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قطر، کشورهای اسالمی و جام جهانی فوتبال  اعتراض، نتیجه بی اعتمادی

باج دادن زمامداران به ملت افتخار آمیز است

یکی از مهمترین مســائلی کــه جوامع امروزی 
با آن مواجه انــد، مقوله اعتماد عمومی اســت که 
ارزشــمندترین مولفه ســرمایه اجتماعی محسوب 
می شــود. مراد از اعتماد عمومــی رضایت حاصله 
جامعه از اجابت اعمال خواســته شده از حکمرانان 
اســت که در هر جامعه ای میزان آن بســته به نوع 
حکومت حاکم و عملکردش متغیر اســت. اعتماد 
عمومی با یک کنش خاص و صرف حاصل نمی شود 
بلکه حاصل انباشــت مجموعه سیاســتگذاری ها و 
نتایج آنها در زندگی اجتماعی اســت. اگر بخواهیم 
ســیر تاریخِی ارزشمندِی اعتماد عمومی را بررسی 
کنیم پر واضح است که در حکومت های استبدادی 
نمی توان جایگاه ارزشــمندی برای اعتماد عمومی 
متصور شد چرا که حاکم یا نخبگان سیاسی اساسا 
مشروعیت خود را از مردم نگرفته اند بلکه برای آن 
منشــا ماورایی قائل اند اما با گذشــت زمان و نیل 
جوامع برای پایه ریزی حکومتی که مبتنی بر اراده 
عمومی باشــد و حاکماِن واقعی خود مردم باشند، 
می توان ادعا کرد مسئله اعتماد عمومی نیز جایگاه 
رفیــع خود را پیدا می کند زیرا دیگر هیچ تضمینی 
برای ماندن هیچ حکومتی در مسند قدرت نیست. 
چرا که مردمی که حاکــم را برگزیده اند در صورت 
عدم رضایت، حاکم دیگری را بر سرکار می آورند و 

مالک سنجش، رضایت عمومی است.
با عنایت به آنچه گفته شــد اعتماد عمومی، آن 
حلقه اتصال بین جامعه و دولت، به راســتی زخم 

عمیقی برداشته است و گزاف نگفته ایم اگر بگوییم 
ایــن اعتماد در حال احتضار اســت و هــر رویداد 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاســی که باعث 
نارضایتی مردم می شود ضربات آخرین را بر پیکره 
این سرمایه گرانبها وارد می کند. زمانی که مردم از 
متولیان قدرت انتظار صداقت، راستگویی، عمل به 
خواست جامعه، انتشــار شفاف و آزاد اطالعات و ... 
دارند اما شاهد نتیجه ای ضعیف یا حتی عکس آن 
می شوند، اعتماد عمومی دچار اضمحالل می شود. از 
ســویی دیگر نقش فضای مجازی و تحوالت دنیای 
رسانه را نباید به آسانی فراموش کرد چراکه فضای 
مجازی با ســلب مرجعیت از تلویزیــون، روزنامه و 
دیگر منابع خبری حکومتــی، میدان داری پخش 
اطالعات را به دســت گرفته و این امر باعث کاهش 
قدرت مانوردهی حکومت در ذهنیت اجتماعی شده 
است. زمانی که بخش هایی از حکومت با بی اعتنایی 
به مســئله اعتماد عمومی و ارزش اخالقِی صداقت 
ســعی می کنند تفسیر نادرســتی از رویداد ها ارائه 
کننــد، تا به هر دلیلی درصــدد توجیه اعمال خود 
برآیند، در واقع به قلب منشــا قــدرت خود یعنی 
جامعه شــلیک می کنند. زمانی که می بینیم مردم 
نســبت به نتایج انتخابــات مشــکوکند یا اطالع 
رســانی دولت را در مورد شیوع کرونا نمی پذیرند و 
یا زمانی که مســئوالن چندروز علی رغم آگاهی از 
اصل قضیه، خبر سرنگونی اشتباهی هواپیما را انکار 
می کنند و با به سخره گرفتن اعتماد مردم، از گفتن 
حقیقــِت موضوع طفره می روند، و فرصت انتشــار 
صحیح اطالعات را به دیگر رسانه های غیرحکومتی 
می دهند، انتظار همراهی مردم با حکومت در مسائل 
مختلــف نیز بس بیهوده می نماید. در مورد اتفاقات 

