
پاسخ کنترل شده
گزارش «شرق» از آخرین تحوالت هسته ای ایران

 پس از صدور قطع نامه شورای حکام

 ســخنگوی قوه قضائیه در نشســت خبری روز گذشته خود به 
تشــریح آخرین وضعیت پرونده های قضائی پرداخت. ستایشی 
در پاســخ به ســؤالی درباره جرم الهام افکاری گفت: بر اساس 
گزارش هایی که داریم، الهام افکاری از نام برادرش اســتفاده و 
اقــدام به تحریک عــده ای از افراد مســتعد و همراهی آنان در 

تجمعات کرده است.

صدور ۱۱۱۸ کیفرخواست 
در ناآرامی های اخیر

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۲۸ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۲۳     ۱۴۴۴ ربیع الثانــي   ۲۸     ۱۴۰۱ آذر   ۲ چهارشــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  طرحی که نمایندگان از وجود آن بی خبرند، تکذیب ادعاهای وکیل پرونده یکی از متهمان اغتشاشات اخیر که به اعدام محکوم شده است   و یادداشت هایی از  قادر باستانی، امیر عربی 

همان طور که «شرق» در گزارش دیروز سه شنبه خود تأکید 
داشت، از مجموعه مواضع دو طرف (ایران و غرب) پس از 

صدور قطع نامه شورای حکام چنین برمی آید که وضعیت 
پرونده فعالیت های هسته ای در یک فضای گرگ و میش، مبهم 
و گنگ قرار دارد؛ بنابراین نه تهران دست به واکنش تند برای 

تقابل با قطع نامه اخیر شورای حکام می زند و نه غرب و به ویژه 
آژانس هم فضا را ملتهب تر می کند. 

