
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

 گفتگوهای برجامی ایران و آمریکا
 با واسطه کشورهای دیگر انجام می شود

مذاکره از این 
اتاق به آن اتاق

همدلی|  اگر چه خبــِر برپایی دوبــاره اردوگاه 
مذاکره کنندگان برای احیــاِی برجام در آینده ای 
نزدیــک، بر افزایــش خوش بینی هــا دامن زده و 
قدری از شــعله آتِش تنش ها کاســته اســت؛ اما 
به واقــع، به جز تغییــر محل گفتگوهــا از وین به 
دوحه، چشــم اندازی از تغییراتــی قابل توجه در 
رویکرد طرفین دیده نمی شــود. بر اســاس اعالم 
وزارت خارجه ایــران، در این دور از مذاکرات نیز 
هیچ گفت وگوی مســتقیمی بیــن ایران و آمریکا 
رخ نمی دهد. این به آن معناســت که نمایندگان 
ایــران و آمریکا همچنان در دو اتاق مجزا خواهند 

نشست و از طریق واسطه های روسی و اروپایی از 
دیدگاه های خود با خبر خواهند شــد. این مسئله 
از آن روی کمــی مضحــک به نظر می رســد که 
اختالفات اساســی که مانع از احیای برجام شده، 
تنها بین این دو کشــور وجود دارد، اما ظاهراً قرار 
است با این نوع از مواجهه این مسئله بزرگ را حل 
کنند. از این منظر شاید بتوان گفت که در نتیجه 
ســفر جوزف بورل به تهــران، تنها تصمیماتی در 
مورد روش و رویه ادامه کار گرفته شــده و اصول 
و محتوای کار عماًل همچنان به شــکل پیشــین 
شرح در صفحه ۳ باقی مانده است. 

 روایت یک نماینده
از فشار دولتی ها

تماس عجیب با نمایندگان 
استیضاح کننده

 چه کسی مانع جاسوسی
 احمدی نژادی ها شد؟

 روایت تازه
 از خدمات طائب
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 آشغال گوشت
پرتقاضا در فروشگاه ها

 بعد از میوه های گندیده، بازار استخوان
 و ضایعات پروتئینی داغ شد

یادداشت

برشی از زندگی یک خانواده ساکن طبقه سابقاً متوسط

اجازه بدهید در این روزهای دشــوار زندگی یک خانواده را به صورت 
اتفاقی از بین میلیون ها خانوار ایرانی بیرون بکشیم و یک روز از زندگی 
او را در تنگنــای این روزهــا باهم ببینیم. خانواده آقای »ســرخوش« 
کارمند ســاده از طبقه متوسط با بیست سال سابقه کار و دارای همسر 
و سه فرزند بزرگ و کوچک، سال 95 خانه خود را فروخته با این گمان 
که اتفاق خاصی نخواهد افتاد، با پول آن یک دستگاه پژو پارس می خرد. 
بقیه پول را رهن خانه ای سه خوابه در »شهران« می کند و مدتی به خود 

و فرزندانش خوش می گذرد.
 آخر هفته ها )بدون عذاب پیکان( با ماشین کولردار خود راهی شمال 
می شوند تا  »جوج« بزنند و صدای ضبط ماشین را بلند کنند تا تهران. 
زندگی با همه التهاب های ناشی از مسئله هسته ای تا حدی ثبات و قوام 
یافته اســت. قیمت ها معقول است. مادر خانواده پرستار قراردادی است. 
فرزندانشــان دانشجوی دانشگاه آزاد. وارد ســال 97 می شوند. زمستان 
قبلش ســفر زیارتی اربعین رفته بودند و نوروز را در استانبول ترکیه به 
سیاحت گذراندند. ناگهان در اردیبهشت 97 خبر می رسد که  »ترامپ« 
از برجام خارج شــده است و شــوک به بازار وارد می شود. دالر ظرف دو 
ماه سه برابر می شــود. به همان نسبت قیمت مسکن ضرب در دو و سه. 
قرارداد خانه به پایان رســیده و پول رهن سال گذشته، کفاف منطقه را 

نمی دهد. به منطقه ای پایین تر )ستارخان( کوچ می کنند.
کم کم از اقدام نسنجیده شــان در فروش خانه پشیمان می شوند چرا 
که هر ســال با آغاز تابســتان، تب و لرز اسباب کشی و پیدا کردن خانه 

