
کرونا تمام نشد
اما مدرسه ها باز شد

همه چیز درباره بازگشایی حضوری مدارس

گــروه ورزش: علی دایی بین المللی ترین چهــره فوتبال ایران 
اســت. او تا همین چند ماه پیــش رکورددار گل های زده ملی 
در دنیا بود و کمترکسی تصور می کرد رکورد گل های اسطوره 
ایران شکســته شــود. با این وجود، فوق ســتاره ای به اســم 
کریســتیانو رونالدو از راه رســید و این عنوان را از چنگ علی 

دایی درآورد...

چرا کراوات علی دایی مهم است؟
مروری بر شایعه پررنگ اتفاقات قطر

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۵۲ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ آوریــل   ۹     ۱۴۴۳ رمضــان   ۷     ۱۴۰۱ فروردیــن   ۲۰ شــنبه 
صفحه ۹صفحه  ۸

در «شرق» امروز  می خوانید:  احتمال مبادله ۳ زندانی دو تابعیتی در ازای آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، طرح صیانت اینترنت را گران کرد؟  و یادداشت هایی از    سید علی خرم، علی شمس اردکانی، سیدجمال هادیان طبایی زواره

این بار ۱۴ فروردین بود که «بوی ماه مدرسه» می داد 
نه اول مهر؛ آن هم بعد از ۲۴ ماه تعطیلی نه سه ماه. 

وضعیتی که برای آموزش و پرورش در همه جهان استثنا 
بود. ویروس کرونا هرچند رام تر شده اما هنوز هم قربانی 

می گیرد...

در آخرین هفته سال، پیش از سال نو در یادداشتی از روشنگری 
گفتیم و اینکه ما یک روشنگری تاریخی به خود بدهکاریم. حاال اگر 
بخواهیم آن بحث را از زوایای دیگر ادامه بدهیم تا این فرایند کامل 
شود، ناگزیریم باز تعریف روشــنی از روشنگری نزد کانت بیاوریم: 
«روشنگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خویشتن خود. 
و نابالغی ناتوانی در به کارگرفتن فهم خویش است بدون هدایت 
دیگری. به تقصیر خویشــتن است این نابالغی، وقتی که علت آن 
نه کمبود فهم، بلکه کمبود اراده و دلیری در به کار گرفتن آن باشد، 
بدون هدایت دیگــری. دلیر باش در به کار گرفتن فهم خویش؛ این 
اســت شعار روشــنگری». به  نظرم این تعریف از روشنگری بسیار 
روشن است، خاصه آنکه کانت تأکیدی جدی دارد بر روی دلیری؛ 
یعنــی دلیر بــاش در به کار گرفتــن فهم خویش. مســئله اصلی 
دلیر بودن است. اگر برای فهمیدن دلیر باشیم، یعنی در به کارگیری 
عقل خود کوشا باشیم، ناچار به آگاهی خواهیم رسید. آدمی که به 
آگاهی دست پیدا کند، آدم گذشته خود نیست و حتی نمی تواند به 
آنچه در گذشته بوده است، تظاهر کند. در این چهار دهه این سیر 
تطور در آگاهی را در دولت های انقالب اســالمی و چهره های آن 
به وضوح می بینیم. بدیهی اســت روی سخن با کسانی نیست که 
آگاهانه خود را به ناآگاهی زده اند، از برای حفظ منفعت خویشتن. 
درصدد آن نیستم تا توصیفی دقیق به  دست بدهم از چهره هایی 
مانند هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، سیدمحمد خاتمی 
و بســیار بسیار چهره های ریز و درشــت که این سیر تطور را پشت  
سر گذاشته اند. کسانی که شجاع بودند در به کارگیری فهم خویش 
و تــاوان آن را نیز در انــزوا پرداخته اند. اما نکته اصلی مقایســه 
این آگاهی و دلیر بودِن چهره ها در اســتفاده از عقل با چهره های 
مستقلی اســت که وابســتگی دولتی نداشــته اند. بیش از آنکه 
آگاهی و آگاهی بخشــیدن دولتمردان مذکور از جنس «پارســیا» 
(حقیقت گویی) باشد، از جنس آگاهی ابزاری است؛ یعنی آگاهی 
ابزاری اســت برای کسب قدرت و منزلت یا آگاهی برای صیانت و 
ادامه قدرت یا آگاهی و بخشیدن آگاهی در محدوده و در چارچوب 
معین برای دفاع از حق سیاسی خود و مردم. هر سه این آگاهی ها 
و آگاهی بخشی ها کنشی سیاســی بوده است، در زمانی معین در 
جغرافیایی معیــن و مهم تر از همه در چارچــوب معینی به  نام 
مصلحت دولت. پس بســیار طبیعی اســت که توان این آگاهی و 
آگاهی بخشــی محدود به زمان و مکان باشــد و با تغییر اوضاع، 
این چهره های سیاســی جایگاه ســخن خویش را از دست داده یا 
اثرگذاری شان به حداقل برســد. اگر امروز می بینیم اصالح طلبان 
جملگی اثرگذاری سیاسی خود را از دست داده اند، عجیب نیست؛ 
چراکه جنس آگاهی و آگاهی بخشی چهره هایی که اصالح طلبان 
به آن منتسب بوده اند، از جنس آگاهی و آگاهی بخشی ابزاری بوده 
و در طول زمان کارکردش را از دست داده است. اگر این تحلیل را 
بپذیریم، ناگزیریم این را هم بپذیریم که سخن از احیای چهره های 
اصالح طلب و جریان اصالح طلبی دیگر بعید به  نظر می رسد؛ مگر 

