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فریدون مجلسي
ديپلمات پيشين ايران در اتحاديه اروپايي 

نگاهي به قطعنامه پارلمان 
اروپا در رابطه با ایران

 قطعنامه پارلم��ان اروپا درباره روابط 
با ايران داراي دو جنبه بود، يكي ابراز 
عالقه به توسعه روابط بازرگاني در اجراي برجام كه 
مس��تلزم برداش��تن محدوديت هاي ناشي از دوران 
تحريم است و ديگر تقاضاي برقراري ديالوگي درباره 
وضعيت حقوق بشر در ايران. بخش نخست در محافل 
گوناگون ايران به عنوان نشانه اي از تمايل به بازسازي 
روابط اقتصادي با ايران تلقي شده است كه اجرايي 
شدن آن البد مس��تلزم پايان دادن محدوديت هاي 
روابط برخ��ي بانك ها و بيمه ه��اي اروپايي با ايران 
اس��ت. اين قطعنامه همزمان بود با برقراري مجدد 
پرواز هاي ك ال ام )هلند( كه به دنبال ش��ركت هاي 
ايرفران��س و هواپيمايي بريتاني��ا حكايت از مصمم 
بودن اروپا در اين زمينه دارد. نبايد فراموش كرد كه 
در س��اليان پيش از برقراري تحريم هاي غربي، اروپا 
طرف نخس��ت بازرگاني خارجي ايران بود. دوراني 
طوالني تحريم ها مصادف بود با ش��كوفايي صنايع 
آسيايي از چين گرفته تا كره جنوبي و تركيه و مالزي 
و تايوان و هند. اين كش��ورها در اين مدت توانستند 
جاي خالي اروپا را پركنند، يعني اقدام رقابت آميزي 
كه چندان هم قابل بازگش��ت ب��ه وضعيت پيش از 
تحريم نيس��ت. اين وض��ع در حالي اس��ت كه اروپا 
برخالف گذشته موقعيت خود را در عرصه توليدات 
صنعتي در جهان منحصر به فرد و بي رقيب نمي بيند. 
وضعيت جديد اروپا را نيز ناچار مي س��ازد كه براي 
افزايش اش��تغال و توليدات صنعت��ي خود درصدد 
رقاب��ت برآيد. بازار اي��ران بزرگ و ب��راي اروپا مهم 
اس��ت. با وجود رقباي آس��يايي، صنايع اروپا نيز در 
برخي توليدات پيش��رفته و ابزار دقي��ق براي ايران 
مهم اس��ت از اين رو قطعنامه پارلمان اروپا مي تواند 
مشوق كش��ورهاي اروپايي در توسعه هرچه بيشتر 

روابط با ايران باشد. 
جنبه ديگر قطعنامه مربوط به برقراري گفت وگوي 
اروپ��ا و ايران در زمينه هاي حقوق بش��ر بود. در اين 
باره بازتاب هاي اولي��ه از جانب برخي محافل ايراني 
همراه با خونسردي و تساهل بود، گويي نكته مبهمي 
وجود نداشته باشد كه نتوان درباره آن مذاكره كرد. 
اما واكنش آقاي محمدجواد الريجاني مسوول حقوق 
بشر اسالمي در قوه قضاييه در اين زمينه بسيار تند 
و قاطع بود و هرگون��ه مذاكره اي را در اين باره ميان 
ايران و اروپا امكان پذير ندانس��ت و آن را با تندترين 