 پرداختــن به ضــرورت گفت وگو در شــرایط امروز ایران 
و همچنیــن لــزوم نفی خشــونت مؤلفه هایی هســتند که 
در روزهــای اخیــر بارها از ســوی صاحب نظــران و برخی 
دست اندرکاران امور اجرائی کشور بر اهمیت آن   تأکید شده 
اســت. جامعه ایران نیــز به طور قطع با نمــای دوقطبی و 
خشــم تبلوریافته ای که از ســوی طیف های مختلف به رخ 
می کشد یا به عبارت  دیگر با سرکشی خشم به جای استقرار 
گفتمان راهبردی و توســعه مند، نشان داد که قطعا نیازمند 
شــکل گیری گفت وگو، فراهم سازی ابزارهای آن و درک نیاز 
به دوری از خشونت برای فردایی بهتر است.  در همهمه ای 
که رخ داده و امواج خشــونتی  کــه روح جمعی جامعه را 
آزرده اســت، فرایندی جــز گفت وگو، به رسمیت شــناختن 
حق ملی شــهروندان برای زندگی، تالش برای تقویت درک 
اجتماعی و همچنین تقویت کارکرد تشــکل های اجتماعی 
در راستای ارتقای موقعیت نهاد  ها و سرمایه های اجتماعی 
نمی توانــد نویدبخش آرامــش و اتصال روند توســعه به 
نسل های فردای سرزمین باشــد اما این چشم انداز قطعا به 
ابزارهــای کارآمد هم نیاز دارد. ما راویان اتفاقات ســرزمین 
عزیزمان طی ســالیان گذشــته حتما تجربیات تلخ و شیرین 
زیــادی داریم که با هــم و در کنار هم در شــکل بندی آنها 
ایفــای نقــش کرده ایم. امروز اگــر به ابزارهــای الزم برای 
بســط گفتمان اجتماعی یا ترویج صلح اجتماعی اندیشــه 
می کنیم، بی شک باید تجربیات گذشــته را نیز برانداز کنیم. 
تجربــه   بهترین معلم های تاریخ اســت  کــه می تواند برای 
ما و فرزندانمان مســیر رشــد را هموار کند. ایــن نکته را از 
آن روی می گویــم کــه می خواهم از رســانه و ایفای نقش 
برتــر آن به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای هموارســازی 
ارتباطــات و تعامالت اجتماعی ســخن بگویم. ما در همین 
دو دهه اخیر ســیمایی از برخورد با رســانه ها یا روشــی از 
محدودسازی های رســانه ای را تجربه کرده ایم که معتقدم 
اکنون پیامدهای نامطلوب آن به یک اندازه تمام بخش های 
مختلف اجتماع ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. رسانه   
در دنیای ما از مهم ترین ابزارهای توسعه محسوب می شود، 
چون گفت وگو را به امری عمومی، فرابخشــی و یک عنصر 
اجتماعی شــده تبدیــل می  کنند. تجربه تلخ کوچک ســازی 
دایــره فعالیت رســانه ها در واقع به نوعی محدودســازی 
گفت وگوی عمومی و در برداشــتی دیگر کوچک سازی توان 
ارتقای توســعه بود. اصال هم مهم نیســت که کدام جریان 
سیاســی زمینه این اتفاق تاریخی را مهیا کرد، مهم آن است 
که امروز، درســت در هنگامه دورانی که به گفت وگو برای 
توســعه و هم زیســتی ملی برای مقابله با انواع تهدیدهای 
اقتصادی و سیاسی نیاز داریم، بتوانیم آن تجربه ناخوشایند 
را به یک فرصت و دارایی ارزشمند تبدیل کنیم. به گمانم در 
این واکاوی تجربه ها یک عنصر را نباید از نظر دور داشــت و 
آن هم اینکه تقابل با رسانه ها از فقدان شکل گیری یک باور 
به کارکــرد و نقش راهبردی محتــوای انتقادی بازمی گردد 
کــه احتماال ریشــه آن را باید در ســطح فرهنــگ ارتباطی 
جســت وجو کرد. این فقدان باور، هزینه های بســیاری در بر 
داشــته   که بزرگ ترین آن شکل گیری رسانه های برون مرزی 
بوده اســت کــه قطعا در راســتای توســعه ملــی ایران و 
هم زیســتی شــهروندان آن فعالیت نمی کنند. برای همین 
امروز که بحــث گفت وگو و تعامل عمومی مطرح اســت، 
باید در راستای واکاوی ابزارهای آن به رسانه ها نگاهی ویژه 
داشت. رســانه ها به یقین مهم ترین بستر برای این گفت وگو 
خواهند بود اما همان طورکه گفتم پیش نیاز اســتفاده از این 
بســتر رجوع به تجربیاتی اســت که در شــکل گیری فضای 
امروز رســانه ای نقش ویــژه ای دارنــد. اعتراض های اخیر 
با همه تلخی هایش شــاید این فرصت را بــه وجود آورده 
باشــد که بتوانیم کاســتی های خود را برانداز کنیم. بررسی 
و کنــکاش در کاســتی های موجود می توانــد هموارکننده 
پیشــرفت های فردا باشــد. امید داریــم که با نــگاه به آن 
تجربیات این هم پوشــانی فکری پیش آمده باشــد که بدون 
رسانه های میهنی و پایبند به قوانین توسعه بومی و نگرانی 
بــرای فردای ایــران  نمی توان آن طورکه باید مســیر تعامل 
عمومی را هموار کرد. این نکته از آن روی باید گفته شود که 
هر ثانیه در ایران امروز اهمیت دارد و باید پشــتوانه ای برای 
زمان های بعدی باشــد. ثانیه ها باید با شــکوهمندی دقایق 
بعدی را بسازند تا بتوانیم با نیروی توسعه گره های موجود 
را بــاز کنیم. ما روزنامه نگار هســتیم و با ســینه ای مملو از 
عشــق، آرامش را برای میهن آرزو می کنیم. این نوشــته نیز 
فقط درخواســتی تاریخی از مســئوالن اجرائی است تا یک 
بار دیگر با نگاهی موشــکافانه حاال که به کارکرد رســانه ها  
نیازمندیــم، تجربه هــای مواجهه با رســانه های داخلی را 
برانــداز کننــد. اگر چنین گــزاره ای پذیرفته شــود، آن وقت 
توقیف روزنامــه جهان صنعت نه تنها توجیــه ندارد، بلکه 

ضد این مسیر عمل می کند.

ضرورت های رسانه ای 
در عصر نیاز به گفت وگو

سـرمـقـالـه

مهدی رحمانیان

ســفر با تاکســی و گفت وگــو با راننده هــا و مســافران یکی از 
عادت های روزانه من اســت. به علت مســافتی که بین مدرسه و 
خانه وجود دارد، روزانه باید ســه خط ماشین عوض کرده و کمی 
هــم به پیاده روی تن بدهم. یکی دیگــر از عادات روزانه من، خرید 
روزنامه اســت. همیشــه دو شــماره از دو روزنامه در دست دارم. 
این عادت لذت بخش موجب گفت وگوهای بســیاری هم می شود. 
به تازگی در تاکسی گفت وگویی شکل گرفت که موجب شد تا راجع 