مناسب به جانش می افتد.
ســال 99 می رسد؛ روزنه امیدی به نام بورس به ملت نشان می دهند. 
دروهمســایه و مســئوالن از صدر تا ذیل یک صــدا توصیه می کنند که 
هرچه دارید بفروشــید و بریزید در کارخانه بورس که برد قطعی است. 
آقای ســرخوش پژو پارس را فروخت، همسرش که این یک سال را در 
اضطراب کرونا شبانه روز دور از خانواده در بیمارستان گذرانده بود، همه 
پس انــداز خود را که مقداری طال بود فروخــت. همه پول حاصله را دو 
دســتی توی »چاه ویل« بورس ریختند. اینجــا هم بورس بود که روی 
ســر خانواده سرخوش و میلیون ها خانواده دلخوش ایرانی آوار شد. تنها 
دارایی مرد قصه ما، پول رهن بود. با تشدید تحریم های بین المللی علیه 

ایران، همه چیز سیر صعودی گرفت ازجمله خودرو.
تابســتان  هزاروچهار صد، باز هم استرس جابه جایی و ناامیدی مطلق 
از خانه دار شــدن دوباره و ذکر زیر لبی کــه »خودم کردم که لعنت بر 
خــودم باد.« با هر زحمتی بود، در منطقه نواب خانه ای دوخوابه گرفت؛ 
رهن و اجاره. تنها دارایی شان صد میلیون رهن و یک پراید مدل 1392 
بود.  کمی بعد موســم انتخابات شــد و یاس و ناامیدی بعد از ســال ها 
مانع شــرکت آقای ســرخوش در انتخابات شــد. ولی با وجود کمترین 
اســتقبال از انتخابات، یکی انتخاب شــد که خود را سید »محرومان« 
می دانست. ســرخوش اما خنده تلخی داشــت چون قباًل یک بار هم با 
عنــوان »پابرهنگان« کالهش را باد برده بــود. حاال دیگر از رفاه خبری 
نبود. مســاحت خانه اجاره ای آقای سرخوش، از نصف خانه خودش که 

چند سال پیش فروخته بود هم کمتر بود.
بچه ها بزرگ شده بودند. مجبور بود پنهانی دور از چشم فرزندان، برای 
ساعاتی از خانه خارج شــده مسافرکشی کند. آن هم هر چه درمی آورد، 

خرج همان »لگن« مدل 92 می کرد چون  قطعات سرسام آور گران شده 
بود. اواخر شــب که خسته از سه شغله بودن به خانه می آمد، حرف های 

رئیس جمهور و وزیران اینجاوآنجا نمک بر زخم او بود.
تنها اتفاق خوب این ماه ها، کم شدن تلفات کرونا بود که سبب می شد 
مادر خانواده بیشــتر به خانواده رســیدگی کند. ولی خــود او دو بار از 
کرونــا جان به در برده بود و بچه ها هم بی نصیب نمانده بودند. هر چند 
جان باختن چند نفر از همکاران و بستگانشــان آن ها را ســخت آزرده 
بود. با رســیدن تابستان اولین سال از قرن نو، حال هر که را می دیدی، 
خراب بود. گرانی های بهار هزاروچهارصدویک، باالترین در نوع خود بود. 
ســفره خانواده هر روز کوچک تر می شد و پدر و مادر شرمنده فرزندان. 
مشــخص بود سه ماه اول سال چند بار گوشت قرمز و چند بار ماهی در 

خانه دیده اند. 
همه اینها بود تا اینکه زمزمه های گرانی های مســکن هم از راه رسید. 
تیر خالصی بود بر آرامش و آسایششــان یکجا. آقای ســرخوش دور از 
چشــم خانواده بارها به حال خود گریســته بــود. عصرها دیگر به جای 
مسافرکشی، دربه در دنبال خانه بود. بدون آنکه پس اندازی داشته باشد، 
رهن دو و نیم برابر و اجاره دو برابر شده بود. شب های سخت و مالل آور 
فرارســیده بود، زن و شــوهر رغبتی به یکدیگر نداشتند، زندگی روی 

