
تبصره ماده ۴۸ در چالش  عدالت
در گفت وگوی «شرق» با کارشناسان مطرح شد

گروه سیاســت:  رهبر معظم انقالب اســالمی عصر روز گذشته 
در دیــدار مســئوالن و کارگزاران نظام، همه مســائل کشــور را 
قطعا قابل حل خواندند و با تبیین ابعاد مختلف شــعار ســال 
تأکید کردند: منظومه قدرت جمهوری اســالمی و دستاوردهای 
گوناگون آن در بخش های مختلــف، ایران را به الگویی جذاب 

برای ملت ها تبدیل کرده است...

کشور مطلقا معطل مذاکرات نشود
رهبر معظم انقالب اسالمی در  دیدار   کارگزاران نظام:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۵۶ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آوریــل   ۱۳     ۱۴۴۳ رمضــان   ۱۱     ۱۴۰۱ فروردیــن   ۲۴ چهارشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۰

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  زاکانی دست  خالی از شورا برگشت، فرهاد مجیدی مربی منطقی یا مرد احساساتی، ما برای «فصل کردن» آمدیم!   و یادداشت هایی از علیرضا سلطانی، امیر عربی، ابراهیم ایوبی، محمود اشرفی، رحیم عبادی

تبصره ماده ۴۸، در این سال ها به دفعات بسیار مورد 
انتقاد وکال قرار گرفته و از ابعاد مختلف نقد شده است. 

این تبصره که امکان انتخاب وکیل برای پرونده های 
سیاسی و اجتماعی را سخت می کند، در بسیاری موارد هم 

موجب انحصار وکالیی خاص در دستگاه قضا می شود...