به این مسئله کمی فکر کنم.
صندلی کنار راننده نشســته بودم، بسیار خســته بودم و منتظر 
بــودم که مســافری بیایــد و راه بیفتیم. باالخره یک مســافر از راه 
رســید و بالفاصله ماشــین حرکت کرد. روزنامــه را ورق زدم و در 
حــال خواندن ادامه ســرمقاله بــودم که راننده با لهجه شــیرین 
شمالی خود پرسید: پسرم، بسیجی ای چیزی هستی؟ جواب دادم: 
چطور مگه؟ گفت: آخه داری روزنامه می خونی. گفتم شــاید توی 
این طیف ها باشــی. دوبــاره جواب دادم: نه واال من فقط عاشــق 
روزنامه نگاری و نوشتنم. به روزنامه نگارها خیلی اجحاف می شه و 
باالخره یک جوری باید حمایت شون کرد، این بدبختا هم چیز بدی 
نمی نویسن که. خانمی که صندلی عقب نشسته بود، ناگهان گفت: 
آخه همه چیزایی که می گن چرت و پرته و نمی شه بهشون اعتماد 

کرد! من هم بی جواب، سکوت را ترجیح دادم تا به مقصد برسم.
این اولین بــار نبود که با این نظرات روبه رو می شــدم. اوایل در 
مدرســه هم به همین شــکل بــود. هرکس روزنامه را در دســتم 
می دیــد، با نگاهی متعجــب به من می نگریســت. بعضی ها هم 
بــا جمله «کی دیگه آخــه روزنامه می خونه»، رد می شــدند. چرا 
جامعه ما نســبت به روزنامه های داخلــی موضع گیری می کند؟ 
چرا باید خواندن روزنامه این قدر تعجب برانگیز باشــد؟ این مسئله 
عالمت ســؤال بزرگی در ذهنم ایجاد کــرد. تصمیم گرفتم که این 
مسئله را با کسی که در این حرفه فعالیت می کند، در میان بگذارم. 
اول در نامه ای به روزنامه «شــرق» خواستار معرفی پل ارتباطی با 
یکی از نویسندگان شان شدم؛ اما جوابی دریافت نکردم. در مرحله 
دوم با دفتر روزنامه تماس گرفتم و دوباره درخواستم را بیان کردم. 
ادامه در صفحه ۵

چرا روزنامه نمی خوانیم؟
یـادداشـت

یوسف مجیدی

وقتــی نارضایتی اجتماعی بروز پیدا می کنــد، عوامل متعددی را 
می توان برای آن برشــمرد. در این میان در کنار همه مواردی که 
شــاید بتوان آنها را در به وجود آمدن نارضایتی اجتماعی مطرح 
کرد، بــدون تردید می توان بــه نقش عملکرد مدیــران ناکارآمد 
اشــاره کــرد. درواقع مــراد و منظــور از ناکارآمــدی در مدیریت 
زمانی ظهور پیــدا می کند که یک مجموعه، یک ســازمان یا یک 
گــروه که عملکردش مرتبط با جامعه اســت، نتواند در رســیدن 
به اهــداف و تحقق نیازها، خدمات و خواســته های جامعه گام 
بردارد و اقدامات شــان پاســخ گوی جامعه نباشــد و وقتی چنین 
مجموعه هایی به لحاظ کثرت متعدد باشند، نارضایتی اجتماعی 

ظهور پیدا می کند.
با این تفاســیر، هرچند چارچوب و نوع چینش مدیران برگرفته از 
سیاســت های کالن یک کشور اســت، اما در همان چارچوب نیز 
می تــوان به کارگیری مدیران را به گونــه ای اجرا کرد که کارآمدی 
جای ســوءمدیریت را بگیرد؛ چرا که اگــر ناکارآمدی مجال عرض 
اندام پیدا کرد، آن را می توان به عنوان پاشــنه آشیل مدیریت یک 
جامعه و جلب رضایت عمومی شهروندان تلقی کرد و این از آن 
جهــت اهمیت دارد که حتی بروز چنین رخداد ی در یک جامعه 
قانون مند، باز و با سیســتمی منظم و اقتصاد قــوی نیز می تواند 
آثار منفی و مخربی را در پی داشــته باشد. پس پر واضح است که 
ناکارآمدی مدیریتی اگر در کشوری اتفاق بیفتد که دچار مشکالت 
بزرگــی مثل تحریم، تــورم و کمبود منابع مالی اســت، نتیجه ای 
ســنگین و تلخ را بــه وجود می آورد و شــکی نخواهد بود که در 
چنین شــرایطی بازی دادن به مدیران ناکارآمــد و فاقد تخصص 

و تجربه الزم صحنه خدمت رســانی را بــه محلی برای آزمون و 
خطــا، حیف و میل بیت المــال، تصمیمات اشــتباه و عدم تحقق 