در شکل و شمایل دیگر، در زمان و مکان دیگر. بگذریم.
برای اینکه بحث به مدار خویش بازگردد و تفاوت حقیقت گویی 
از جنس «پارسیا» و «حقیقت گویی ابزاری» عیان شود، باید داستان 
دیونیــزوس، دیــون و افالطون را پــی بگیریم. دیــون از نزدیکان 
دیونیزوس اســت. خواهرش همسر حاکم ســیراکوز، دیونیزوس 
است. او همچنین شــاگرد افالطون اســت. دیون مشاور حاکم   و 
تنها کسی اســت که قادر اســت حقیقت را به او بگوید حتی اگر 
خالف میل او باشــد. به تعبیر فوکو، دیون فیگوِر گفتمان مشــاور 
اســت. صراحت و حقیقت گویی دیون در جایگاه، زمان و محدوده 
معینی است. او اگر با رک گویی خویش دیونیزوس را آگاه می سازد، 
آگاهی و آگاهی بخشــی اش از جنس پارسیا نیســت؛ چراکه او با 
دادن آگاهی بیم جان خــود را ندارد و مهم تر از همه در محدوده 
مصلحت دولت به نصیحت می پــردازد؛ نصیحتی که خود نیز از 
آن منتفع خواهد شــد. این حقیقت گویی از جنس پارســیا نیست، 
اگر هم باشــد از جنس گفتمان حقیقت در نزد مشــاور است؛ اما 
حقیقت گویی افالطون در برابر دیونیزوس از جنس پارســیا است؛ 
چرا کــه او نه از بقای حکومت منتفع می شــود و نــه از زوال آن، 
حتی در این حقیقت گویی بیم جان هم در آن درج است؛ اما برای 
کسی که مفتون حقیقت است و هیچ انگیزه ای جز آگاهی بخشی 
ندارد، این کار، کار دشــواری نیســت. افالطون پس از مکالمه ای 
طوالنی با دیونیزوس در باب شــجاعت و فضیلت به پرســش او 
که «چرا به سیســیل آمده ای؟» این گونه پاســخ می دهد: «در پی 
مردی نیک می گشــتم که نیافتم». این حقیقت گویی و جایگاه آن 
بســیار متفاوت از حقیقت گویی دیون است. در مقایسه بین این دو 
فیگور یعنی افالطون و دیون، چهره روشــنفکر مستقل (ارگانیک 
ایرانی) و روشــنفکر دولتی عیان می شود. روشنفکر مستقل، توان 
کنش سیاســی را در محدوده وســیع تری دارد و قادر است مردم 
را در ایجــاد رخدادهای بزرگ سیاســی تهییج و همراهی کند؛ اما 
روشــنفکر دولتی در قــاب مصلحت دولت دســت به اصالحات 
می زند و توان کنش سیاســی و خلق مردم و سیاست در محدوده 
زمان خاص و معین را دارد که با تغییر زمان و مکان تاریخ انقضای 
حقیقت گویی اش به سر می آید؛ آنچه اینک برای همه روشنفکران 

دولتی رخ داده است.

