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  پس از 9 ماه هنوز وزیر 
پا در اتاق اصناف نگذاشته است

سياست 2

چرتکه 3

 دوئل ایران و آمریکا 
مذاکرات هسته ای را با چالش مواجه کرده است

 احیای برجام، 
یخ  بدون امضا بدون تار

یک سال و دوماه از آغاز مذاکرات احیای 
برجام در دولت حســن روحانــی و ابراهیم 
رئیســی می گذرد و به نظر می رسد ایران و 
ایاالت متحــده از نقطه بازگشــت به توافق 
هسته اي مصوب 1394 دور و دورتر مي شوند. 
بازیگران دیگر برجام چه چین و روســیه که 
بیشتر ســمت ایران بودند و چه تروییكاي 
اروپایي که بر سر میز آمریكا حضور داشتند، 
عمال عقب نشسته اند تا دوئل ایران و ایاالت 
متحده به پایان برسد.خبر تشكر نخست وزیر 

اســرائیل از یابدن برای خارج نكردن سپاه 
پاسداران از لیســت تحریم ها مشخص بود 
گه زلزلــه جدیدی در توافــق ایجاد خواهد 
کرد.مانند ماه های گذشــته در بی تحرکی 
عجیب تیم رسانه ای مذاکرات هسته ای این 
رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریكا بود 
که در جلسه اســتماع کمیته روابط خارجی 
ســنا گفت در صورت بدســت آمدن توافق 
با ایران، آن را به کنگره جهت بررســی ارائه 

خواهیم کرد. 

بررسی نحوه اطالع رسانی صدا و سیما از ماجرای متروپل آبادان

گزارش هایی که مردم را آرام نکرد
شهرنوشت 6

پارلمان عراق قانون جرم انگاری عادی سازی 
روابط با اسرائیل را تصویب كرد؛

 مانع تراشی بغداد 
علیه منافع اربیل 

وزیر خارجه روسیه: 

در سوریه می مانیم! 

لیگ قهرمانان اروپا در ایستگاه آخر

فینال تكراري

تعلل عمدی برای خرید زمان

دولت به افزایش قانو نی 
 حقوق بازنشستگان 

تمكین کرد
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 انتشار هر گونه اخبار کذب
  درباره متروپل،

 جرم است
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جهان 5

سياست 2

از روزي کــه 
متروپل فرو ریخت،  
قلب همه ایرانیان 
به زیر آواري از غم 
فرو رفــت. همه  ما 
در این اندوه بزرگ 
شــریک هستیم و 
وظیفه داریم انچه در تــوان داریم در کاهش 
آالم و رنج خانواده هــاي مصیبت دیده مردم 

عزیز آبادان به کار بریم. 
  آنچه شــاید بتواند مســئولیت همه ما در 
قبال  جان باختگان و فاجعه دیدگان باشــد 
این  است که از این مصیبت هاي جانخراش از 
سیل و زلزله گرفته تا پالسكو و متروپل که هر 
ازچندگاه، شاهد آن هســتیم، ساز وکارهایي  
تمهید کنیم که از تكرارپذیري آســیب هاي 

برآمده از این حوادث تلخ اجتناب شود. 
 معموال بعد از موجي از تاثر و تاسف و فضاي 
عاطفي رسانه اي، باز هم نظام ساخت و سازي 
به همان شیوه قبلي به کار خود ادامه میدهد 
و از آسیب شناســي و طراحي سازوکار جدید 
اثري نمي بینیم.   راه صحیح پس از وقوع چنین 
حوادثي، بازنگــري جــدي در آیین نامه ها و 
مقررات و نظارت بر مسئولیت ها است. اصالح 
سازوکارها بسیار مهمتر از شناسایي مقصران 
است که معموال در اینگونه ماجراها در فضاي 

خبري دنبال مي شود.
در همه این اتفاقات، ذي نفعان و  دستگاه هاي 
متعــددي دخیل اند که معمــوال  نقش آنها در 
هالهاي از ابهام باقي مي مانــد. به رحال یافتن 
قصور و تقصیر به هراندازه و روشــن و شــفاف 
کردن آن مي تواند به رونــد نظارتها که معموال 
سازوکارها در این میان نامناسب هستند کمک 

