعتبارات، تأمین شود.
دومین نکته، ضرورت توجه به دو سند قانونی مهمی است که 
پس از قانون برنامه ششم وارد چرخه حکمرانی شده اند: «قانون 
حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور (مصوب۱۳۹۶٫۰۲٫۰۴ 
مجلس شورای اسالمی)» و آیین نامه اجرائی آن یعنی «آیین نامه 
جلوگیــری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تاالب ها (مصوب 
۱۳۹۷٫۱۱٫۲۷ هیئت وزیران)». این دو سند که تشکیل «ستاد مّلی 
هماهنگی و مدیریت تاالب های کشــور» به ریاســت معاون اول 
رئیس جمهور یکی از کلیدی ترین دستاوردهای آن بوده، با وجود 
نواقصی که دارند (و البته مجال بحث درباره آنها در این نوشتار 
کوتاه نیست)، ظرفیت قانونی ویژه ای در اختیار سازمان حفاظت 
محیط  زیســت قرار می دهد کــه می تواند بــه «نهضت احیای 
تاالب های کشــور» بینجامد و طبیعتا بایــد در هدف گذاری های 
برنامه پنج ســاله هفتم مورد توجه قرار گیرند. البته درمورد این 
اســناد نیز ارائه گزارش عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، 
ضروری است؛ به ویژه اینکه تاریخ چهارمین و آخرین جلسه ستاد 
ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های کشــور به ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ 
بازمی گردد و بیم آن می رود این شکاف تقریبا یک ساله، روند مورد 

انتظار را با خلل جدی مواجه کند.
با این اوصاف، ســال ۱۴۰۱ را باید ســالی سرنوشت ساز برای 
تاالب های کشــور دانســت. البته درمــورد دریاچــه ارومیه که 
بزرگ ترین تاالب داخلی کشور است و به سبب وسعت پیامدهای 
خشــکی اش همواره در صدر فهرســت توجه به تاالب ها بوده، 
ســال ۱۴۰۱ از منظر دیگری نیز حائز اهمیت است. آن گونه که در 
پانزدهمین و آخرین جلســه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه 
در تاریخ ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴ تصمیم گیری شــده، توجه به «برنامه های 
نرم افزاری پایدار» رویکرد جدیدی اســت که قرار اســت با هدف 
تکمیل اثربخشی برنامه های ســخت افزاری، در دستور کار طرح 
ملی نجات دریاچه ارومیه قرار گیرد و با اقدامات انجام شده، قرار 
است سال ۱۴۰۱ سال رونمایی، ابالغ و آغاز به کار این برنامه باشد.
باید دید که وقایع سال ۱۴۰۱، سرنوشت حداقل پنج ساله آینده 

تاالب های کشور را چگونه رقم خواهند زد.
*کارشناس محیط  زیست تاالب ها

قوانین و تاالب ها

میترا امام: هشتم اســفند ماه جاری، اوقاف که مدعی مالکیت مدرسه آفتاب در محله 
مشتاق کرمان هستند به آنجا رفته و در حضور دانش آموزان بدون توجه به روح و روان 
دانش آموزان موجب وحشت آنها شــده و اقدام به تخلیه ساختمان می کنند. فیلم آن 

در فضای مجازی موجود است. 
اما از آن موقع تاکنون خبری درباره اینکه این کودکان چه شــده اند یا کســانی که با 
آنها این گونه رفتار کرده اند آیا شــرایط را برایشــان جبران کرده اند منتشــر نشده است. 

می خواهیم اندکی در این مورد تأمل کنیم.
طبــق پیمان نامه حقوق کودک که جمهوری اســالمی ایران نیز در ســال ۱۳۷۳ به 
آن پیوســته اســت، مصالح عالیه کودک باید در همه امور زندگی کودکان لحاظ شود. 
مدافعان حقوق کودک معتقدند که حقوق کودک یک مالحظه برتر است. به طور مثال 
وقتی در محلی به مرکزی برای ســالمندان و مهد کودک نیاز داریم، مســلما اولویت با 

ساخت مهد کودک است.
حال در بوق و کرنای شــعارهاِی شهر دوستدار کودک، کارمندان اداره اوقاف کرمان، 
وارد مدرسه آفتاب می شوند، مدرســه ای که برای تحصیل کودکان کار اختصاص داده 
شده است. کودکانی که از امکانات حداقلی برخوردارند و با همت بهزیستی توانسته اند 
به حق آموزش خود برسند. در حالی که متولی آموزش، آموزش وپرورش، باید به فکر 

