
زمین لرزه ای که هزار جان را 
گرفت

زلزله در افغانستان؛ تاب آوري کم، تلفات باال

رئیس جمهــور گفت: ایران به عنوان کشــوری بــا تاریخی پربار 
از حضــور فعال در ابتــکارات بین المللی، آمادگــی دارد همه 
ظرفیت های خــود را برای نیل به اهداف بریکس به اشــتراک 
گذاشــته و بــه شــریکی قابل اتکا جهــت اتصــال بریکس به 
گلوگاه هــای انــرژی و بازارهــای بــزرگ جهانی تبدیل شــود. 

سیدابراهیم رئیسی بعد از ظهر...

 می توانیم شریکی پایدار برای اتصال 
بریکس به گلوگاه های انرژی باشیم

رئیسی در نشست غیرحضوری سران بریکس پالس:

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۱۱ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۲۵     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۲۵     ۱۴۰۱ تیــر   ۴  شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  برتری حواشی یک سفر دیپلماتیک بر متن، سیاست های درخواستی پناهیان از سینما  و یادداشت هایی از  عمادالدین باقی، غالمحسین دوانی، صالح نقره کار، زهرا نژادبهرام، مهدی زارع 

زمین لرزه در والیت های پکتیا، خوست و ننگرهار در بامداد روز 
(چهارشنبه، ۱ تیر/سرطان) رخ داد. پس از وقوع این زمین لرزه 
آمارهای ضد و نقیض زیادی از شمار قربانیان حادثه ارائه شده 

است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان 
پس از ساعاتی تعداد جان باختگان را ۹۲۰ نفر و تعداد زخمیان 

حادثه را بیشتر از ۶۰۰ نفر اعالن کرده اند... 