تاریخ انقضای روشنفکران دولتی

سـرمـقـالـه

احمد غالمی

جالل خوش چهره

در ششــمین روز از ماه مبارک رمضان، حجت االســالم منصف، 
امام جمعه شــهر امید، در خطبه های دوم نماز با تبریک فرارسیدن 
ماه میهمانی خدا گفت شــاید مهم ترین عبــادات و اعمال در این 
ماه، نزدیک ترشدن به خدا از راه شبیه شدن به صفات خود اوست. 
اگــر قصد تبلیغ داریم، یاد خدا را در دل مؤمنان زنده کنیم. اســالم 
را با همه ابعاد انسان دوســتانه و آرامش بخشــش معرفی کنیم و 
اینها وقتی میســر خواهد شــد که در عمل به آنچه می گوییم خود 
جلودار باشــیم. مِن طلبه اگر تهمت بزنم، جانب انصاف و عدالت 
را نگه نــدارم، برای آنچــه مصلحت می دانم، بــه دروغ و فریب 
متوسل بشــوم، چگونه می خواهم بندگان خدا را به میهمانی او و 
به سوی او شدن دعوت کنم؟ اویی که دل سپرده حقیقی می طلبد، 

نه بنده ای که به اکراه و زور وادار به اطاعت ظاهری شده باشد. 
ادامه در صفحه  ۵

روایت یازدهمین 
نماز جمعه شهر امید

آلودگی از ابروی پایتخت هم باالتر  رفتآلودگی از ابروی پایتخت هم باالتر  رفت

این وضعیت احتماال تا آخر هفته در کشور  ادامه دارداین وضعیت احتماال تا آخر هفته در کشور  ادامه دارد

خاکی ترین شهر جهانخاکی ترین شهر جهانتهران تهران 

در حالی که بهار همیشــه روزهای پاک را برای تهران ثبت می کرد، روز گذشــته  تهــران یکی از آلوده ترین 
شهرهای جهان بود. هرچند ادعایی وجود داشــت که پایتخت ایران، نام آلوده ترین شهر جهان را به نام 
خود ثبت کرد؛ اما احد وظیفه کارشناس سازمان هواشناسی کشور، در گفت وگویی با «شرق»، با بیان اینکه 

فعال نمی شود این ادعا را کرد،   تأکید کرد حداقل   تا پایان هفته این شرایط را در کشور خواهیم داشت.

کم بارشی، افت پوشش گیاهی کشور و خشکی تاالب ها و رودهای کشور، سرتاسر ایران را با ریزگردها درگیر کرده است. هرچند تا 
سال گذشته این جنوب ایران بود که با گرد و غبار درگیر بود؛ اما در ۲۴ ساعت گذشته پایتخت نشینان هم آلوده ترین روز سال ۱۴۰۰ را 
تجربه کردند. شدت آلودگی هوا به حدی بود که کمیته اضطراری آلودگی هوا تشکیل جلسه داد، بازی حساس تیم های پرسپولیس 
و آلومینیوم که قرار بود امروز برگزار شود، لغو شد و برای تعطیلی مدارس نیز تصمیم گرفته شد. در جلسه کمیته اضطراری آلودگی 
هوا  که با حضور استاندار تهران برگزار شد، عالوه بر لغو دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم تصمیماتی مانند لزوم آمادگی 
کامل دانشــگاه های علوم پزشــکی، بیمارســتان ها و اورژانس و هالل احمر نیز اتخاذ و به بیماران تنفسی نیز توصیه شد که از تردد 
در فضای باز خودداری کنند. همچنین محســن منصوری، اســتاندار تهران، در پایان جلســه کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران 
در تشــریح آخرین تصمیمات این کمیته با توجه به تشــدید گرد و غبار موجود در سطح استان تهران گفت: شرایط لحظه ای آلودگی 
هوا خوب نیســت و در حال حاضر شــاخص ۴۳۰ را نشــان می دهد؛ ولی این آلودگی رو به کاهش است و از سوی دیگر جنس آن با 
آلودگی شــیمیایی ناشی از تردد خودروها که بیشتر در فصل سرما با آن مواجهیم متفاوت است؛ اما به هر روی سالمتی شهروندان 
را تهدید می کند. منصوری ضمن اشاره به مصوبات کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران یادآور شد:  بازی فوتبال روز شنبه، بیستم 
فروردین با هدف ســالمت حفظ بازیکنان و هواداران لغو شــد و همچنین حضور بیماران تنفســی و ریوی برای فردا در فضای باز 