اخیر نیز مسئله اعتماد عمومی نقش محوری را در 
جهــت گیری رفتار مردم ایفا می کند چرا که مردم 
به روایت و تفسیر حکومت با دیده شک می نگرند و 
معتقدند آنچه گفته می شود حقیقِت ماجرا نیست یا 
حداقل، همه حقیقت نیست. بدین جهت است که 
نگارنده معتقد است اگرچه مسئله گشت ارشاد در 
پِس آرمان خواهی نســل جدید خود حائز اهمیت 
است، اما این مسئله اعتماد عمومی است که انباشت 
تردید های متعدد درباره روایتهای حکومتی، اکنون 
رهبری اعتراضات را بدســت گرفته اســت و خشم 
انباشــت شــده خود را فریاد می زند. طرفه آنکه از 
طرف مقابل نیز اصرار بر صحت ادعای خود توسط 
حکومت باعث گســترش این خشــم انباشت شده 
می شود و عدم عقب نشــینی حکومت از ادعاهای 
خود و از ســوی دیگر خونهای ریخته شــده، دوئل 
خشــم را شــدت می بخشــد که باعث می شود نه 
تنها شــاهد کاهش اعتراضات نباشیم، بلکه حتی 
شاهد پیوستن اقشــار جدیدی با شئون اجتماعی 
متفاوت به اعتراضات می شــویم که قبال اگر چه با 
سیســتم همراه نبودند، حداقل با سیاست های آن 
نیز ســتیز نمی کردند. نتیجه آنکه، به خطا رفته ایم 
اگر هچنان بیاندیشــم که اعتراضات مهرماه۱۴۰۱، 
حاصل اتفاقات مهرماه است. اگر چه به هیچ عنوان، 
منکــر افزایش یا کاهش تاثیر سیاســت ها و گفتار 
نخبگان سیاســی در مورد اتفاقات مهرماه نیستیم 
بلکه مراد آن اســت که، این خشِم گسترده حاصل 
انباشت چندین سال بی اعتمادی به رفتار و گفتار 
مسئوالن است که با یک رویداد خاص، خشم خود 
را به صورت علنی فریاد می زند و نتیجه، آن چیزی 

می شود که اکنون می بینیم.

بیســت و دومین دوره مســابقات جــام جهانی 
فوتبــال در روز یکشــنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ در شــهر 
دوحه در کشور قطر با جمعیتی نزدیک به ۳ میلیون 
نفر  افتتاح شــد . روزی که »قطر«  کشــور کوچک 
و مســلمان حاشــیه خلیج فارس با تاریخ استقالل 
نیم قرن  برای برگــزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ 
انتخاب شده بود در عین این که مسلمانان از انتخاب 
یک کشور اســالمی برای میزبانی جام جهانی برای 
نخستین بار خوشحال بودند در عین حال، سئواالت 
و ابهامات فراوان در برای فوتبالیست ها و  طرفداران 
فوتبال در سراســر جهان ایجاد شــد؛ از جمله این 
که آیا  قطر از عهده برگزاری آن به نحو احســن بر 
خواهــد آمد؟  قطر از همان زمــان که میزبانی این 
کشــور برای جام جهانی ۲۰۲۲ مورد تایید فیفا قرار 
گرفت شروع به ساخت ورزشگاه ها و هتل ها و مراکز 
تفریحــی کرد. هدفش این بود کــه  هر آنچه را که 
برای بهتر برگزار شــدن جام جهانی الزم است انجام 
دهد تا در عمل پاســخگوی منتقدین برگزاری این 
تورنمنت در قطر باشد. به پشتوانه امکانات مالی غنی 
که این کشــور از آن برخوردار اســت  موفق شد با 
هزینه ۲۲۰ میلیارد دالر پر هزینه ترین جام جهانی را 
برگزار کند. در حالیکه جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه 
۱۱/۶ میلیارد دالر هزینه در بر داشت. قطر با ساختن 