همان طور که آدم ها در پی تحقق رؤیاهای خود هســتند، 
جریان های سیاسی ایران نیز این گونه اند. اصالح طلبان همواره 
رؤیای توسعه سیاسی و دموکراتیک سازی جامعه را داشته اند، 
درصورتی که عملکردشــان در ســریر قدرت خالف این قاعده 
را نشــان داده است. راست ســنتی و اصولگرایان نیز همواره 
درصدد ایجاد هژمونی علیه غرب بوده اند و ازاین رو از آغاز بر 
الگوی «دولت  چینی» پافشاری کرده اند، طرفه آنکه هیچ یک 
از خصلت های دولت  چینــی در دولت های اصولگرا محقق 
نشــده است، حتی در حد یکی از نهادهای تحت نظارت آنان. 
اصالح طلبان هم برداشت دقیقی از نهادهای غرب نداشته اند 
و همواره مانند کشتی بی لنگر در حوزه های اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگــی کژ و مژ می شــدند. تفکــر آنان آمیــزه ای بود از 
نئولیبرالیسم. دست  و  لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی 
آخر هم به سوی «ســرمایه داری ملی» خیز برداشتند و عمال 
از ســرمایه داری دفاع کردند اما ایدئولوگ های راست سنتی و 
اصولگرایان از همان آغاز در پی ســرمایه داری بوده اند، البته 
نــه از جنس و جنمــی که اصالح طلبان خواهان آن باشــند. 
نقطه عطف و آمال اصالح طلبان از ایده ســرمایه داری، ایجاد 
بســتری فرهنگی، سیاســی و اقتصادی برای ســرمایه گذاران 
خارجی در ایران بوده اســت  کــه آن هم با واکنش های جدی 
روبه رو شد و به ســرانجام نرســید. اگرچه اصولگرایان برای 
چینی سازی اقتصاد و فرهنگ ایران با مخالفتی جدی روبه رو 
نبودند، اما بضاعتشــان برای تحقق ایــن ایده چنان اندک بود 
کــه عاقبت عطایش را بــه لقایش بخشــیدند و در پی تأمین 
منافــع خویــش، نهادهای تحــت نظارتشــان و جناح خود 
رفتنــد؛ چراکه درواقع چینی ســازی اقتصاد ایــران به مراتب 
از تحقق لیبرال دموکراســی دشــوارتر اســت و نیاز به چهره  
قدرتمنــدی دارد که بتواند با ایجاد دولتی قوی و ســازمان و 
نهادهای مســتحکم با روش و منشــی مشــخص دست به 
اقدامات زیرســاختی بزند. آنچه راست ســنتی و اصولگرایان 
را ترغیب می کرد که رؤیای چینی را در ســر بپرورانند، دولتی 
مقتدر بود که در تمام اجزا  تحت نظارتشــان باشــد و مهم تر 
از همــه اینکه همچــون چین مدرن ســازی را به روش کامال 
مؤثــری اجرا و از علم و فناوری برای افزایش تولید اقتصادی 
اســتفاده کنند و درواقع بدیلی برای لیبرال دموکراسی باشند. 
این بدیل ســازی همان نکته ای اســت که راســت ســنتی و 
اصولگرایان را وسوســه می کرد تــا از الگوی دولت چینی که 
اقتــدار آن را دارد تا در برابر لیبرال دموکراســی قد علم کند، 
گرته برداری کنند؛   غافل از اینکه چین، دولت بسیار قدرتمندی 
دارد که این دولت براساس شایسته ساالری بنا شده است. این 
دولت حتی در سطوح پایین تر نیز شایسته ساالر است و محال 
اســت از افرادی که سابقه مناسبی نداشــته باشند، حتی در 
مقام ها و مسئولیت های کوچک اســتفاده کند. به گواه تاریخ 
نه چنــدان دور، دولت و چهره های اصولگــرا نه تنها برای بر 
ســر کار گماردن افراد شایسته برنامه و اراده ای نداشتند  بلکه 
افــرادی را در مصدر امور قرار دادند که ســابقه قابل دفاعی 
نداشته اند. از ســوی دیگر حمایت دانشجویان و دانشگاهیان 
اهمیت ویــژه ای برای دولت ها و جناح های سیاســی در دنیا 
دارد. راســت سنتی، اصولگرایان و اصالح طلبان جایگاهی در 
میان دانشگاهیان و دانشــجویان ندارند. اصولگرایان را حتی 
دانشجویانی که به لحاظ فکری به آنان نزدیک اند نیز حمایت 
نمی کنند. بد نیســت بدانیم دانشــگاه های آمریکا در سلطه 
دانشجویان چینی است و اگر دانشگاهی از استادی دعوت به 
عمل آورد که از مخالفان چینی ها باشد، با هزاران هزار امضا 
از ســوی دانشــجویان چینی روبه رو خواهد شــد. دراین میان 
نکته قابل تأمل این اســت که یک میلیون مســلمان در چین 
زندگی می کنند که در شــرایط بســیار کنترل شده و سختی به 
سر می برند. نه تنها کشورهای مسلمان توان حمایت علنی از 
این مسلمانان را ندارند بلکه اتحادیه اروپا و کشورهای غربی 
نیز قادر نیســتند علیه چین ســخنی بر زبــان بیاورند؛ چراکه 
نگران اند پروژه های زیرساختی آنان که توسط چینی ها تأمین 

مالی می شود، از دست برود.
امــا آنچه بســیاری بــر آن اذعــان دارند، این اســت که 
الگــوی چینی قابل صدور و مصادره نیســت. چیــن از دیرباز 
از بوروکراسی متمرکز و شایسته ســاالر با تأکید بر نخبه گرایی 
برخــوردار بوده اســت. بــا تمرکز بــر هویت ملی کــه از آن 
حکومتی یکدســت و ملتی هماهنگ ساخته است. آگاهم که 
برای گفتن این حرف ها دیگر بســیار دیر شــده اما مسئله این 
اســت همان طور  که رؤیای اصالح طلبان بر باد رفته اســت، 
اصولگرایان نیز تســلیم وضعیت موجود شده اند و البته از آن 
بهره برداری می کنند. روزگاری اصولگرایان ســودای مجلس 
و دولتی یکدســت را داشــتند اما اکنون که به آن رسیده اند، 
پیشــاپیش همچــون اصالح طلبان رؤیایشــان را برای تحقق 

منافع شخصی و جناحی خود پیش فروش کرده اند.
هیچ کشــوری بدون سیاســت و رؤیا نمی تواند از انسداد 

سیاسی و اقتصادی خارج شود.