خدمات رسانی شایسته و مناسب جامعه بدل خواهد کرد!
بر همین اســاس، ضمن تقدیــر از تالش مدیرانی که شایســته و 
به طور اصولی منشــأ خدمات بوده اند، سؤالی که مطرح می شود 
این اســت که مدیران ناکارآمد چگونه توانســته اند به دایره های 
مدیریتی راه بیابند؟ درواقع این ســؤالی است که اگر سابق بر این 
به صورت ریشــه ای مطرح شــده بود و آسیب شناسی الزم انجام 
می شــد، می توانست جلوی بسیاری از مشــکالت و نارسایی ها را 
بگیرد. اما در هر حال اولیــن عامل بروز انتصاب مدیران ناکارآمد 
را می توان در فقدان قواعد صحیح و روشن در انتصابات دانست؛ 
جایی که اولویت مالک ها و معیارهای انتصاب، از داشــتن تجربه، 
علــم و توان مدیریتی خارج شــد و جای خــود را به ویژگی های 
فرعی و بعضا غیرضــروری داد. در این زمینه هرچند قانون برای 
انتصابات دارای نقص هایی است که نمی توان از آن چشم پوشی 
کرد، اما تأســف بار آنجاســت که همان قدر هم کــه قانون به آن 
اهمیت داده ، در اجرا و پافشــاری بر قانون کوتاهی شــده اســت 
و نمونه شــاهد و حاضــر این گونه انتصابات را حتی در ســطوح 
بــاالی مدیریتی همچون انتخــاب وزرا، اســتانداران، مدیران کل 
و... در همــه دولت ها می تــوان به وفور دید و به تکرار مشــاهده 
کرد در جاهایی که نیاز به وجود مدیران قوی و کارآمد داشــتیم، 
جناح بازی ها در برخی امور کار را به دست افرادی سپرد که ثمره 
عملکردشان برای کشــور و مملکت پرهزینه بود و وضع موجود 
حاصل همین گونه اشتباهات است که بر اساس آن با کمال تأسف 

باید گفت کار به دست کاردان سپرده نشد.
برای واکاوی بیشــتر، همین که اگر در چند دهه گذشته نمایندگان 
مجلس به جای دخالت در انتصابات ریز و درشت، نقش نظارتی 
خود را ایفــا می کردند و بر اجرای قانــون و رفع نواقص قانون و 
به روزرســانی قوانیــن در موضــوع مدیریت تأکیــد می کردند، یا 
رؤســای جمهور، وزرا و اســتانداران در انتخاب تیم های مدیریتی 

«اصل توانمندی» را مبنا قرار می دادند، شــاید نتیجه حاصل شده 
وضعیتی بهتر از امروز را نشــان می داد و عناوینی مثل اصولگرا، 
اصالح طلب، ارزشــی و... که هیچ کدام را نفی نمی کنیم، اگر بعد 
از اصل توانمندی مــورد تأکید قرار می گرفت، وضعیت در برخی 

حوزه ها به این  صورت بروز پیدا نمی کرد.
اینکه برخی نمایندگان مجلــس از موضوعی مثل رأی اعتماد یا 
اســتیضاح وزرا گرفته تا انتصابات مدیریتــی حوزه انتخابیه خود، 
تصمیمات شــان را تبدیل به محلی بــرای دخالت و البی گری در 
انتصابات کنند و مالک و معیارشان همسویی فرد منصوب با خود 
صرف نظــر از توانمندی و ناتوانی او باشــد، هم اصل تفکیک قوا 
را زیر ســؤال می برد و هم اینکه دخالــت نمایندگان در انتصابات 
از قــدرت نظارتــی مجلس می کاهد؛ بــه این دلیل کــه مدیران 
منصوب با نظر آنها به کرســی های مدیریتــی راه یافته و خوب و 
بد عملکردشــان متوجه نمایندگان است و در چنین حالتی، عمال 

موضوع نظارت منتفی خواهد بود.
دیگر حالت اینکه در دولت ها هم متأســفانه فردای انتخابات ها 
به جای پیگیــری عهد و پیمان ها برای حل مشــکالت جامعه و 
تحقق شــعارها و وعده ها، گویی لشــکری فاتح بر سر غنایم که 
همان صندلی های مدیریتی اســت، حضور پیــدا کرده و اولویت 
آنها راضی کردن ستادها و جناح های همسو و حلقه یاران خودی 

و رفیق بــازی اســت؛ غافــل از آنکه مشــکالت 
همچنــان در کف جامعه جــاری و روز به روز در 

حال انباشته شدن است.
به هرحال، ضمن تأکید بر اینکه در عملکردهای 
خوب ارائه شــده تاکنون نمی توان نقش مدیران 
شایسته را نفی کرد، اما به طور کلی و برای اینکه 
ناکارآمدی مدیریتی به کمترین حد ممکن برسد، 
نیازمنــد تصمیمات مناســب و احیــای قوانین 
هستیم تا نقش «توانمندی» بر هر عامل دیگری 

ارجح و پیش شرط اصلی تمام انتصابات باشد.

