
دستگیری ۲۶ تروریست تکفیری 
مرتبط با فاجعه تروریستی شاهچراغ

در اطالعیه دوم وزارت اطالعات اعالم شد

یــادگار امام خمینــی (ره) تأکید کــرد: عقالنی ترین روش اداره 
کشور، «دموکراسی اکثریت محور» است که از صندوق های رأی 
درمی آید و راه های دیگر، خطاها و هزینه هایی به مراتب بیشــتر 

دارند. آیت اهللا سیدحسن خمینی ...

همه چیز از سبک زندگی 
تا نوع پوشش تغییر کرده است

 سیدحسن خمینی:

بهترین روش اداره کشور، «دموکراسی اکثریت محور» است

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۱۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۸     ۱۴۴۴ ربیع الثانــي   ۱۳     ۱۴۰۱ آبــان   ۱۷ سه شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:    ضرورت بازسازی روش ها در سیاست خارجی،  تبرئه شدن ۲ خبرنگار به  نفع مطبوعات است، نامه ۱۲۰۰ فعال و ۱۳ تشکل صنفی به رئیسی درباره اینترنت    و یادداشت هایی از   محمود فاضلی، علیرضا دباغ 

وزارت اطالعات در اطالعیه دوم خود درباره فاجعه 
تروریستی حرم شاهچراغ از شناسایی و دستگیری کلیه 

عوامل هدایت صحنه، عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام 
تروریستی خبر داد. 