حدود ۸  ورزشــگاه مجهز که در ســطح جهانی کم 
نظیر یا بی نظیر اســت به منتقدین پاسخ داد.  بعد 
از انتقادهای اولیه، کشــورهای غربی از زاویه حقوق 
بشری که همواره ابزار فشار این کشورها برای مقابله 
با کشورهای جهان سوم  اســت وارد شدند و اعالم 
کردند در ســاخت ورزشگاه تعدادی کارگران مهاجر 
و خارجــی فوت کردند؛  در این مورد  آقای »جیانی 
اینفانتینو« رئیس سوییســی فیفا پاسخ داد و گفت: 
اروپا بابت استعمارگری اش تا ۳۰۰۰ سال دیگر باید 
عذرخواهی کند . اگر چه اظهارات رئیس فیفا به مذاق 
متکبرانه چشــم آبی ها خوش نیامد ولی واقعیتی را 

بیان کرد که همکان بر آن واقفند.
از دیگــر کارهایی که در ایــن دوره انجام گرفت  
تــالش رئیس فیفا  برای دور نگه داشــتن جهان از 
جنــگ و خونریزی در طول برگــزاری جام جهانی 
است. اینفانتینو در گردهمایی رهبران گروه ۲۰ که 
در اندونزی تشکیل شد شرکت کرد و درخواست کرد 
در این یک ماه آتش بس بر دنیا حاکم بشود تا اولین 
گام برای صلح  برداشــته شــود؛ اگر چه امکان دارد  
گوش رهبران جنگ طلب جهان به این درخواســت 
رئیس فیفا بدهکار نباشد. از طرف دیگر، در حالیکه 
ورزشکاران ۳۲ کشور شرکت کننده و طرفدارانشان 
در حال حرکت به قطر بودند این کشــور یک سری 
محدودیت ها را که با روح اسالمی سازگار است اعالم 
کرد و از همگان خواست آن ها را اجرا کنند و جهان 
فوتبال را در مقابل عمل انجام داده قرار داد. از جمله:
پوشش مناســب و مطابق با فرهنگ بومی برای 

خانم ها و آقایان.
جلوگیری از ورود همجنسگرایان و رعایت روابط 
عاشقانه بین دخترها و پسرها و خانم ها با آقایان در 

مال عام.
ممنوعیت ورود کتاب های غیر اســالمی - مواد 
مخدر - محصوالت تولید شــده از گوشت خوک - 
مشروبات الکلی - فیلم های مستهجن و لوازم مربوط 

به پورنوگرایی.
موارد فوق که با فرهنگ غربی ها ناسازگاری دارد 
مورد انتقاد مســافران غربی قرار گرفت. در این مورد 
هــم رئیس فیفا گفت: اگر دو روز مشــروب نخورید 
نمی میرید! درخشــش دو تیم کشــورهای عربی در 
روزهای نخســتین  مسابقات، عربســتان در مقابل 
آرژانتین و با حضور »لیونل مسی« در تیم آرژانتین و 
یکی از مدعیان قهرمانی که با برد عربستان همراه بود 
و نتیجه مساوی تونس و مراکش در مقابل دانمارک و 
کرواسی بر توانمندی فوتبال در جهان عرب و جهان 
اســالم خواهد افزود و اگر عربستان با این فرمان در 
قطر پیش برود بعید نیســت برای برگزاری جام های 
بعدی نامزد شــود! در حالیکه رئیس فیفا از رهبران 
کشــورهای قدرتمند می خواهد در ایــن یک ماه از 
جنگ دست بکشــند و به صلح فکر کنند متاسفانه 
فوتبال ایران با پتانســیلی که از آن برخوردار است 
گرفتار درگیری های سیاســی داخلی شد و در حال 
از دســت دادن جایگاهش در منطقه و جهان است 
که دودش به چشــم همه ایرانی ها با هر فکر و از هر 

جناحی خواهد رفت.