در روزهای اخیر دو اتفاق رخ داد؛ یکی درگذشــت جامعه شــناس 
سرشناس، زنده یاد علی رضاقلی و دیگری برخورد فیزیکی با زنان مایل 
به تماشای مسابقه فوتبال ایران و لبنان در مشهد. ازآنجاکه تبیین علت 
اصلی واقعه مشــهد، با نوع نگاه رضاقلی در کتاب «جامعه شناســی 
نخبه کشــی» و دیگر آثــار او ارتباط پیــدا می کند، گریــزی مختصر به 
ایــن نگاه و ناتوانی آن در تبیین این واقعــه و نظایر آن  می زنیم. چراکه 
چنین مواردی، از جمله مصادیق مهم برای راســتی آزمایی دیدگاه های 
رقیب نظری مختلف هستند.  چنانچه پیش تر در نقد مختصری نوشته 
بــودم، رضاقلی در تــالش برای درک ریشــه های تاریخــی بلندمدت 
چالش های توســعه ای ایران، به «فرهنگ ایلیاتی و قبیله ای»، با وجه 
مشــخصه  غارتگری، پرداخت و آن را در کانون تحلیــل خود قرار داد. 
وجه مشخصه ای برآمده از شــرایط اقلیمی ایران در سده های گذشته 
که مانع از انباشت ســرمایه و شکل گیری بازی های مبتنی بر همکاری 
گروهی شده است. این وجه مشخصه، با تکرار خود در گذر زمان، تبدیل 
به کدهای اجتماعی شکل دهنده کنش فرد ایرانی شده است؛ بنابراین 
از نظر وی، مشــکل مهم و اساســی، نه در حوزه سیاســی و حقوقی یا 
«چیدمان سیاســی» که در حوزه فرهنگ اســت. فرهنگی که ریشه در 
جغرافیا و شــیوه خاص تأمین معیشت قبایل مختلف در ایران گذشته 
دارد. فرهنگــی کــه محتوای اصلی کــوزه اجتماع ایــران و در نتیجه 
برون داد یا روبنای سیاســی آن را تعییــن می کند. مادام که این فرهنگ 
تغییر نکند، امیدی به پاســخ گویی به چالش ها نه تنها نیست بلکه باید 
انتظار به زیر کشیده شدن قائم مقام و امیرکبیر و مصدق زمانه، به  دستان 
مردِم آب خورده از کوزه فرهنگ قبیله ای را داشــت. در یک کالم، یعنی  
مشکل اصلی مردم هســتند و فرهنگ ضد توسعه ای آنان. پیش تر در 
جاهای مختلف اشاره کرده ام که چنین دیدگاه هایی نه تنها به دیدگاه های 
«شرق شناسانه» پردازش شده به دست مستشرقان غربی پهلو می زند، 
بلکه از آنها در شکستن کاسه کوزه ها بر سر مردم و متهم کردن مردم به 
عقب ماندگی فکری و نادانی و دست و پا چلفتی بودن و...، گوی سبقت را 
هم می ربایند.  مصداق اخیر واقعه مشهد و بازتاب های اجتماعی آن، در 
میان مصادیق متعدد دیگر، چه می گوید؟ بخشی از زنان، مانند بخشی 
از مردان، ترجیح می دهند مســابقات فوتبال را از نزدیک در استادیوم ها 
به تماشا بنشینند و از هیجان رقابت میان بازیکنان دو تیم در زمین چمن 
و همین طور واکنش های تماشاگران به صحنه های مختلف، لذت ببرند 
و اوقاتی را به شــکلی دیگر سپری کنند. این ترجیح طبعا، مرتبط با نوع 
نگاه زنان و ذهنیت اجتماعی شکل گرفته است. ذهنیت اجتماعی که 
اگر نه کل جامعه بلکه اکثریت مطلق جامعه را بازتاب می دهد. ذهنیتی 
که هم ریشــه های تاریخی دارد و به دوره قبل از انقالب و وجود چنین 
تجربه هایی بازمی گردد و هم ریشــه در باور بسیاری از دینداران دارد که 
معتقد بوده  و هستند مداخله در ریزترین امور شخصی به نام دین، امر 
پسندیده ای نیست. این ذهنیت اجتماعی، یعنی ناپسندنبودن حضور زنان 
در اســتادیوم ها و شخصی بودن این موضوع، چندان تفاوتی با ذهنیت 
اجتماعی یک کشور فارغ از فرهنگ قبیله ای، به فرض وجود، ندارد (در 
عالم واقع، در همه کشــورها و در همه جوامــع، در مقاطعی از تاریخ، 
شــیوه تولید قبیله ای و حتی راهزنانه وجود داشته است. برخوردهای 
راهزنانه ای که در فیلم های وسترن و فیلم های مرتبط با قتل سرخ پوستان 
در آمریکا دیده ایم بخشی از واقعیت جامعه آمریکاست. یا آنچه در فیلم 
«دار و دســته نیویورکی ها» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی می بینیم؛ 
برخورد وحشیانه بومیان نیویورک با مهاجران ایرلندی. اما، این واقعیت 
تاریخی، بــر اثر واقعیتی دیگر یعنی تأســیس قواعد و قوانین صحیح 
به مرور زمان اصالح شــده اســت).  اگر مشکل در ذهنیت اجتماعی و 
فرهنگ اجتماعی جاری نیست، پس در کجاست که موجب بروز وقایع 
غم انگیزی چون برخورد فیزیکی با زنان مایل به تماشــای مســابقات 
فوتبال می شــود؟ مشــکل در قواعد بازی رســمی تعریف شده است. 
قواعدی که از زیرساخت حقوقی نشئت می گیرند و در گذر زمان با نوع 
الگوی حامی- پیرو جاری نهادینه  شده و با ضرب اقتدار اعمال می شوند. 
چنین اقتداری چون مقبول اکثریت جامعه نیســت، موجب بروز تضاد 
و تنش می شــود. با اقتــدار مقبول که معموال به صــورت خودکار رخ 
می دهد تفاوت دارد. اقتدار مقبول اجتماعی، مانند رعایت حریم اخالقی 
در اســتادیوم است. فضای حاکم بر جامعه ایجاب می کند که افراد در 
چنیــن مکان هایی اخالق اجتماعی را رعایت کنند در غیر این  صورت با 
برخورد جمع مواجه می شوند.  این قواعد زیرساختی، سنگ پی اولیه نوع 
مناســبات اجتماعی و توسعه ای در هر جامعه ای را شکل می دهند. بر 
مبنای آنها، نوع سازمان ها و دستگاه ها در سطح میانی شکل می گیرند و 
در الیه باالتر، کنشگری های فردی خلق می شوند. علت اصلی کنشگری 
افرادی که با زنان دست به یقه می شوند، در کنار باورهای شخصی شان، 
ریشه در چارچوب های سازمانی و شرح وظایف محوله به آنها دارد. این 
نیز ریشــه در قواعد اساسی زیرساختی دارد. قواعدی که اجازه تأسیس 
چنین ساختارهای ســازمانی با شرح وظایف خاص را می دهد. خالصه 
کنیم. حادثه مشهد به خوبی دال بر این است که منشأ تضاد، نه فرهنگ 
اجتماعی عقب مانده و ایلیاتی و راهزنانه، بلکه قواعد نادرست رسمی 
تعریف شــده اســت. مادام که چنین قواعدی در کار باشــند، گریزی از 
تضادها و تنش ها و عواقب آن در حوزه های مختلف نیست. این قواعد 
در کنار تولید و بازتولید تضاها و تنش های اجتماعی، از نظر اقتصادی نیز 
کژکارکردی مهمی دارند که همانا تخصیص منابع بودجه ای برای خلق 
چنین حوادثی است که به جای تقویت سرمایه اجتماعی تسهیل کننده 
انباشــت مولد اجتماعی گرا، آن را به شدت تضعیف می کند و بر دامنه 

بحران های توسعه ای می افزاید.