 مهم تریــن کارکــرد برجــام را اگر خارج کــردن ایــران از چرخه 
امنیتی ســازی و رهایی از پیامدهای خطرنــاک آن بدانیم، اکنون باید 
نگران امنیتی سازی مجدد کشور باشیم. امنیتی سازی روندی است که 
در آن کشــوری، پدیده ای یا موضوعی از حالت طبیعی و عادی خود 
خــارج و به عنوان یک تهدیــد امنیتی معرفی می شــود و در پرتو آن 
تالش می شود تا اتخاذ تدابیر فوق العاده با هدف مهار تهدید مشروع 
جلوه داده شــود. روند امنیتی سازی ایران که مشخصا از زمان اشغال 
ســفارت آمریکا در تهران آغاز شــده بود، در آستانه شروع مذاکرات با 
۱+۵ به اوج خود رســید. در این مسیر آمریکا از کمک متحدان غربی و 
بی تفاوتی دیگر کشورها سود جست و در اوج این روند یعنی تصویب 
قطع نامه های شورای امنیت علیه ایران، توانست حتی همکاری و رأی 
مثبت روسیه و چین را نیز به دست آورد. برجام این روند امنیتی سازی 
را متوقف و یکی از مهم ترین ابزار آن یعنی قطع نامه های فصل هفتمی 
شــورای امنیت را که هدف اصلی شان مشــروعیت زدایی از ایران در 
ســطح بین المللی بود، لغو کرد. درحالی که برجام اهداف اقتصادی 
را دنبال نمی کرد؛ اما عادی ســازی موقعیــت ایران و رفع تحریم ها را 
که پیش شرط توسعه اقتصادی کشور است، ممکن کرد. به همین دلیل 
رشــد اقتصادی ۱۲ و  هشــت درصد در دو سال اجرای برجام حاصل 
شد. تجربه دیگر کشورها نشــان داده بود که اگر این فرصت از طریق 
برجام حاصل نمی شد، لغو این قطع نامه ها تنها با پرداخت هزینه های 
ســنگین در ســال های طوالنی و در صورت تحول جدی در سیاست 
خارجی می توانســت ممکن شود. با رئیس جمهورشــدن ترامپ در 
آمریکا در ژانویه ۲۰۱۷، امنیتی ســازی مجدد ایران به هدف اصلی در 
دستور کار تندروهای اطراف ترامپ تبدیل شد؛ اما این بار مشکل بزرگ 
آنها این بود که همراهی جامعه بین المللی را نداشتند. سیاست ایران 
مبنی بر ماندن در برجام در ســال اول و کاهش تدریجی تعهدات در 
سال دوم، موجب شد تا همراهی جامعه بین المللی و حتی متحدان 
نزدیک آمریکا با ایران ادامه یابد و سیاســت فشار حداکثری ترامپ از 
تحقق هدف اصلی اش، یعنی امنیتی ســازی مجــدد ایران، باز بماند. 
کار حتی به آنجا کشــید که در سررسید خاتمه محدودیت تسلیحاتی 
ایــران در اکتبر ۲۰۲۰، اقدام دولت ترامپ بــرای جلوگیری از لغو این 
محدودیت ها از طریق فعال کردن «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت 
بــا مخالفت ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شــورا مواجه شــد و عقیم ماند. با 
روی کارآمــدن دولت بایــدن که برخی آن را از جهاتی «دولت ســوم 
اوباما» دانسته اند، بازگشت به برجام به عنوان بخشی از میراث سیاسی 
دولت دوم اوباما و شــماری از کارگزاران او که به دولت بایدن پیوسته 
بودند، در دستور کار قرار گرفت. در خاتمه مذاکراتی حدودا سه ماهه 
(فروردین تــا پایان خرداد ۱۴۰۰)، آقای روحانــی اعالم کرد که توافق 
حاصل شــده و در صورت موافقت شورای امنیت ملی احیای برجام 
میســر است؛ اما به هر دلیل نهایی کردن کار به دولت سیزدهم سپرده 
شد و اکنون با وجود سپری شدن نزدیک به یک سال  و نیم هنوز برجام 
در تعلیق اســت. عالوه بــر منافعی که ایران در این مدت از دســت 
داده اســت، دولت بایدن فرصت یافت تــا روابطش با متحدان غربی 
را احیا کند و اتفاق  نظر پیشین درمورد برنامه هسته ای ایران را بازیابد 
و روایت سازی پیشین درمورد برنامه هسته ای ایران از سر گرفته شود. 
با از دست رفتن فرصت احیای برجام، فاکتورهای جدیدی یکی بعد از 
دیگر وارد معادله شدند. حمله روسیه به اوکراین و عوارض جنبی آن 
مانند بحران در بازار نفت و گاز شــرایط بین المللی را متحول کرد. در 
مقاطعی به نظر رســید که حداقل در تئوری احیای برجام دیگر گزینه 
مطلوبی برای روسیه نیست؛ چرا که خاتمه تنش بین ایران و متحدان 
اروپایی و منطقه ای آمریکا از یک ســو و واردشدن نفت ایران به بازار 
از ســوی دیگر می توانســت موجب کاهش بهای نفت و گاز به سود 
غرب شود. مهم تر اینکه در پی عملکرد ضعیف روسیه در اوکراین که 
خالف انتظار بود، حدود پنج ماه بعد از شروع جنگ ادعا شد که روسیه 
اقدام به خرید پهپاد از ایران کرده اســت. این ادعا و نیز ادعای اوکراین 
مبنی بر حمله با پهپادهای ایرانی به شــماری از اهداف غیرنظامی و 
ســاقط کردن شماری از آنها به ایجاد پرونده جدیدی علیه ایران منجر 
شد که با توجه به اهمیت استراتژیک جنگ اوکراین برای غرب ظاهرا 
اهمیتی بیش از پرونده هسته ای یافته و ادعای نقض قطع نامه ۲۲۳۱ 
و درخواســت از شورای امنیت برای رســیدگی به آن را در پی داشته 
است. فاکتور مهم دیگر اعتراضات جاری در ایران و انعکاس گسترده 
آن در ســطح افکار عمومی و سیاست مداران دیگر کشورها است که 
ممکن است ادامه سیاست پیشین برای آمریکا و اروپا در قبال ایران را 
دشوار کرده باشد. به همه اینها باید دورنمای تحوالت احتمالی ناشی 
از بازگشــت نتانیاهو به قدرت در اسرائیل را نیز افزود. در شرایطی که 
روســیه با بحران اوکراین دست به گریبان اســت و چین و هند نشان 
داده اند که هم منتقد سیاســت روســیه در قبال اوکراین هستند و هم 
مقید به بی طرفی جدی در این جنگ، ایران در موقعیت حساسی قرار 
گرفته است. از آنجا که روسیه و چین قادر به جلوگیری از توسل غرب 
به «مکانیسم ماشه» و احیای قطع نامه های پیشین نیستند، اقدام غرب 
در این زمینه می تواند روند امنیتی ســازی مجدد ایران را وارد مرحله 
جدیدی کند. در چنین شــرایطی، متوقف کردن چنین روندی مستلزم 
انجام اقداماتی از جمله اتخاذ سیاستی متفاوت در قبال اعتراضات در 
داخل و حرکت در جهت اتخاذ یک سیاست خارجی متوازن و واقع گرا 

با محوریت منافع ملی است.

تالش برای 
امنیتی سازی مجدد ایران

سـرمـقـالـه

دیپلمات پیشین
 کوروش احمدی

اناهللا و اناالیه راجعون
جناب آقاي سید احمد رضایی         
ضایعه تأسف بار در گذشت خواهر گرامی تان 

را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم. 
ازخداوند متعال  براى آن مرحومه اجر و مغفرت 
و براى شما و سایر بازماندگان صبرآرزومندیم.  