انســان موجودی اســت که طبیعــت او اقتضای 
زندگی جمعی را دارد، انســان ها اگر بخواهند در 
زندگی جمعی خود به کرامت و رافت وفادار بمانند 
حتما بایــد بتوانند به اندازه خــود و به قدر توان 
و دانش خویــش در امور جمعــی و امور عمومی 
تاثیــر بگذارند. این یک قاعــده عقالیی و تجربی 
است که باید فضا و شــرایطی برای تاثیر گذاردن 
انســان ها بر امور عمومی فراهم شود، بدین خاطر 
اســت که در نظام های مردم ساالر قوانین، مقررات 
و نظام سیاســی به گونه ای چیده شــده است تا 
شــهروندان به راحتی بتوانند در قالب های فردی 
یا گروهی تاثیر خودشان را بر سیاست ها، برنامه ها 
و تصمیم هــای عمومی بگذارند. قوانین اساســی 
کشــور های مختلف هم این زمینــه را مهیا کرده 
اســت و تقریبا می شــود گفت که هیچ خط قرمز 
جدی جلــوی راه اعمال این آزادی ها را مســدود 

نمی کند.
تنها شــرط و محدودیتی که برای این آزادی های 
گروهــی وجود دارد این اســت کــه نظم عمومی 

دمکراتیک را به هم نریزند، این هم شــرطی است 
کــه عقــل آن را تایید می کند. اما درکشــور ما و 
در حقوق اساسی جمهوری اســالمی ایران قانون 
اساسی در اصل بیســت و هفتم خود صراحتا این 
حق بشــری را به رسمیت شناخته است و تصریح 
می کند که ایرانیــان از آزادی تجمع و راهپیمایی 
برخوردارنــد. البته در دیگر اصــول هم مثل اصل 
۲۴ و ۲۶ هم به برخی دیگر از این آزادی ها اشــاره 
شده اســت.اما در اصل بیســت و هفتم به صورت 
ویژه آزادی شهروندان برای شکل دادن تجمعات، 
راهپیمایی هــا و فعالیت های گروهی به رســمیت 
شناخته شــده اســت. متاســفیم که بگوییم در 
دهه های اخیر به ویژه اصل بیســت و هفتم کامال 
مظلوم و محجور واقع شــده است. دولت ها بخاطر 
ضعف هایشان و نهاد های امنیتی و انتظامی بخاطر 
دیدگاه غیر علمــی و تنگ نظری ها و یا حاکمیت 
رویکرد امنیتی اساســا با هــر گونه آزادی گروهی 
مانند اعتصاب، تجمعات، راهپیمایی ها و تحصن ها 
مخالف هســتند. سربســته باید بگویــم مخالفت 
حکومت ها با آزادی های گروهی می تواند به تدریج 
به بحران هایی بینجامد، می تواند به تدریج خشــم 
و نفرت عمومی را متراکم کــرده و در بزنگاه های 
تاریحی مثل بزنگاه مهســا امینی آن را بروز بدهد. 