این روزها هر وقت  ســری به شبکه های اجتماعی بزنید، خواهید 
دیــد که یکی را خوابانده اند و جماعتــی دارند حدش می زنند؛ مثل 
همان سال ها که در میدان ها و چهارراه ها و در مألعام حد می زدند. 
هر روز هم دایره کســانی کــه حد می خورند، بزرگ تر می شــود. در 
سال های آخر دولت روحانی، این دایره آن قدری بزرگ بود که حامیان 
اصالح طلب و مدیــران دولت او را در بر گیرد؛ اما چندان بزرگ نبود 
که دست کم پای هنرمندان و نویسندگان و شاعران و زندانیان سیاسی 
در آن قرار بگیــرد؛ اما حاال اوضاع فرق کرده اســت. حاال این دایره 
این قدر بزرگ شده است که تقریبا هرکسی که در ایران کاری می کند، 
می تواند در این دایره قرار بگیرد. همیشــه جماعتی سنگ به دســت 
منتظر ایستاده اند تا ببینند چه کسی را برای زدن خوابانده اند.اما چه 
کسی یا کسانی تصمیم می گیرند که چه کسی یا کسانی را بخوابانند 
برای حدزدن جمعــی؟ روایت ها و حکایت ها و حدس ها و گمان ها 
متفاوت است. به نظر برخی، مردم عصبانی هستند و چنین فضایی 
برآمده از عصبانیت اســت و هرکس که به ایــن عصبانیت به دیده  
انتقاد بنگرد یا آن را انکار کند یا دعوت به آرامش کند، شریک عامالن 
خواهد بود و مســتحق حدخوردن است. برخی دیگر آن را پروژه ای 
داخلی از سوی برخی از گروه ها و گرایش های سیاسی می دانند برای 
زدن تمام کســانی که در آینده می توانند رقیب شان باشند یا به نفع 
رقیبان شــان در آینده نقشی ایفا کنند. این گروه حضور جمعیت های 
پرشــمار برخی از جریان های برانداز در میــان این جماعت را هم یا 
ناشــی از همدستی و همراهی این جریان ها می دانند یا معتقدند که 

این اتفاقات نوعی فریب و کارسپاری جمعی است. 
ادامه در صفحه ۵

فرهنگ غارتی یا قواعد رسمی؟

در ستایش هم رنگ نشدن
 با جماعت

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

علی دینی ترکمانی

علی اصغر  سیدآبادی
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نگاهی گذرا  به   ضعف جدی در خانه ملت که می تواند  مورد بهره برداری تندروها قرار بگیردرکود در هیئت رئیسه مجلس

اصفهــان ۱۴۰۰ صحنه یک تجمع مردمی بی ســابقه بود. با اینکه در یک 
دهه گذشته کشاورزان شــرق اصفهان هر ساله برای دسترسی به حقابه 
کشاورزی دچار مشــکل بوده و تجمعاتی را ترتیب داده بودند، امسال 
تن خشک زاینده رود عالوه بر کشاورزان شرق، شاهد حضور کشاورزان 
غــرب اصفهان هم بود. حتی با ادامه تجمعات، ســایر شــهروندان که 
خواستار جاری شــدن آب در زاینده رود و احیای تاالب گاوخونی بودند 

نیز به این حرکت جمعی پیوستند. 

  اتفاقی که برای زاینده رود افتاده، اتفاقا مســئله ساده ای است  اما راه حلش بسیار مشکل است. 
مسئله ساده است از این نظر که بین منابع و مصارف آب، تعادل به هم خورده است. برای هزاران 
ســال تعادلی بین منابع و مصارف وجود داشته است. در این چند  هزار سال خشک سالی و ترسالی 
هم داشــته ایم  ولی هیچ گاه رودخانه به شــکل کنونی در درازمدت خشک نبوده است. ماجرا این 