زشت خود را نشان می داد.
 ایــن میان اما هیچ چیز بیشــتر از گــوش دادن به اخبــار داخلی و 
خارجــی آزاردهنده نبود. خانم خانه، از ســخنان رئیس دولت که گفته 
بود »طلبه ها به پرســتاران آموختند چگونه بر کرونا غلبه کنند« سخت 
برآشفته بود و لعنتش را نثار درودیوار می کرد. شب آخر ناخواسته آقای 
سرخوش که دیگر از نام خود هم بیزار بود، کنترل تلویزیون را به صفحه 
آن کوبید و این گونه خود و دیگران را از همان چند مسابقه والیبالی که 
اندکی دلخوشی به خانه می آوردند، هم محروم کرد. این حرکت عصبی 
او در لحظه ای عنان اختیار از او گرفت؛ وزیر خارجه، بر صفحه تلویزیون 
ظاهر شد و گفت: »معاهده برجام باید طوری بازنویسی شود که روسیه 

هم از این قرارداد منافعی ببرد.« هر چه هست زخم است و نمک. 
میلیون هــا زندگی بــه برجام گره خورده و برجام خــود عالئم حیاتی 
ندارد. اواخر بهار 1400 است. از یکی از بستگان در شهرستان می شنود 
رهن و اجاره در شهرستان سرســام آور شده است، تهران چطور است؟ 
جواب دادن به این ســؤال دردش را چندبرابر می کند. شــب سختی بر 

»سرخوش« می گذرد. 
فردا از محل کار یکســره به ســمت بنگاه های جنوب شــهر می رود. 
قیمت ها مثل پتک بر فرق او فرود می آید. چند فایل را به تناســب تنها 
دارایی اش یادداشت می کند؛ دوخوابه شصت متر، رهن 250،اجاره پنج 
میلیون. اضطراب گلویش را خشک کرده. بنگاه بعدی از همان اول توان 

مالی را صد میلیون تومان اعالم می کند. 
دو فایل یادداشــت می شــود؛ چهل وپنج متر یک خوابه، 100میلیون 
رهن با ســه و نیم میلیون اجاره. بعدی طبقه چهارم، بدون آسانســور 
یک خوابه 47متر، صدوبیســت میلیون رهن با سه میلیون اجاره ماهانه. 
به خانه برمی گردد. نای ســخن گفتن ندارد. تنها دو گزینه روی میزش 
باقی مانده است؛ برگشــتن به شهرستانی که 25سال پیش با هزار امید 
و آرزو ترکش کرده بود، این بار اما با دســت خالی و چهره ای پر از شرم. 
یا بازخرید زودهنگام و دریافت ســنوات برای رهن خانه و ادامه زندگی 
با کار در اســنپ. این روایت را می توان به زندگی هزاران نفر از ساکنان 

طبقه سابقاً متوسط ایرانی تعمیم داد.

    محمد زرین
   فعال اجتماعی

 چرا اصولگرایان در مقابل تأسیس
 وزارت بازرگانی سکوت کرده اند؟

ممنوع برای روحانی
 مجاز برای رئیسی

همدلی اشتباهات کالمی سیاسیون فعلی را 
بررسی کرد

افول ادبیات گفتمانی 
دولت و مجلس

همدلی| دولت طرح تشــکیل وزارت بازرگانی 
را تصویب کرده است. طرحی که دولت حسن 
روحانی خیلی تالش کرد آن را به ثمر برساند 
اما موفق نشد. بسیاری از اصولگرایان در مجلس 
با آن مخالف بودند و تأکید داشــتند روحانی 
تنها می خواهد فشــار مالی بر دولت و ساختار 
اقتصادی کشور وارد کند؛ اما حاال در روزهایی 
که تورم فزاینده در کشور شکل گرفته و دولت 
در تأمین بودجه عمومی با مشکل روبه رو است...
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حقیقت  این  و  انکارها  پرسش ها،   
گم شده

 ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
عروسی ساعتی ۸۵  بادیگارد شب   

هزار تومان!
به  تاریخ  دل  از  ماموت  بچه  یک   

دنیای ما آمد
 آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی؛ یادگار 

دوره تیموری
جنگ  اتریشی  تروریست  که  روزی   

جهانی اول را آغاز کرد

گوناگون
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دو مقام قضایی و انتظامی هشدار دادند؛