هر روز در عالم سیاســت، اقتصاد و... تصمیماتی اتخاذ می شود که 
برخــی مورد پذیــرش و اقبال مردم قرار نمی گیــرد و منجر به افزایش 
سطح عمومی نارضایتی ها و بروز مخالفت های آشکار و پنهان می شود، 
درحالی که بخشی از این تصمیمات ناخوشایند، از سر ناچاری و رویارویی 
با واقعیت ها و شــرایط گریزناپذیر اتخاذ شــده اســت. بعضا در فرایند 
تصمیم سازی از مسیر اتاق فکر و دریافت نظرات کارشناسان نیز گذشته 
است و ای بسا در مواردی کاربست دیگر یا برنامه دومی برای جایگزینی 
آن با توجه به تنگناها متصور نباشد اما از آنجا که اعتماد عمومی آسیب 
دیده و در عین حال کانال ها و مســیرهای تشریح و تبیین و انتقال پیام ها 
مخدوش شــده، معنی پیام در این فرایند ارتباطی از فرستنده به گیرنده 
به خوبی منتقل نمی شــود، فضای گفت وگو تیره و تار و برقراری ارتباط 
دشوار می شود. چنین فضایی مطلوب نیست و بی ثباتی را دامن می زند. 
اگرچه برخی تصمیمات از مســیر درست عبور نکرده و ایراداتی واضح 
در ابعاد محتوایی و شکل اجرا بر آن وارد است و این دست از برنامه ها 
قابل دفاع نیســت اما در اینجا موضوع ناهمــواری کانال های ارتباطی 
انتقال پیام است که همواره از سوی مسئوالن مورد گالیه قرار می گیرد 

ولی عزمی برای ترمیم اساسی آن مشاهده نمی شود.
ادامه در صفحه ۳

پیش فروش رؤیاها

اطالع رسانی ضعیف است!

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  هنوز ما حجم خساراتی را که وارد شده   و اختالس هایی را که 
اتفاق افتاده است، نمی دانیم. در روزهای گذشته مدیرعامل 
فعلی بانک دی، پیش من بود و گزارش می داد فقط یکی از 
شرکت ها حدود پنج هزار میلیارد تومان اختالس انجام داده 
است. می گفت: آن قدر این موضوع بزرگ بوده است که دیگر 
ما از دســتگاه های امنیتی و اطالعاتی خواستیم بیایند، ورود 
کنند و موضوع را بررســی کنند. ایــن مطلب به نقل از آقای 
قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید است که در گفت وگو 
با خبرگزاری تســنیم پرده از اختــالس در زیرمجموعه های 
بنیاد شــهید برداشــت. به گفته آقای قاضی زاده هاشــمی 
ایــن فقط یک نمونــه از بانک دی بود. حاال همین مســائل 
در مجموعــه کوثر یا در مجموعه صندوق ذخیره شــاهد و 
جاهای مختلفی که اخبارش هر ازگاهی به گوش می رســد  
هم تا حدی وجــود دارد؛ در حالی که این مجموعه انقالبی، 

مقدس و وابسته به شهدا، باید پاک ترین و تمیزترین سازمان 
باشــد... اخباری از این دســت در مجموعه های مختلف هر 
چند وقت یک بار رســانه ای می شــود و از فســاد ی گسترده 
پرده برداشــته می شود. وقتی گفته می شود فساد در ادارات 
و سازمان ها خصوصا در بانک ها نهادینه شده است، عده ای 
این واقعیــت را برنمی تابند و امثال نگارنــده را که بی هیچ 
حب و بغضی و صرفا از ســر دلســوزی به بازتاب فسادهای 
برمال شده می پردازیم، به سیاه نمایی متهم می کنند. وقتی در 
بنیاد شــهید که به گفته آقای قاضی زاده مجموعه ای است 
مقدس و وابسته به شهدا و باید پاک ترین و تمیزترین سازمان 
باشــد، اختالس آن قدر گسترده و این موضوع بزرگ است که 
بنیاد شــهید با داشتن حراست و حفاظت و دیگر چشم های 
نظارتــی خــود را ناتوان دیــده و از دســتگاه های امنیتی و 
اطالعاتی کمک خواســته اســت دیگر نهادها و سازمان ها 
چــه وضعی دارند؟ پنج هزار میلیــارد تومان در یک پرونده 
عدد وحشــتناکی است. پرسش این است کسانی که در بنیاد 
شــهید و شــاخه های مربوط به آن فعالیت می کنند، به این 
تکیــه کالم بزرگان توجه ندارند که «شــهدا زنده اند» آیا نگاه 
نگران آنان را که می خواســتند جامعــه ای عاری از بدی ها 
بســازند، پشــت اعمال خود نمی بینند؟ این نهاد مربوط به 