ورزنده آذر- امیر مظاهري

یادمان

هفدهم آبان ماه مصادف است با بیست و یکمین 
سالروز درگذشت

حاج رضا تهرانى
پدر صنعت اتوبوس سازى ایران

کارآفرینى بزرگ، از مفاخر صنعت کشور
مردى با ایمان، باهمت واال و پشتکار مثال زدنى

نام او در یاد و خاطر دوستدارانش همواره باقى است 
 یادش جاودان   

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۱۱ بخوانید

  ۲۳۰ نماینــده مجلــس در نامه ای به رئیــس قوه قضائیه 
نوشــته اند «هرچه ســریع تر بــا محاربین که ماننــد داعش با 
ســالح های ســرد و گرم به جان و مال مردم تعــرض کرده اند 
برخورد عبرت آموز کرده و حکم الهی را نســبت به محاربین در 

هر لباس و صنف و دستور حیات بخش قصاص را اجرا کنند».
قاعــده ایجاب می کند نمایندگان مجلس صدای مردم را نیز 
بشــنوند و آن را بازتاب دهند و راه هایی برای عدالت و آرامش 

جامعه بجویند.
ادامه در صفحه ۴

نامه است یا حکم
یـادداشـت

گزارش «شرق» از چند ساعت حضور
 در یکی از میادین شهر و در کنار کارگران ساختمانی در یکی از میادین شهر و در کنار کارگران ساختمانی

معامالت رمزارزها در ایران به در بسته خورده استسکته پول دیجیتال

تحریم و قطع اینترنت بزرگ ترین چالش معامله گران ارز دیجیتال در ایران است

مدت های زیادی می شــود که آنها میهمــان میادین بزرگ و حتی کوچک 
شــهر شده اند؛ می گویم شــهر چون از آبادی مشخصی صحبت نمی کنم، 
بلکه منظورم شــهرهای زیادی است که آنها را می شناسند و به دیدنشان 
در میادین مختلف عادت دارند، فرقی هم نمی کند که اندازه این شهر چه 
عددی را نشــان می دهد، آنها هستند، دور دایره میادین، حلقه می زنند و 
با هم گپ و گفت می کنند. گاهی اوقات هم ساکت و جداافتاده از یکدیگر 

در دود سیگارهایشان گم می شوند.

خیلی وقت اســت که می خواهم چندساعتی در کنارشان باشم، یک بار در شمال و یک بار هم در 
جنوب و چند ســال پیش هم در شیراز گفتم دل را به دریا بزنم و اوقاتی از سفر را من هم دایره نشین 
این میادین باشــم، اما نشد. تا اینکه دو یا ســه روز پیش خبر از راه رسید، به زودی هوا سرد می شود. 
خوشحال شدم، برای سرمایی که می خواست کمی دست و پای آفتاب دلگیر این روزها را جمع کند، 
اما باز به آنها فکر کردم، سرما جمعشان را قاب می گیرد، چون کمی بیشتر به هم نزدیک می شوند و 

در هم می لولند. گاهی آتشــی روشن می کنند، درون یک حلبی فرتوت و گرمایش را به عدالت نفس 
می کشــند. در خنکای هوا بیشتر دیده می شــوند، عجیب به نظر می رسند، برای همین نگاه رهگذران 
گرفتار شهر را می دزدند. باور کنید حال و روز سخت آنها در سرما دیدنی تر می شود. آه می کشیمشان 
و در سرســام شهر مثل بخار دهان محو می شوند. شــما هم احتماال می گویید آنها چه طاقتی دارند 
که در ســرمای هفت صبح ایســتاده اند تا نانی پیدا شود. همان جمله اوســتا رضا که که ترجیع بند 

حرف هایش بود و مدام می گفت نان درآوردن خیلی سخت شده است...!
  روبه روی پنجره خانه ام در گوشــه دورافتاده ای از پایتخت، میدان کوچکی هســت که هر وقت از 
باال نگاهش می کنم، شــبیه یک فنجان قهوه است. تکان نمی خورد. مبهوت روی زمین نشسته است 
و جانش را پناه آنها کرده اســت. پنجره هایی که رو به سیمای درد باز می شوند انگار جانی مضاعف 
دارند و به سادگی می توانند تمام وجود آدم را درگیر کنند. گاهی سرم را تکان می دهم که افکارم به 
هم بریزند و بعد برای خود تصویر تازه ای درست می کنم. مثال هرازگاهی فکر می کنم میدان می خندد 

و آنها دندان های زخمی و ناخوش این لبخند هستند که بیرون می ریزند. 