 آمار صعودی سرقت
 در کانون نگرانی

لزوم برخورد مدعی العموم 
با حراج آثار ملی

انتصاب رییس جدید 
سازمان حفاظت 
اطالعات سپاه 

جزییات حمله سایبری 
به صنعت فوالد ایران

 مردان اقتصادی دولت 
مسیر متفاوتی را می روند

 به دنبال مقصِرگرانی
نه خوِد گرانی

همدلی|  دیروز دو مقام قضایی و انتظامی نسبت 
به افزایش سرقت در ایران ابراز نگرانی کردند. معاون 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
سرقت را از جرائم بسیار مهمی پنج سال گذشته 
در کشور عنوان کرده است. فرمانده انتظامی کشور 
نیز ســرقت را موجب نگرانی های مردم دانست. 
گفته های این دو مقام مسئول در حالی است که 
مسئوالن قضایی در بسیاری از استان ها سرقت را 
بیشترین فراوانی در بین جرم های استان های خود 

اعالم کرده بودند.
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 جزییات حمله سایبری
 به صنعت فوالد ایران

همدلی| روز گذشــته برخی منابع خبری تأیید 
کردنــد که حمله ســایبری به دو شــرکت فوالد 
خوزســتان و فوالد مبارکه صــورت گرفته و یک 
گروه هکری مســئولیت حملــه را برعهده گرفته 
است. روز گذشته یک مقام مطلع در شرکت فوالد 
خوزستان به خبرگزاری مهر گفت: به دلیل اینکه 
این حملــه ابعاد زیادی دارد، موضوع در دســت 
بررسی قرار داشــته و هنوز اطالعات تکمیلی در 

مورد جزئیات حمله به دست نیامده است.
وی افــزود: بــا توجه به قطعی بــرق، برخی از 
خطوط تولید این شــرکت غیرفعال بوده اند و این 
مسئله ارتباطی با حمله سایبری نداشته است. وی 
تصریح کرد: هنوز بــه جمع بندی کامل در مورد 
جزییات حمله سایبری نرسیده ایم؛ اما مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزستان در گفت وگو با فارس این 
خبر را به گونه ای دیگــر بیان کرد. او گفت: صبح 
امروز بعضی از سیســتم ها و تجهیزات شــرکت 
فوالد خوزســتان موردحمله سایبری قرار گرفتند 
که خوشبختانه علیرغم حمالت مذبوحانه صورت 

گرفته این توطئه ناکام ماند.
با اقدامات  ابراهیمی افزود: خوشــبختانه  امین 
به موقع و هوشیاری موجود، این حمله ناکام ماند 
و هیچ خســارت و آســیبی به خط تولید شرکت 
فوالد خوزستان وارد نشد. مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان گفت: خط تولید شرکت فوالد هم اینک 
فعال بوده، تمامــی کارکنان حوزه های مختلف با 
تعهد و تعلق ســازمانی در محــل کار حاضر بوده 
و مختصــر اختاللی که بــه ســایت، کانال های 
اطالع رســانی و ســامانه پیامکــی این شــرکت 

واردشده در حال برطرف شدن است.
ابراهیمی تصریح کرد: همه مجموعه های  امین 
رســانه ای کشــور توجه داشته باشــند که اخبار 
منتشرشــده در کانــال تلگرامی شــرکت فوالد 
خوزســتان به دلیل هک شدن این کانال از سوی 
دشــمنان و بدخواهان کشــور، از تاریخ امروز تا 
اطــالع ثانوی معتبــر نبوده و صحــت هیچ یک 
از مطالــب آن تأیید نمی شــود. وی بیان کرد: تا 
اطالع ثانوی آخرین اخبار و اطالعیه های شــرکت 
فوالد خوزستان از طریق خبرگزاری های رسمی و 
کانال مجازی شرکت در اپلیکیشن آی گپ منتشر 

خواهند شد.
دیدبــان ایران نیز خبر داد کــه عالوه بر حمله 
سایبری به شرکت فوالد خوزستان، شرکت فوالد 
مبارکه نیز موردحمله قرارگرفته و یک گروه هکری 
مسئولیت حمله را برعهده گرفته است. بنابر اعالم 
کارشناســان فنی حمله به دو حوزه سیستم دبیر 
و ســامانه های تولید صورت گرفته است. سیستم 
دبیــر، نرم افزارها در حال به روزرســانی بوده و تا 