لحن رد كرد. 
درواقع ي��ك ايراد اصلي ايران در اي��ن باره مي تواند 
دوگانگي برخ��ورد اروپا با مس��ائل حقوق بش��ري 
خصوصا در رابطه با عربستان سعودي باشد. كشوري 
كه در آن زنان زندگي اس��ارت باري دارند و محكوم 
به اقامت در خانه اند، حق رانندگي سهل است، حق 
حض��ور در مجامع عمومي مانند ورزش��گاه ها را هم 
ندارند، كنسرت و سينما كه كال تعطيل است، حتي 
تلويزيون كه تا چند س��ال پيش ممنوع بود، اكنون 
فقط روزانه چند س��اعتي برنامه هاي كنترل شده و 
مذهبي دارد. گرچه اكنون نسل زنان جوان عربستان 
به دانش��گاه ها راه يافته اند، ام��ا دروس اصلي آنها را 
نيز س��نت هاي وهابي تش��كيل مي دهد كه كمكي 
به توس��عه اجتماعي آن كشور نمي كند. زنان بعد از 
تحصيل نيز ناچار به اقامت در خانه اند. چند همسري 
رواج دارد و حق��وق بان��وان در زمينه هاي مختلف 
نقض مي ش��ود اما كش��ورهاي اروپايي كه از روابط 
س��ودمندي با دالرهاي نفتي آن كشور برخوردارند 
و با اينكه عربس��تان نزديك دو س��ال است يمن را 
با بمباران هاي روزانه مي كوب��د، هرگز ايراد حقوق 
بشري به عربس��تان نمي گيرند! اينها مسائلي است 
كه در پشت ميز مذاكره مي توانست مطرح شود. اما، 
لحن تند برخي مقامات نه فقط هرگونه مذاكره اي را 
در اين زمينه منتفي مي س��ازد، بلكه ممكن است به 
سرعت در عادي س��ازي روابط بازرگاني و اقتصادي 
طرفين نيز اثر منفي بگ��ذارد. البته در ميان محافل 
راديكال ايران كم نيستند كساني كه اصوال در برابر 
هرگونه توسعه روابط اقتصادي ايران با اروپا مخالفند 
و آن را با سياست هاي جاري ايران سازگار نمي دانند. 

تيترهاي امروز نگاه روز  چراغ سبز روحاني به اتحادیه اروپا 
در دیدار با رییس جمهور فنالند

 رییس جمهور فنالند: از عضویت ایران 
در سازمان تجارت جهانی استقبال می كنیم
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رييس جمهوري، سفر همتاي فنالندي خود به تهران را 
به معناي اراده جدي دو كشور براي توسعه روابط تهران 
و هلس��ينكي دانس��ت و گفت: بي ترديد اين سفر آغاز 
بسيار خوبي براي توسعه روابط دوجانبه و همكاري هاي 
منطق��ه اي و بين المللي ايران و فنالن��د خواهد بود. به 
گزارش ايسنا، حسن روحاني ديروز در نشست مشترك 
خبري با س��ائولي نينيستوو رييس جمهوري فنالند، با 
اشاره به اينكه با وجود دوستي دو كشور، به دليل مسائل 
تحريم روابط اقتصادي تهران و هلسينكي در سال هاي 
گذشته در سطح مطلوب نبوده است، اظهار داشت: در 
ماه هاي اخير ش��اهد حركت رو به رشد در زمينه روابط 
اقتصادي بين دو كش��ور بوديم. رييس جمهوري افزود: 
بي ترديد بعد از اين سفر و اسناد و توافقاتي كه بين ايران 

و فنالند به امضا رسيده، شاهد توسعه هر چه بيشتر روابط 
دو كشور خواهيم بود. روحاني با بيان اينكه ظرفيت هاي 
بس��يار زيادي در اي��ران و فنالند براي توس��عه روابط 
وجود دارد كه بايد از آنها بهره گرفت، خاطرنشان كرد: 
حوزه هاي مختلفي از جمله انرژي، حمل و نقل، صنعت، 
محيط زيس��ت، معدن و جنگل مي توان��د زمينه هاي 
مناسبي براي توسعه روابط باش��د. رييس جمهوري با 
بيان اينكه روابط بانكي و اعتبار صادراتي دو پايه اصلي 
براي توس��عه روابط اقتصادي است، گفت: در اين سفر 
تصميم گيري كرديم تا در زمان كوتاه پيش رو بتوانيم 
شاهد روابط مطلوب بانكي بين دو كشور باشيم. روحاني 

اظهارداش��ت: در زمينه روابط علمي، 
دانشگاهي و فناوري هاي پيشرفته به 

ويژه در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات )آي سي تي(، 
شرايط بسيار خوبي براي توسعه روابط علمي و...
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عالقه هرگز، فقط عشق
  بـراى فیلم سـینمایی »اروند« و 
به یاد ١٧٥ شهید غواص و شهداى 
عملیات كربال كه شـب ها در كنـار كرخه و در 
قبرهاى دست سـاز آنقـدر نیـاز می كردند كه 