  «آدمیان مصون از خطا نیستند. حقایقی که به آن اعتقاد دارند اغلب بیش از نیمی از حقیقت نیستند. 
وحدت عقیده در میان مردمان، جز در مواردی که واقعا در اثر تحقیق و بحث آزادانه همه عقاید به 

آن رسیده باشند، مطلوب نیست».
درباره آزادی، جان استوارت میل
یك روز پس از آنکه آقای رئیســی از پیشرفت های بسیار کشــور گفتند و اینکه «حتی عده زیادی از 
نخبــگان هم اطالعات دقیق و کاملی از آنها ندارند» (منظور آقای رئیســی از پیشــرفت های نظام 
احتماال محدود به دولت خود ایشــان است، چراکه ایشان کمتر سخنی در خدمتگزاری دولت های 
پیشــین بر زبان آورده و عموما از ناکارآمدی دولت های قبل سخن گفته اند)، آقای قالیباف در مقام 
ریاســت مجلس ابراز امیدواری کردند «هرچه زودتر امنیت به صورت کامل در کشــور تثبیت شود 
تا تغییرات مشــروع و الزم به سمت حکمرانی نو در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در 
چارچوب نظام سیاســی جمهوری اسالمی» آغاز شود. این ســخن بدان معناست که حتی رئیس 
مجلس هم ظاهرا از پیشــرفت های مورد نظر رئیس دولت، اطالعات چندانی ندارد و از وضعیت 
موجود ناراضی و درصدد درانداختن طرحی نو در نظام حکمرانی اســت. ایشان البته یکی، دو بار 
دیگــر نیز این اصطالح را به کار برده، اما کمتر اطالعاتی از ماهیــت این «حکمرانی نو» ارائه کرده 
اســت. مشــروط کردن این حکمرانی نو اما به «تثبیت امنیت کامل» به نظر امر مهمی است. اینکه 
منظور ایشــان از «امنیت» چیســت؟ امنیتی که حاصل تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی و اجتماعی اســت و کانون آن حقوق و آزادی های مشــروع و قانونی است و معطوف به 
رضایت جمعی یا نگرشی در همان معنای معمول نظامی و فرمان پذیری و از باال به پایین و عمدتا 

سخت افزاری؟!
پذیــرش حق انتقــاد و انتخاب، قبول تنوع و تکثر و رواداری و تســامح از مفاهیم پایه ای امنیت در 
جهان مدرن است و بدون این مؤلفه ها هیچ بنایی را نمی توان مستحکم و استوار کرد. چنان که در 

حوزه اقتصادی، ایجاد فضای مطمئن به عنوان عنصر اصلی برای ســرمایه گذاری و تولید نسبتی با 
نهادهای تعزیراتی و قیمت گذاری دســتوری و بگیر و ببند و... ندارد و این سخن رئیس مجلس که 
«انتظار داریم مسئولین، دقت و نظارت بیشتری بر قیمت ها و بازار ارز داشته باشند». (قالیباف، ۸/۱۵) 
انحرافی آشــکار در ایجاد فضای امن و امنیت اقتصادی اســت و تداوم رویه «اقتصاد دستوری» در 
نگرش جدید «امنیت» از زاویه اقتصادی وابسته به میزان توانمندی دولت ها در فراهم آوردن امکان 
فعالیت آزاد و مشروع فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و رضایت اجتماعی است.
به هر حال امروز هر تصمیمی گرفته و طرحی برای گذر از بحران های موجود در انداخته شود بدون 
حضور و رضایت مردم و نهادهای نمایندگی کنندگان شــان (احزاب، انجمن ها، اتحادیه ها، رسانه ها 
و...) امکان تحقق ندارد.                                                       ادامه در صفحه ۴

یادداشت

در غیاب جامعه

«شرق» از مشکالت تأمین دارو  برای   بیماران گزارش می دهد 

بهاء طاهر، نویسنده معاصر مصری
 در ۸۷ سالگی درگذشت

کمپین هاي ۴ رئیس جمهور آمریکا
در آستانه انتخابات میان دوره اي کنگره

داروهای صرع و تشنجسرگیجه در بازار 

غروب روشنایی 
در واحه های مصر

امید جمهوري خواهان به 
ناکامي تاریخي دموکرات ها

۱۰

۵

۶

حقوق دان
کامبیز نوروزی 

کارشناس اقتصادی
حسین حقگو 

پنجره خانه ام، قابی از دردپنجره خانه ام، قابی از درد
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