ساعاتی دیگر به حالت عادی برمی گردد.
ادامه در صفحه 5

آیت اهلل بهشتی به روایت دخترش

حجاب   درباره 
نمی کرد تحکم 

همدلی| هر ساله در سالگرد شهادت آیت اهلل بهشتی 
و یارانش در حزب جمهوری اسالمی است، توجه ها 
به سمت این روحانی تحصیل کرده دانشگاه و افکار و 
اندیشه هایش جلب می شود. این روزها به مناسب آغاز 
فصل تابستان و ایجاد حاشیه ها و درگیری هایی که 
پیرامون موضوع حجاب، گشت ارشاد، این موضوع نیز 
در کانون توجه مردم و رسانه هاست. انتقاد بخشی از 
مردم و حتی چهره هایی از جناح اصولگرا– که معموالً 
خود را مدعی حمایت از ارزش های نظام می داند- از 
نحوه برخورد گشت ارشاد، امسال پر رنگ تر از قبل 
شده است. شــاید حضور یک روحانی موردحمایت 
اصولگرایان در منصب ریاســت جمهوری و تالش 
بــرای کاهش نارضایتی های مردمــی ازجمله علل 
این انتقادات باشد. نگاهی به سخنان ملوک السادات 
حسینی بهشتی دختر آیت اهلل شهید دکتر بهشتی 
در گفت وگو با جماران تفاوت نگاه او با متولیان فعلی 
حجاب کشور را نشان می دهد. ملوک السادات بهشتی 
پیرامون نگاه شهید بهشتی به حجاب گفت: »ایشان 
معتقد بودند که تک تک اعضای خانواده دارای فکر و 
شــعور و قدرت تشخیص هستند و حق انتخاب در 
شیوه زندگی فردی و اجتماعی دارند. برخورد ایشان 
بــا من به عنوان دختر خانواده با محبت و عطوفت و 
درعین حال همراه با آگاهی دادن در حد کمال بود. 
به عنوان مثال، هیچ گاه تحکم به داشــتن حجاب و 
رعایت موازین شرعی نکردند، زیرا معتقد بودند اجبار 
در دین باعث دوری جوانان از مکتب پویای اســالم 
می گردد. همواره معتقد بودنــد که باید با مطالعه، 
بررسی و تفکر در مسائل گوناگون انتخاب صحیح را 
به عهده خود جوان گذاشــت و اگر این امر همراه با 
استدالل منطقی نباشد پیروی جوان خانواده از این 
شئونات سرسری و کوتاه مدت خواهد بود. در خارج 
از کشور نیز هرگز مرا وادار به داشتن حجاب نکردند، 
بلکه همچون معلمی دلســوز و مهربان و با توجه به 
مشکالتی که یک نوجوان در محیط بی بندوبار غربی 
دارد ســاعت ها وقت گذاشتند و با صبر و حوصله به 

سؤاالت من گوش دادند و به بحث پرداختند.«
وی افزود: »ایشــان با آگاهی دادن، تشــویق به 
خواندن کتاب های مرتبط با موضوع حجاب و امکان 
مقایسه بین دین مسیحیت و اسالم، آزادی بیش ازحد 
و در واقع بی بندوباری دختران در جامعه غربی و بیان 
وظایف و مسئولیت های دختران و زنان در اسالم و 
ارائه الگوهای زن مسلمان، سبب شدند که با آگاهی 
کامل و علیرغم دشواری های بسیار برای یک دختر 
نوجوان، حفظ حجاب و رعایت دســتورات شرعی 

حتی در جامعه بی بندوبار غربی را انتخاب کنم.«
دختر شــهید بهشــتی در بخش دیگری از این 
گفت وگو به ویژگی های دیگر ایشان پرداخت و گفت: 
»ایشان ازنظر اخالقی و رفتار برای همه ما فرزندانشان 
الگو و نمونه بودند. وقتی پدر خانواده در رفتار و روابط 
با فرزنــدان و حتی جامعه کمترین خطــا را دارد، 
می تواند الگو قرار گیــرد. هرگز دروغ نمی گفتند و 
در بســیاری از موارد صراحت لهجه ایشــان سبب 
رنجش افراد متملق و چاپلوس می شــد. از تهمت و 