کسانی است که در شب حمله وقتی قرار شد عده ای از روی 
زمین مین گذاری شده بگذرند و جان خود را فدا کنند تا معبر 
رزمندگان را پاک ســازی کنند، یکی از رزمندگان پا سست کرد 
و عقب نشــینی کرد. وقتی پرسیدند ترسیده ای؟ پاسخی داد 
که این مختلســان باید مرگ را برای خود آرزو کنند؛ پوتین ها 
نو هســتند و دیروز از تدارکات گرفتــه ام. پا برهنه می روم تا 
پوتین هایم پاپوش رزمندگان خط شکن باشند. صدها خاطره 
و واقعه را رزمندگان در ایام جنگ خصوصا شب های حمله 
یادآور شــده اند که چه جان های پاکی به شرف صفت شهید 
نائــل آمدند. حال باید دید بنیاد شــهید چه نهادی اســت؟ 
بنیاد شــهید سازمانی دولتی اســت که مسئولیت اصلی آن 
رسیدگی به امور جانبازان و خانواده های شهدای جنگ ایران 
و عراق و دیگر شهدای ایران است. این نهاد دارای شخصیت 
حقوقی مســتقلی است و با داشتن سازمان های مختلف در 
زمینه های اقتصادی، فرهنگی و خدمات درمانی و آموزشی 
هم فعالیت دارد. ریاســت بنیاد با حکم رئیس جمهور برای 
مدت چهار ســال انتخاب می شــود و رهبر انقالب نیز حکم 
نمایندگــی ولی فقیه در بنیاد را خطاب به رئیس بنیاد صادر 

می کند. 
ادامه در صفحه ۵

یادداشت

کشف اختالس ۵ هزارمیلیاردی بنیاد شهید

احمد غالمی

رامین رادنیا

حقوق دان
نعمت احمدی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

شرق: حســین طائب پس از ۱۳ سال از ریاست ســازمان اطالعات سپاه پاسداران (ســاس) برکنار و مشاور 
فرمانده سپاه شد. او در ســال ۱۳۶۱ به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ 
معاون فرهنگی و اجتماعی ستاد مشترک سپاه پاســداران بود، از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به عنوان جانشین فرمانده 

نیروی مقاومت بسیج فعالیت کرد و از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود. 

 طائب در مهرماه ۸۸ زمانی که به معاونت اطالعات ســپاه پاســداران رفت، ســاختار آن تغییر کرد و مجموعه تحت مدیریت او به 
ســازمان تبدیل شــد تا او دوران فعالیت ۱۳ ساله خود را در سازمان اطالعات سپاه پاســداران آغاز کند. طائب همیشه از خود یک چهره 
امنیتی مقتدر و کارآمد ارائه داده؛ اما این روزها  شــایعه هایی مبنی بر برکناری او   در حال انتشــار بود که درنهایت شایعه ها تأیید شدند و 
در چهلمین ســالگرد عضویتش در سپاه پاسداران با دریافت حکم مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی به حاشیه رفت و جای 
خود را به محمد کاظمی داد. توضیحی درباره دلیل کنار گذاشــتن حســین طائب که بنا بر ادعای خبرگزاری فارس نام برادر بزرگ تر خود 
را که در جنگ ایران و عراق شهید شده، جایگزین نام شناسنامه ای «حسن» کرده، بیان نشده؛ هرچند این گونه تغییرات همیشه با حواشی 
همراه هستند و نمی  توان خیلی صریح به قضاوت نشست و فقط گمانه زنی هایی برای تقویت امنیت کشور و مقابله با تهدیدهای امنیتی 
که مدتی است شدت گرفته، مطرح است. از کاظمی که جانشین او شده به عنوان فرد تازه نفسی یاد می شود که به دور از حاشیه تجارب 
فراوانی در امور حفاظتی، امنیتی و اطالعاتی دارد. نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم،  با اشاره به این 
جابه جایی می گوید: «آقای طائب رئیس اطالعات ســپاه بود که ســابقه بســیار زیادی دراین باره داشــت و دلیل این جابه جایی شاید این 
باشــد که مسئوالن امر به این نتیجه رســیده اند که نیازمند تغییر تاکتیک ها و استفاده از روش های نوین دیگری برای مقابله با استراتژی 
زخمی کردن امنیت ایران از ســوی رژیم صهیونیستی هستیم». او خاطرنشــان می کند  «به دلیل طوالنی بودن زمان خدمت ایشان در این 
پســت، این تغییر و جابه جایی قابل پیش بینی بود؛ اما از طرفی رفتارهای طرف مقابل (دشــمن) تهدید کننده بود و مســئوالن مربوطه 