ممنوع خواهد بود.
گرد و غبار تا پایان هفته میهمان است

احد وظیفه، کارشــناس سازمان هواشناســی کشور، در گفت وگو با «شرق»، در پاسخ به این ســؤال که آیا تهران روز جمعه آلوده ترین 
شهر جهان بود، گفت: «اینکه تهران آلوده ترین شهر جهان است، ادعای چندان مستند و معناداری نیست، از طرفی کمکی به ما نمی کند. 
مگر االن کســی آمده و میزان آلودگی کشــورهای همه جهان را با هم مقایسه کرده است که ما بخواهیم به این ادعا اتکا کنیم؟ همچنین 
هر جایی یک موقعیتی دارد. بخشــی از کره زمین فصل زمســتان را می گذرانند و نیمکره دیگر در فصل گرم سال قرار دارد؛ بنابراین جمله 
مفهوم داری نیســت؛ اما تهران از دیروز شــهری بسیار آلوده بود و تنفس هوای آن به شــدت خطرناک بود». او با اشاره به دالیل این اتفاق 
گفت: «دلیل این مسئله گرد و خاک است. گرد و خاکی که از مناطق صحرایی جنوب سوریه، شرق اردن و غرب اهواز توسط یک موج فعال 
ایجاد شــده و این توده هوا گرد و خاک را بلند کرده و با خودش حمل کرده و از شــب پنجشنبه، ۱۹ فروردین  وارد ایران شد و در حال گذر از 

کشور ماست. صد البته بخشی از این گرد و خاک از منابع گرد و خاک داخلی منبعث می شود... 
ادامه در صفحه۸

  عکس: حسن شیروانی، ایرنا

گزارش تیتر یک را در صفحه   ۲ بخوانید

شادمانی هسته ای
در سکوت وین

دولت امروز  نخستین  «روز ملی فناوری هسته ای» خود را برگزار می کند

رفته رفته امید به احیای برجام در حال کم رنگ  شــدن اســت. 
حامیان برجام با حسرت، شــاهد خاموشی کورسوی مانده در افق 
هســتند. تهران و واشنگتن همچنان حاضر به قبول شروط یکدیگر 
در وقت اضافه گفت وگوهای کش دار وین نیســتند. دیر نیست که 
پایان گفت و گوها اعالم شــود. مخالفان برجــام در ایران، آمریکا و 
منطقه از این اتفاق خشنود خواهند بود؛ اما پرسش این است: چه 
در پیش اســت؟ و اوضاع چگونه رقــم خواهد خورد وقتی برجام 
مرده باشــد؟ یک صدایی در مخالفت با خواســت های تهران برای 
بازگشــت به برجام در واشــنگتن روز به روز بیشــتر می شود. حاال 
«آنتونــی بلینکن» که روزگاری هوادار پــرو پا قرص برجام بود و با 
وجود مخالفت های داخلی و بیرونی ایاالت متحده «رابرت مالی» 
را طــرف مذاکره کننــده آمریکایــی در وین تعیین کــرد، از احتمال 
شکســت مذاکرات می گوید. برخی اعضای دموکــرات کنگره یا از 
ســر عافیت طلبی بابت انتخابات میان دوره ای پیش رو یا مخالفت 
بــا شــروط و تضمین خواهی های  تهران برای قبــول توافق درکنار 
جمهوری خواهان ایســتاده اند. آنان نیز همان هایی را می گویند که 
اسرائیلی ها و برخی دولت های عربی منطقه درباره احیای برجام، 