کرده و آن را اثربخشتر کند.
تجارب و بررسیهاي علمي نشان مي دهد 
باالرفتن هزینــه نادیده انگاري و فســاد در 
دادن مجوزها و نظــارت، عامل مهمي در عدم 

تكرارپذیري اتفاقات مشابه است. من شناختي 
از ســازنده متروپل ندارم اما بنابــر الگوهاي 
مشابه مي توان پیشــبیني کرد که متاسفانه 
ساختار و شرایط سیاسي-اقتصادي در شهرها و 
شهرستانها به گونه اي است که  افرادي مي توانند 
به راحتي پشتوانه هاي سیاســي محلي براي 
خود دســت و پا کنند به خصوص کساني که 
داراي امكانات مالي قوي هســتند. اینها  ِعده و 
ُعده براي خود جمع مي کنند؛ یارگیري کرده 
و در انتخابات موثر واقع مي شــوند و متاسفانه 
در بي ساماني سیاســي، چنین افرادي مبدل 
به  تعیین کنندگان و تاثیرگذارندگان انتخابات 
شوراي شهر، مجلس و... مي شوند. شفاف کردن 
سازوکار انتخابات در سطح شهرها و محله ها، 
متاســفانه وقتي در تعیین صالحیت ها فقط با 
مالحظات سیاسي و ســختگیري هاي فكري 
تصمیم سازي مي شود، حیات سیاسي اینگونه 

پشتیبانان تداوم مي یابد.
  همچنین نقــش افراد کم دانــش و فاقد 
اخالق حرف هاي چه در بخشــهاي نظارتي 
مهندسي و چه در بخشهاي تصمیمگیري در 

وقوع این حوادث چشمگیر است.
سالهاســت در مــورد کیفیت گســترش 
رشتههاي دانشــگاهي، مالک هاي صالحیت 
حرف هاي و عمل به دیدگاه ناظــر و الزامات 
قانوني مناقشاتي وجود داشته است. به اعتقاد 
من، پرونده متروپل را محــدود به این پروژه 
نكنیــم و فرایند حادثه»متروپل ســاز« را به 

نقد بكشیم. 
 دولت کمیته تحقیقي تشكیل داده است. 
سازوکار صحیح این اســت که در این حادثه 
و حوادث مشــابه، کمیته تحقیق ملي شكل 
بگیرد. در این کمیته مناســب است افرادي 
از نمایندگان نهادهاي مدنــي، متخصصین 
دانشگاهي و حتي از میان داغدیدگان، کساني 
حضور داشته باشند. انتشــار گزارش کمیته 
ملي متروپل مي تواند آرام بخش بوده و اعتماد 
اجتماعي را براي مراقبت از پیشگیري در موارد 

مشابه افزایش دهد.

یادداشت

 ساخت و سازهای متروپلی،
  سازوکارهای ناکارآمد 

آقای تــرودو، علی ربیعی
کســانی که البی 
کردند تا این بازی 
لغو شــود، صرفاً به 
این خاطر این کار 
را کردند که تحمل 
نداشــتند ببینند 
جامعه مدنی ایران - زیر تحریم فلج کننده و فشار 
حداکثری - دوام آورده و حتی در مناسبت های 
بین المللی شرکت می کند. #تیم_ملی هم نماد 
این تالش بود. شرم بر شــما!  )توئیت دکتر رضا 

نصری(
بدن هایی که زیــر آوار متروپل آبادان مانده 
وهمزمان چهره بی حفاظ ایران که در ســطح 
جهانی در معــرض تهاجم البی هــای جنگ 
وتحریم قرار گرفته وبه ســهولت امنیتی سازی 
وجرم انگاری می شــوند،به وضوح هر دو وجِه 
تفكیک ناپذیِر زوِج زیســت-کرامت ایرانیان را 
تشــكیل می دهند.آگامبن فیلسوف ایتالیایی 
تعبیری به نام حیات برهنــه  دارد که می گوید 
تیغ جراحی آن درست در نقطه اتصال شكل های 
حیات،ســبک های زندگی وخــود زندگی در 
مفهوم جان محض عمل می کند.حیات برهنه 
وبی حفاظ یعنی آن زندگی که از فرم وشــكل 
خودش جدا شده ودر معرض ریخت زدایی قرار 
گرفته است.وقتی به طور همزمان ودر چارچوب 
یک راهبــرد واحد کرامت وزندگــی را ترکیب 
بندی کنیم مجزا ســاختن چیزی به نام حیات 