اســت که در سال آبی ۹۶ـ۹۷ زاینده رود ۲۰ ماه خشــک مطلق بوده است. حاال هرچند هرازگاهی 
زاینده رود جاری می شــود، اما به نظر می رسد فعال راه حلی جدی برای احیای این رودخانه وجود 
ندارد. مســلما شــرایط فعلی حوضه زاینده رود نشــان می دهد در بیشــتر ماه های سال، به دلیل 
برداشت های متعدد، عمال امکان جاری بودن رودخانه در کل سال و تأمین نیاز زیست محیطی تاالب 
گاوخونی  شــدنی نیست یا بسیار سخت اســت. از طرف دیگر، ارزیابی برنامه ها و اقدامات اجرائی 
در زمینه زاینده رود، نشــان می دهد توجه به نیاز زیست محیطی و پایداری جریان رودخانه صرفا در 
حد شعار بوده و هیچ گاه در دستور کار تصمیم سازان ملی و منطقه ای قرار نگرفته است. متأسفانه 
در ســال های اخیر، تبدیل زاینده رود به «کانال موقت آب رسانی» و قطع و وصل مکرر جریان آب و 
خشکاندن ادواری زاینده رود و نابودی میلیاردها زیست  مند حریم و بستر رودخانه به رویه ای عادی 
تبدیل شده و از آثار منفی و خطرناک آن، یعنی افت آبخوان ها و بروز پدیده فرونشست زمین غفلت 

شده است. این پرونده نگاهی دارد به همه ابعاد خشکی زاینده رود که در ادامه خواهید خواند.
این گزارش   را در صفحه  ۶ بخوانید

دیدگاه های رایج پیرامون تــوازن قوا آرام آرام رنگ می بازد 
و در فهرســتگان نظریه های کالســیک جای می گیرد. نگرش 
کالســیک توازن قوا مبتنی بر افزایش  توان نظامی و انباشــت 

تســلیحات اســت. درحالی که عناصر متشــکله قدرتی که به 
توازن قــوا می انجامد، ترکیبــی از مزیت های نســبی، ویژگی 
و برتری هــای ژئوپلیتیــک و ظرفیت های ســازنده دیپلماتیک 
اســت. دیپلماسی باید در تار و پود توان نظامی و ظرفیت های 
جغرافیایی تنیده شــده باشد. در غیر این صورت باالبردن توان 
نظامی به تنهایی به بهبود شــرایط کشــور از نظــر توازن قوا 
نخواهد انجامیــد. در کرانه های جنوبی خلیــج فارس فرایند 
تســلیح و افزایش توان نظامی در  یک دهه گذشــته به عنوان 
سیاســت غالب به اجرا درآمده اســت. برای ایران رویارویی با 

این سیاست میلیتاریســتی تنها از طریق باالبردن توان نظامی 
و تأمین تســلیحات امکان پذیر نیست. ایران در تکاپوی جایگاه 
بهتــر در نقطه تعادل اســتراتژیک منطقه، بایــد ظرفیت های 
دیپلماتیک سازنده را در توان نظامی، ظرفیت های جغرافیایی 
و مزیت هــای ژئوپلیتیــک انرژی درهــم آمیزد. دیپلماســی 
پیشاهنگ و کاراترین شیوه برای بهبود جایگاه منطقه ای است. 
آنچه برایند ژئواســتراتژیک منطقه را در راستای منافع ملی ما 
قرار می دهد، دیپلماســی خردمندانــه و دوری از تنش و توان 

نظامی باالست.

مـتـن و حـاشـیـه

خلیج فارس؛ توازن قوا و دیپلماسی

نیمی از سدهای ایران خالی مانده اند

پاك سازي در سرویس امنیت فدرال روسیه  

عجیب در تلویزیون ۴ پرده از اتفاقات 

کسری سنگین ذخایر آب

خودي ها چگونه مي توانند 
پوتین را سرنگون کنند؟

روشنگری درباره 
 دعوت نشدن   کمالی به تیم ملی

۹

۹

۴
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  عکس : سهند تاکی / شرق

محمود  اشرفی

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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خانواده محترم معمارنظري                     
 مصیبت در گذشت مرحوم مغفور
 شادروان رحیم معمار نظري 

را به شما صمیمانه تسلیت مى گوییم 
و براي آن مرحوم علو درجات و براي 

بازماندگان صبر از درگاه خداوند متعال 
مسئلت  داریم.                                                        

  رضایی-ورزنده آذر- امیرمظاهرى

بازگشت همه به سوى اوست
با نهایت تأسف و تأثر 

درگذشت همسري فداکار و 
پدري مهربان مرحوم مغفور 

شادروان رحیم معمار نظري 
را به اطالع می رسانیم. به همین مناسبت 
مراسم سوم روز پنجشنبه 1401/1/25 

در قطعه 206 از ساعت 17 لغایت 18
برگزار می شود.