افترا به دیگران به شدت دوری می کردند و تا حقیقتی 
برایشان محرز نشــده بود، در رفتار و گفتار دیگران 
تشکیک نمی کردند. از هوچیگری و سفسطه بازی 
به شدت عصبانی می شدند و سعی می کردند حقایق 

را بازگو کنند هرچند به ضررشان باشد.«
 وی ادامه داد: »به تهمت ها و افتراهایی که به ایشان 
زده می شــد، بی اعتنا بودند. ازاین رو وقتی به ایشان 
معترض می شدیم که چرا جواب تهمت ها و افتراهای 
دشــمنان و بدخواهانتــان را نمی دهید، در پاســخ 
می گفتند: دخترم این ها همه ریشه در حسادت افراد و 
شخصیت های کم ظرفیت دارد. حیف عمر کوتاه ما که 
به خاطر صرف پاسخگویی به این اراجیف تلف شود. 
بگذار هرقدر می خواهند حرف بزنند و شایعه درست 
کنند. ما وقت زیادی نداریم و باید به کارهای مهم تر و 
ضروری تر برای این مملکت و مردم خوب این سرزمین 
بپردازیم.«دختر شهید بهشتی درباره نظر پدرش در 
خصوص جایــگاه زن در خانواده و جامعه گفت: »در 
خانه ما مادر جایگاه خاصی داشت و این همه به واسطه 
احترام وافری بود که پدر برای همسرشان قائل بودند...

در جریــان فعالیت های اجتماعی نیز همواره مادر را 
به همراه خود می بردند. چه جلســات گوناگون که 
در داخل کشــور داشــتند و چه در خارج از کشور، 
به خصوص آنکه در اروپا می خواستند زن مسلمان با 
حجاب کامل به جامعه اروپایی معرفی شود و احترام 
به همسر در محافل دانشجویی مسلمانان نشان داده 
شود. در بازگشت به ایران، جلسات گوناگون سخنرانی 
برای دانشــجویان، فرهنگیان، مهندسین، پزشکان، 
بازاریان و روحانیون به صورت جلسات هفتگی تشکیل 
می شــد که ضمن تفســیر قرآن به بحث و بررسی 
مسائل سیاسی و اجتماعی روز مانند مسئله حجاب 
زن، انتخاب حجابی کامل برای محل کار و نیز مشاغل 
مختلف و نیز مســائلی چون تنظیم خانواده و دیگر 

مسائل مبتال به روز می پرداختند.«
ملوک  الســادات بهشــتی در ادامه بــه روابط و 
اشــتراکات پدرش با امام موســی صدر پرداخت و 
گفت: »با امام موسی صدر از حوزه علمیه قم با هم 
آشــنا و از لحاظ فکری بسیار به هم نزدیک بودند و 
دیدگاه های مشترکی داشتند. این دو برای اعزام به 
خارج کشور و تبلیغ انتخاب شدند و یکی برای ایجاد 
وحدت در جامعه مسلمانان اروپا و دیگری برای ایجاد 
وحدت در لبنان که دارای مذاهب و ادیان گوناگون 
بود انتخاب شده بودند و در دوران تصدی این امر به 
معنای واقعی محور وحدت مســلمانان و در جوامع 
مســیحی نیز تأثیرگذار بودند. در سفر به لبنان نیز 
خانواده پدر را همراهی می کرد. لبنان که مجموعه ای 
از اقوام و ادیان گوناگون بود و امام موســی صدر در 
آنجا با ســعه صدری که داشــت عامل وحدت بود و 
مانع بروز اختالفات قومی و مذهبی می شد. برای من 
همفکری و هم سلیقه بودن این دو برادر که ساعت ها 
در کنار هم راه می رفتند و گفت وگو می کردند بسیار 
جالب بود و جاذبه ای که امام موســی در بین مردم 
فقیر و غنی داشت که ناشی از خلق محمدی ایشان 
بود؛ و جایگاه ویژه ای که بین علمای لبنان داشتند.«