تصمیم به این تغییرگرفتند».

  تغییر تاکتیک 

کورس تورم و سرقت
گزارشی از رابطه میان رشد تورم با رشد سرقت که  ضرورت  تدوین سیاست ها 

و برنامه های مناسب  برای مقابله با افزایش بی رویه قیمت ها را دوچندان می کند

۶۸ درصد زندانیان ایران به خاطر  مواد مخدر  و سرقت در  زندان به  سر  می برند
در پنج سال تورم ۴.۴ برابر و شمار سرقت ها ۴ برابر شده است

«شرق» از دالیل احتمالی تجدید قوا و جابه جایی «شرق» از دالیل احتمالی تجدید قوا و جابه جایی 
در باالترین مقام «اطالعاتی سپاه» گزارش می دهددر باالترین مقام «اطالعاتی سپاه» گزارش می دهد

نیلوفر حامدی: حادثه متروپل و مصیبتی که آوار این فاجعه 
بر ســر مردم نازل کرد، بار دیگر پای کمیته های حقیقت یاب 
را به میان آورده اســت. کمیته هایــی که در ذات خود تالش 
دارند علل اصلی بروز فجایعی این چنینی را بررســی کنند و 
با شناســایی مقصران ماجرا، ضمن جلوگیری از بروز مجدد 
ایــن اتفاقات تلــخ، حقایق را بــه گوش مردم برســانند. در 
ســال های اخیر و به دنبال حوادث متعــددی که اغلب آنها 
با تلفات باالی انســانی و عزادارشــدن جمعیتی از مردم در 
گوشه وکنار کشور روبه رو شــده بود، کمیته های حقیقت یاب 
زیادی تشکیل شدند. این گزارش نگاهی انداخته به برخی از 
شــاخص ترین کمیته های حقیقت یابی که در شش سال اخیر 
راه اندازی شــدند. گزارش هایی هــم از برخی از این کمیته ها 
در رســانه های رسمی منتشر شــده و حتی در برخی از آنها 
مقصران هم شناســایی شــده اند اما در نهایــت یا خروجی 
درخوری نداشته اند، یا گزارشی که از آنها منتشر شده با ذات 
اصلی کمیته های حقیقت یاب فاصله زیادی داشــته و روشن 

نیست که توانسته نقش بازدارنده خود را ایفا کند یا نه. 
عید قربان بــود؛ دهم ذی الحجه ســال ۱۴۳۶ قمری. در 
تقاطع خیابان ۲۰۴ و ۲۲۳ منطقه منا در شــهر مکه، مراسم 
رمی جمرات به قرار هرســاله برگزار می شــد. مردان و زنان 
مسلمان از سراسر جهان جمع شده بودند تا رمي جمره کنند. 
زندگی اما سمت وســوی دیگری رفت. دوم مهرماه سال ۹۴، 
تصاویری از شــبکه های تلویزیونی پخش شــد که عربستان 
سعودی را هنوز که هنوز اســت مسئول مرگ هزاران انسان 

می داند.

 رونمایی 
از سند ملی رسانه

پس لرزه های«برادران لیال»
برای  «خصوصی» های سینما

گزارشی از کمیته های حقیقت یابی که تشکیل 
می شوند  اما سرانجامی ندارند

«حقیقت» در محاق

۸

۱۱

واکاوي ۳ ضلع بحران رسانه، یادداشتي  از   هادی  خانیکی

نگاهي به حواشي توقیف یک فیلم 

این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

با مهاجرت   کریمی از ایران  
چه کسی سود می کند؟

۹