مدام در گوش دولت «جو بایدن» تکرار کرده اند.
ادامه در صفحه ۱۰

سمیه جاهد عطائیان: تماس، پشت تماس؛ از پشت تلفن همراه 
نفس نفــس می زند تا خبر مهمــی بدهد؛ «علــی؟ خبر داری 
که یــک خانم نابینا با یــک عمل جراحی کامال درمان شــده؟ 
علی دیگه مقاومــت نداره. می خوام نوبت بگیرم بیمارســتان 
خدا دوست که گفتن این خانم همون جا درمان شده. عجله کن، 

مرخصی بگیر که این دفعه خدا خواسته برات...». 
«علی» ۵۲ساله و نابینا اســت. جسته گریخته خبرهایی شنیده؛ 
امــا هنــوز نمی داند چه کنــد. خواهرش هم تمــاس گرفته و 
بــا بغــض و گریه این خبر را داده اســت. امیدوار شــده و حاال 
می خواهــد برای درمان برادرش هــر کاری در توان دارد انجام 
دهد. حتی می خواهد النگوهایش را هم بفروشــد. قرض کند تا 
هر طور که شــده هزینه هر درمان و عمل جراحی را جور کند. 
می گوید: «مادرم هم اگر زنده بود، برای درمان پسرش هر کاری 
می کــرد. باید تحقیق کنیم که حتما تا االن بیمارســتان شــیراز 
خیلی شــلوغ شــده...». علی این روزها   از یک عمل جراحی و 
احتمال برگشت بینایی اش که آن را به تدریج در دوران نوجوانی 

از دست داده، بسیار نگران است. 
هــم امیــد دارد و هــم از بیم شــایعه بودن صحبت هــا که از 
دوســتانش شــنیده و ناامیدشــدن انگیــزه اطرافیــان دلــش 

نمی خواهد که در این مورد حرف بیشتری زده شود... .
مادر دیگــری که دخترش نابینای شــدید بوده  نیز قرار اســت 
همراه دختر جوانش به شــیراز برود. این مادر هم مثل نابینایان 
و کم بینایان دیگر با دیدن برنامه عصر جدید، شــب و روزشان را 
از دســت دادند و می خواهند هر طور شــده کادر چشم پزشکی 

این بیمارستان را مالقات کنند. 
فعاالن اجتماعی هم حریف شان نشدند، توضیح دادند و علمی 
و موثق حرف زدند که تأثیر جراحی ســلول های بنیادین بر روی 
برگشــت بینایی اثبات نشده؛ اما گوش شــان به این صحبت ها 
بدهکار نبوده. نذر و نیاز کردند و تصمیم شــان را برای رفتن به 
این بیمارســتان گرفتند. این مادر می گوید: «فقط دخترم بتواند 
ببینــد، حتی بــرای لحظات کوتاه، حاضرم تمــام دار و ندارم را 
بدهم. مگــر بچه من از «تارا صبی» کــه در برنامه عصر جدید 

آمده بود، چه کم دارد؟!».
این گزارش   را در صفحه  ۶ بخوانید

چراغ «برجام»  
رو  به خاموشی است؟

یـادداشـت  روزنـامـه نـگـاران

شهر امید

 حامیان دولت در مواجهه با کابینه 
زبان سیاسی خود را تغییر داده اند

گزارش «شرق» از جنجال یک برنامه 
تلویزیونی برای نابینایان 

تالش نافرجام ۱۲ساله برای رسیدگی
به الیحه منع خشونت علیه زنان

عبور از رئیسی؟

عصر جدید شفا نداد!

صیانت از زنان اولویت 
اصولگرایان نیست!

۱۰

۳

سیدشهاب الدین طباطبایی

روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه، روزنامه «شرق» در چهار صفحه 
قرعه کشی  مراسم  از  را  خود  اختصاصی  و  تصویری  گزارش 
جام جهانی منتشر می کند. این گزارش از دوربین محمد فرنود 

روایت خواهد شد.
از مراسم قرعه کشی 
جام جهانی ۲۰۲۲ ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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