یادداشت

نقش مدیران ناکارآمد در بروز نارضایتی ها

مهدی توکلی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

عبدالرحمن فتح الهی: از ابتدای اعتراضات، روزنامه «شــرق» با نگاهی به سیر تحوالت در کشور و در عین حال 
مشــی مبتنی بر منافع و امنیت ملی، به لزوم «گفت وگو» در همه ابعاد و سطوح پرداخت. پیرو آن هم از اعالم 
برخی مســئوالن داخلی مبنی بر آمادگی برای گفت وگو در بطن و متن ســاختار سیاسی استقبال کرد. اما فارغ 
از اینکــه بحث مذکــور مقامات تا چه انــدازه روی واقعیت به خود گرفت و افکار عمومــی این وعده را تا چه 
حد باور کردند، در دو ماهی که از آغاز اعتراضات می گذرد، شــاهد شــکل گیری سطحی جدید و حتی می توان 
گفت کم ســابقه از شکل متفاوتی از اعتراض و پاســخ به اعتراض بودیم. با درنظرگرفتن اهمیت موضوع «نفی 
خشــونت» در بستر اعتراضات اخیر، «شرق» بر آن شــد تا در گفت وگویی با عمادالدین باقی، به تحلیل چرایی 
و چگونگی شــکل گیری این سطح کم سابقه یا بی سابقه از خشونت بپردازد. این گفت و گو ماحصل گپ وگفت با 

این فعال و تحلیلگر سیاسی است که تمرکز خاصی روی حوزه حقوق بشر، جرم و قضا دارد. 

چرا به این نقطه رسیدیم؟

صندلی بازی 
در دولت؟

نگاهی به تغییرات در تیم اقتصادی کابینه در زمان مشکالت اقتصادی و استفاده مجدد 
از نیروهایی که گفته می شودبه دلیل ناکارآمدی برکنار شده اند

گفت وگوی «شرق» با عمادالدین باقی گفت وگوی «شرق» با عمادالدین باقی 
درباره لزوم گفت وگو و نفی خشونتدرباره لزوم گفت وگو و نفی خشونت

خردمندان باید خشونت  را تعدیل کنندخردمندان باید خشونت  را تعدیل کنند

شــرق: بعد از گذشت چند روز از آغاز رقابت های جام جهانی، حاال 
می توان شفاف تر به وضعیت سینماها نگاه کرد؛ سالن دارانی که در 
دوران رکود، منتظر تماشاچیان جام جهانی در سالن های شان بودند و 
با منتفی شدن شرایط پخش فوتبال، نمی توان تصویری روشن از آینده 
سینماها متصور بود. محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی، مدتی 
قبل در حاشیه آغاز به کار سینما «مهر شاهد» در جمع خبرنگاران، از 
واگذاری اختیار پخش فوتبال به شورای تأمین استان ها صحبت کرد 
و توضیح داد که براساس این هر استانی می تواند با توجه به شرایط 
حاکــم بر اســتان، در این زمینه تصمیم گیری کنــد و مجوز نمایش 
بازی های جام  جهانی در ســینماهای آن اســتان را بدهد. این گونه 
تصمیم گیری در این زمینه از اختیارات سازمان سینمایی خارج شده 
اســت و استانداری ها باید در این زمینه تصمیم گیری کنند و با توجه 
به آخرین پیگیری ها، بازی هــای جام  جهانی به  صورت عمومی در 

سینماهای سراسر کشور اکرانی نخواهند داشت.

دیده بان به تاریک خانه 
شرکت های دولتی رجوع کند

تندروها تیم ملی را رها کنند
سینماها برای آینده 

نزدیک برنامه ای دارند؟

۴

۱۰

پاسخ قربانزاده به نامه سرگشاده احمد توکلی درباره 
عملکرد خصوصی سازی:

نخستین بازی تیم ملی هم عرصه اختالف نظرها شد

این گزارش را در صفحه  ۱۱ بخوانید

  عکس: امیر جدیدی

ترامپ علیه ترامپ
رئیس جمهور سابق ایاالت متحده بزرگ ترین رقیب 

خود  در مسیر بازگشت به کاخ سفید

۵

این گفت وگو را در صفحه  ۶ بخوانید