اگر عقالنیت سیاسی بر مدیریت فعلی حاکم بود در 
داستان اخیر خود نظام و نیروهای امنیتی پیشگام 
می شــدند و برای جریان های شناخته شده رسمی 
مجوز تحصن، تجمع، راهپیمایی و اعتراض را صادر 
می کردند.گرچه مــا معتقدیم بهره مندی از حق ها 
وآزادی هــای خداداد مثــل آزادی تجمع و آزادی 
بیان نیاز به گرفتن مجوز از احدالناســی ندارد اما 
از آن جا که قانونگذار در قانون جمهوری اســالمی 
این گونه قانونگذاری کرده است، ما نیز تابع قانون 
هســتیم و می گوییم وزارت کشور باید مجوز الزم 
را صــادر می کرد تا احزاب اصالح طلب مثل حزب 
اتحاد و غیره در همان روزهای دوم ســوم تجمع و 

راهپیمایی اعتراضی خودشان را برگزار می کردند.
در صورت وقوع چنین رخدادی، به طور قطع این 
حجم از طغیان و خشــونت در کف خیابان ظاهر 
نمی شــد و مردم در قالب یک عمل رسمی و یک 
فعالیت اعتراضی مشــروع و قانونی پیام خود را به 
زمامداران می رساندند. باج دادن زمامداران به ملت 
افتخار آمیز اســت، زمامدارانی که از باج دادن به 
ملت خــود پرهیز می کنند یا دچــار حماقت و یا 

دچار لجاجت شده اند، این یک امر بدیهی است.
*حقوقدان و رئیس انجمن
حقوق اساسی ایران

یادداشتسرمقاله

یادداشت

سیف الرضا شهابی محمد شهریاری بناب

علی اکبر گرجی*
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جمع آوری برخی آنتی بیوتیک های هندی کودکان از بازار
آنتیبیوتیکها،برخیداروهایسرماخوردگیوسرمبهصورتسهمیهایعرضهمیشود

صفحه4

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

افول صنعت در 10 سال اخیر
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انسیه خزعلی:

 حجاب، شبیه »کمربند ایمنی« است

روی دیگر فوتبال ایران مقابل ولز 
و آمریکا نمایان می شود؟

پلیس هشدار داد

کالهبرداری با پیامک
»پرونده اغتشاشات«

وزیر ورزش و جوانان: 

مهمترین آوردگاه ما در جام جهانی، دیدار ایران برابر ولز است
وزیر ورزش درباره پیش بینی دیدار دوم تیم ایران 
برابــر ولز گفت: همه تیم ها برای بازی با کیفیت در 
جام جام جهانی حاضر شدند و برای ایران هم نتیجه 
بازی اول را متصور نبودیم اما دو فرصت طالیی داریم 
و مهمترین دیدار با تیم ملی ولز و در واقع مهمترین 
آوردگاه ما روز جمعه اســت. به گزارش ایرنا، سید 
حمید سجادی روز چهارشنبه و در حاشیه نشست 
هیات دولت در گفت وگو با خبرنگاران این اظهارات 
را بیان کرد و گفت: بازیکنان در حال حاضر تمرین 
مناسب خودشان را دنبال می کنند و بازیکنانی که 
نیاز به تمرین جدی تر و ویژه داشتند، هم تمرینات 
خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند تا روز جمعه 
چهارم آذرماه در میدان رقابت در دوحه قطر موفق 
ظاهر شــوند. وی با قدردانی از وزارت امور خارجه 
و ســفارت ایران در قطر که تیــم ملی ایران را تنها 
نگذاشــتند، اظهار امیدواری کرد که تیم ملی روز 
جمعــه با آرایش جدیدتر در میــدان رقابت حاضر 
شوند. سجادی ادامه داد: برنامه ریزی الزم هم انجام 
شده است و انشاهلل حاشیه ای در کار نباشد و شاهد 
رقابت خوب باشــیم. وزیــر ورزش درباره وضعیت 
»بیرانوند« دروازه بان تیم ملی که در نخستین دیدار 
برابر تیم ملی انگلیس از ناحیه  بینی دچار آســیب 
شده است گفت: اکنون حال روحی وی خوب است 