تحصیل کودکان باشد.
مگر نه این  است که آموزش رایگان طبق قانون اساسی ما حق همه کودکان است؟
مگر نه این  است که طبق پیمان نامه حقوِق کودک، آموزش حق همه کودکان است؟
بــا توجه به وضعیت خانــواده کودکان کار، ادامه تحصیل برای این کودکان میســر 

نخواهد بود. اداره اوقاف برای ساختمان این مدرسه چه کاربرد بهتری دارد؟
با نگاهی به وقف نامه ها متوجه می شــوم که خیلی از مــدارس و مراکِز فرهنگی از 

سنت وقف به جا مانده اند و با درآمد وقفیه اداره می شده اند.
حال متولیان اوقاف ما را چه شــده است که بدون توجه به چشمان اشکبار کودکان، 

آنان را از مدرسه بیرون می کنند؟
بی شــک تعداد زیادی از این کودکان برخالف قانون اساســی ما و پیمان نامه حقوق 

کودکان از تحصیل باز خواهند ماند.
آیا آموزش و پرورش نباید از ذی نفعان خود حمایت کند؟

چرا و چگونه چنین عمل فجیعی درمورد کودکان اعمال می شود؟
اگر اختالف بین بهزیستی و اداره اوقاف است چرا تاوانش را باید کودکان بپردازند؟

امید داریم اداره اوقاف کرمان پاســخ گوی این مســئله باشد و آموزش و پرورش هم 
برای حمایت از دانش آموزان این مسئله را پیگیری کند.

به محاق رفتن نســبی گفت گو ها و تأخیر در توافق احیای برجام در شرایطی که به اعالم 
تمامی طرف های مذاکره، متن توافق «تقریبا» نهایی شــده، نیازمند چاره جویی جدی است. 

به گمان این جانب دو مسئله تأثیرگذار بر مختصات گفت و گوهای پیش رو شامل:
الف- تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تأثیر گذاری آن بر بازار نفت و گاز

ب- نقش البی اســرائیل در آمریکا در مخالفت با روند احیای توافق و دیدگاه های تقریبا 
مشــابه طیف جمهوری خواه مجلس نمایندگان و ســنا در مخالفت با روند حصول توافق 

است.
۱- ناتوانی روســیه در تصرف اکثر شهرهای مهم اوکراین تاکنون و ارزیابی مجدد روسیه 
جهــت تمرکز بر مناطق جدایی طلب اوکراین از یک ســو و وابســتگی حــدودا ۴۰ درصدی 
کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا جهت تأمین گاز طبیعی به روســیه و افزایش بهای نفت و 
گاز در بازارهای جهانی از ســوی دیگر، حاکی از آن است که این تهاجم قاعدتا نمی تواند به 
شــیوه ای فرسایشی برای مدتی طوالنی ادامه پیدا کند. به عبارتی زمان برای مذاکره کنندگان 

ایرانی جهت بهره بردن از مختصات جدید «نامحدود» نخواهد بود.
۲- اجمــاع نســبی در مخالفت با روند توافق از ســوی طیــف جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان و سنای ایاالت متحده مسئله مهم دیگری است که نباید به سادگی از آن گذشت. 
تداوم فشار جهت کسب امتیازات بیشتر از سوی مذاکره کنندگان ایرانی در شرایطی که از یک 
ســو تعهدی جهت دولت آتی ایاالت متحده در پایبندی به توافق هســته ای وجود نخواهد 
داشــت و از ســوی دیگر امتیازات کسب شــده از جانب ایران تاکنون هم با مخالفت نسبتا 
جمعــی طیف جمهوری خواه همراه بوده آیا به تزلزل بیشــتر توافق در ســال های پیش رو 
منتهی نخواهد شــد؟ به عبارتی شــاید بتوان از گنجاندن بعضی خواسته ها- که به اذعان 
دولــت آمریکا به نحــوه  حضور منطقه ای ایران بازمی گردد- در چارچوب توافق هســته ای 
چشم پوشی کرد و در قالب مذاکراتی دیگر خواست آنها را به پیش برد. از سوی دیگر به نظر 
می رسد ایجاد پیوند های اقتصادی بیشتر و روابط تجاری با تمامی کشورهای عضو برجام ا ز 
جمله ایاالت متحده، امکان خروج یک ســویه آنها را دشــوارتر خواهد کرد؛ مسئله ای که در 

دور قبلی توافق به درستی در نظر گرفته نشد.
در شــرایط   نرخ تورم حدودا ۴۰ درصدی و فشــار شــدید اقتصادی بــر هم میهنان عزیز، 
شکست بن بست مذاکرات احیای برجام شاید مهم ترین اولویت پیش رو در سال جدید باشد.

خـبـرخـوانـى دغـدغـه

خانه ای که تصرف شد وقتی جنگ و تورم هست و برجام نیست

سیدحسین  مهرآوران