برهنه ممكن نیست.
تحریم ها به طور مســتقیم زیست-کرامت 
یعنی هر دو وجه زیســتی وکرامتی ایرانیان را 
هدف گرفته اند.هدف این است که شهروند ایرانی 
به یک عنصر زیست شناسی  محض تقلیل یابد که 
همه تالش او صرفا معطوف به زنده ماندن شود 
ونه زندگی کردن در شــرایط کریمانه.تصادفی 
نیست که می بینیم به موازات تالش برای تحریم 
اقالم بشری وسلب دسترسی ایرانیان به جهان 
وبه نظام مالی جهان،کسانی هم در جریان یک 
تقسیم کار اعالم نشده رنج اجتماعی،رنج سیاسی 

وکرامتی ایرانیان را در رنج جســمانی وزیست 
شناختی درهم می آمیزند.

محمد فاضلی جامعه شناس نواندیش ایرانی 
می نویسد : 

زیست-کرامت یعنی زندگی فردی و جمعی 
دو بخش دارد و ایرانیــان باید توأمان به صورت 
مادی امكان زیستنی داشته باشند که به ایشان 
احساس کرامت بدهد؛ و کرامتی داشته باشند که 

زیستن شان را معنادار سازد 
البی گری بــرای لغو بازی دوســتانه ایران 
وکانادا یک واکنش خشم آلود بود بر علیه کرامت 
ایرانیان.خشــم از اینكه جهان ببیند ایرانی ها 
به رغم تحریم ها به یــک موجود زنده به لحاظ 
بیولوژیک تقلیل نیافته اند بلكه می خواهند در 
ســطح جهانی ودر منظر افكار عمومی جهانی 
چهره ای از آِن خود داشته باشند وبه دنیا نشان 
بدهند که ایران به رغم همه آن تحریم ها جامعه 
مدنی دارد،سینمای خود را وهنر در کن و ورزش 
خود را در کانادا به نمایش می گذارد.در واکنش 
به همین شرافت تصویری چهره ایرانیان بود که 
یكی از اعضای جبهــه تحریم در مصاحبه با بی 
بی سی گفت می خواســتند فوتبال را سیاسی 
کنند،می خواستند تصویر دیگری از ایران ارائه 
کنند  وما مقابل این ایســتادیم.به این ترتیب 
شریف ترین وزیباترین چهره هایی که می توانند 
سیمای مدنی ایران  را چه در جلوه هنری وچه 
در جلوه مدنی و ورزشــی را در معرض نمایش 
ملت ها قرار دهند با یک نوع تــرور نرم مواجه 
می شــوند:ترور علیه چهره ایران.تحریم هایی 
که زیســت-کرامت ایرانیان را هدف گرفته اند 
نمی خواهند ایرانیان در شعاع نور سیمای مدنی 
خود گام بردارد تا تقلیل همه وجوه وابعاد ایران 
به یک امر نظامی -امنیتی ممكن شود وپروژه 
امنیتی سازی  ایران شــكل بگیرد.بزرگترین 
دستاورد برجام که متاسفانه در زمان خود قدر 
آن دانسته نشد همین رفع شبح امنیتی سازی 
یعنی تقلیل ایران به یــک وجه امنیتی نظامی 
-هســته ای وانكار وجوه تمدنی وچهره مدنی 
ایران بود. واین یعنی کرامــت زدایی وترور نرم 
علیه  رخسار مدنی ملتی که تحریم ها را تقدیر 
خود نمی داند ومی خواهد در یک گستره جهانی 