اما از این اتفاق ابراز ناراحتی و اعالم کرد که آمادگی 
دارد تا در بازی بعدی حضور یابد. البته تصمیم آن بر 
عهده کادر فنی است و اکنون از نظر روحیه شرایط 
خوبی دارد. وزیر ورزش و جوانان که سه شنبه شب 
از قطر به تهران بازگشــت، این را گفت که آخرین 
اطالعات از تیم ملی این اســت که دیروز تا ساعاتی 
از شــب در خدمت عزیزان در دوحه بودم و تمرین 
مناسب خودرا انجام می دادند. بر اساس نتیجه بازی 
اول کادر فنی نقاط ضعف و قوت تیم ملی را بررسی 
کردند تا در بازی روز جمعه به نحو احســن ظاهر 
شوند. سجادی به حضور تماشاچیان ایران و تشویق 
تیم ملی فوتبال در نخســتین دیدار برابر تیم ملی 
انگلیس هم اشــاره کرد و گفــت که فضای خیلی 
خوبی در ورزشگاه در دیدار اول بود که امیدواریم در 
دومین بازی موفق ظاهر شویم. وی درباره ۲ فرصت 
طالیــی پیش روی تیم ملی ایران برابر ولز و آمریکا 
گفــت: مهمترین بازی با ولز اســت که اگر نتیجه 
خوبی کســب نشود و سه امتیاز را از دست بدهیم، 
فرض بر این است که بازی آخر با آمریکا تشریفاتی 
می شــود؛ بنابراین بازی مهم ما روز جمعه است که 
باید تمام تالشــمان را بکنیم تا با بهترین ترکیب از 
ســوی کادر فنی و بهترین روحیه نتیجه خوبی در 
بازی با ولز بگیریم. وزیر ورزش ادامه داد: اگر مساوی 

شــویم، باید با اما و اگر و نتایج سایر تیم ها در گروه 
به مصاف آمریکا برویم اما ان شااهلل اگر سه امتیاز را 
بگیریم، امیدواریم که مقابل آمریکا هم خیلی خوب 
بازی کنیم. سجادی درباره احتمال بُرد برابر آمریکا 
گفت: چرا که نه؛ اگر تیم ملی خودش باشــد و آن 
کیفیت عملکرد که سرمربی تیم از آنها انتظار دارد، 
برنده از زمین خارج می شویم. وزیر ورزش و جوانان 
درباره برخی حاشــیه ها در ســکوهای ورزشگاه در 
بازی اول ایران گفت: در حال هماهنگی برای ورود 
تماشگران ایرانی به بازی بودیم. ۵ دقیقه بعد از ورود 
من به ورزشگاه بازی شــروع شد. آقای نبی به من 
گزارش داد قبل از شــروع بازی برای کمتر از یک 
دقیقه از ســکوها مزاحمت هایی ایجاد و حرف های 
غیرورزشی بیان شــد. در حین بازی هم دو بار این 
ادبیات غیرورزشــی را شنیدیم که ارتباطی به بازی 

نداشت. 
اختالف هایی پیش آمده و پرچم هایی نصب کرده 
بودند که خود تماشــاگران با هم درگیر شده بودند. 
سجادی اضافه کرد: مســئوالن انتظامی هم رفتند 
آنجا را سامان دادند. صدا که پخش شده بود، عده ای 
فکر کردند در حال اهانت به تیم ملی هســتند، اما 
اینگونه نبود و در مجموع فضای ورزشــگاه حتی از 

بازی های داخلی بهتر کنترل شده بود.

خبر

آلمان، بریتانیا و فرانسه به غنی سازی 60 درصدی در فردو واکنش نشان دادند

نگرانی تروئیکای اروپا از پیشرفت برنامه هسته ای ایران

صفحه2

روسیه دکترین شوروی در کوبا را زنده می کند

بازگشت فیدل به  مسکو 
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