آنچنان که هســت تكریم شود.شگفت آن که 
تحریم گــران وتكریم ســتیزان اگرچه به نحو 
قیم مآبانه از ایران ســخن می گویند اما همان 
شگرد ها واستعاره هایی را به کار می گیرند که 
جماعتی دیگر از تروریســت ها در ایام جنگ 
در مقرهای مزدوری خــود در قلب ارتش بعث 
عراق آن را مســتعمل کردند.منظورم واژگان 
وگزاره مستعمل جمهوری اسالمی ایران نمی 
تواند ایران باشــد اســت که زمانی رجوی در 
عراق در تلویزیون صدام  می گفت ارتش رژیم  
نمی تواند ارتش ایران باشد.در آن ایام بسیاری 
ازچهره های اوپوزسیون خارج کشوری به رغم 
همه مخالفت هایی که با نظام سیاســی ایران 
داشــتند ایرانیت خود را در بوته تعلیق پرانتز 
ننهاده بودنــد و می گفتند ارتــش بعث ارتش 
دشمن  ایران است.پاسخ رجویست ها این بود 
که نمی توان دو دشــمن اصلی داشت اگر رژیم 
دشمن اصلی است پس باید آن را کوبید ..رجوی 
ونشریه مجاهد  برعلیه آن  تیترهای به کار رفته 
در نشریه های اوپوزســیون خارج کشوری که 
تعبیر  حماسه های مقاومت ارتش قهرمان ایران  
را به کار می بردند لجن پراکنی می کردند.یكی 
از همین نشریات نوشــته بود مجاهدین خلق  
با فشنگ عراقی ها ســینه جوانان ایرانی را که 
از خاک وطن دفاع می کننــد  هدف گرفته اند.

رجوی،در سخنرانی عید فطر 1367 در پاسخ به 
همان طیف از اوپوزسیون گفت  آنها: :

 با چنین خواب و خیال هایــي چنان ارتش
} امام{ خمیني را ارتش ایران مي نامد که انگار 
نه انگار این ارتش مال رژیم اســت.  ) سخنراني 

رجويـ  عید فطر سال 1367ـ  نشریه اتحادیهـ  
شماره 139ـ  ص 8 ( 

بر مبنای همین منطق بود که پرویز پرستویی 
صرفا به جرم اینكه به سهم کوچک اما مشخص 
وانكار ناپذیر خود تصویر هنری ومدنی کشورمان 
را نمایندگی می کند در امریكا در معرض تهاجم 
 لومپن مآبانه قــرار گرفت،مطابق همین منطق

 نام زدایی از ایران است که برخی از اعضای ایرانی 
اتاق فكرهای تحریم وجنگ،نمی توانند سینمای 
ایران را به نام خود بنامخوانی کنند وســینمای 
ایران بدانند.تهاجم علیه سلییرتی ها و ورزشی ها 
از آن روست که آنان به کار تولید نمادها اشتغال 
دارند وهمزمان کار عاطفی  می کنند یعنی سطِح 
مقاومت مدنی کشــور در مقابــل ترورها علیه 

زیست-کرامت ایرانیان را ارتقا می دهد.
ریخت زدایــی وکرامت زدایی بــه موازات 
تالش سیستماتیک برای کاهش سطح سالمت 
وتوان زیست شــناختی جمعیت ایران دو وجه 
به هم پیوســته تحریم  ها را تشكیل می دهند. 
از همین جا برمی خیــزد اهمیت رفع تحریم ها 
وآن دســتاورد بزرگ ملی در دور کردن شــبح 
امنیتی سازی از فراز آسمان ایران که یک بار به 
یمن دیپلماسی ایرانی انجام شد وپشت سر خود 
گنجینه ای از تكنیک هــا، الگوها وراهبردهای 
دیپلماتیک نهــاد.آن تكنیک هــا تكرارپذیر 
هستند،کافی اســت همچنان که ظریف نشان 
داد با البی اسرائیل در همان نقطه کانونی خود 
در امریكا چنگ درچنگ شویم،آنگاه اذناب آن 
البی ها هم در ریز بدنه های تحریم در حاشیه این 

یا آن تنش وشكاف روابطی فروخواهند پاشید.
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