كرخه از اشك فرشته ها باال می آمد... 
نخس��تين جمعه م��اه مح��رم، فيلم جدي��د اروند 
به مناسبت سالگرد عمليات كربالى چهار و نخستين 
سالگرد بازگشت 175 شهيد غواص در ايوان شمس 
براى خانواده ش��هدا و جانبازان ب��ه نمايش درآمد. 
به همراه فرزندان و عروس و داماد به تماش��اى فيلم 
نشس��تيم. با اينكه در عرصه فرهنگ و هنر سوابق و 
نوش��ته هايى دارم اما در عرصه اختصاصى سينما و 
فيلم- به جز موارد معدود- ننوشته ام، اگر اينجا هم 
مواردى به قلم مى آورم، مظلوميت ش��هداى غواص 
و طرز خاص شهادت ش��ان از س��ويى، و مظلوميت 
فيلم از س��وى ديگر بوده و هس��ت. ب��ا اينكه زمان 
مناس��بى براي اكران فيلم در نظر گرفته شده بود، و 
همزمانى سالگرد عمليات و نخستين سالگرد تشييع 
پيكرهاى شهداى غواص از س��ويى، و همزمانى آن 
با ماه سيدالش��هدا و محرم بايد انگيزه هاى مضاعف 
براى دي��دن فيلم به وج��ود بياورد كه ن��ه نمايش 
اختصاص��ى آن و ن��ه نمايش هاى بعدى براس��اس 
آنچه جناب بهروز افخمى در برنامه تلويزيونى هفت 
عنوان كردند، رضايتبخش نبود. پوريا  آذربايجانى، 
كارگردان فيلم »اروند« در آغاز نمايش اختصاصى 
در تاالر ش��مس طى جمالتى كوتاه، اين نمايش را 
ارزشمندترين نمايش فيلم اروند توصيف كرد، چرا 
كه مدعوين خانواده هاى ش��هدا و جانبازان بودند، 
مطلبى ك��ه برخى بازيگران حاضر ني��ز در عباراتى 
زيبا، تماش��اگران را صاحبان اصل��ى فيلم و ميزبان 
نمايش ويژه خطاب كرده و س��ازندگان و بازيگران 
و عوام��ل فيلم را ميهمان. »اروند« داس��تان يكى از 
جانب��ازان اعصاب و روان دف��اع مقدس به نام يونس 
را رواي��ت مي كند كه بيس��ت و هفت س��ال پس از 
پايان جنگ هنوز ه��م با خاطره هم رزمانش روزگار 
مي گذراند و ناگهان در همراهي با يك گروه تفحص 
اتفاقات تازه اي در جريان سيال ذهنش وارد مي شود. 
 آنها س��تيزه جو نبودند. آنها مدافع��ان فضيلت هاي 
بزرگ بودند. در آن غروب خاكس��تري كنار كرخه و 
درون قبرهاي موقت، داوطلبان خسته از آسودگي ها 

مورچه وار  خود را زنده به گور عشق مي كردند. 
 آنها سايه هايي بودند در سجده؛ سايه نه، شعله هايي 
در نياي��ش.  كمي جلوت��ر از پل كرخ��ه، اردوگاه بود. 
اردوگاه ن��ه، ميكده اي پ��ر از مجنون، ك��ه وقتي در 
غروب هاي خاكستري، آسمان بوي ليال مي داد، آنها 
اغوا مي شدند؛ هوا بر شان مي داشت و مي رفتند كنار 

كرخه براي گريه هاي پنهاني. 
 اين اندوه دم غروب، حرارت هاي خفته را برافروخته 
مي كرد.  بعد شب مي رس��يد. ماه نقره هايش را به آب 
مي بخشيد. هزار پولك زرين، هزار مجنون، هزار شعله 
در س��جده و هزار نواي حزين فراق از سازهاي جاري 

كرخه و شب هايي كه سرشار شهود بود. 
حتما هر كه بيش��تر در خود كش��ف مي كرده بيشتر 
مي س��وخت و ش��عله هاي بلند آنها بودند. چه شبي. 
چه هوايي. هوس تندگذشتن از پل و رسيدن به هواي 

طربناك حرم. آن  سمتي كه پر از روشني مهتاب است. 
 در اين شوق شورانگيز ديدن و رسيدن، ديگر نگو عقل. 

بگو همه دل. ديگر عالقه  هرگز، فقط عشق. 
 در آن شب سرشار از ناز و نياز، هزار عاشق فارغ، هزار 
پياله از دست هزار فرشته  نوشيدند تا ليالي آسمان ها 

در يك شب پرنور همه را ربود و برد. 
 صبح كه آمد و زمين روش��ن ش��د، دو گوش��ه اي از 
كرانه متبرك اين رود غريب، هزار جسم فارغ شده از 
آسودگي هاي حقير، در آب مي رقصيدند. كرخه كور 

با هزار پولك زرين، شده بود كرخه نور. 
تسبيح پاره ش��د. دانه هاي ايام ريختند. بساط سفره 
عيش برچيده شد. خاطره ها در ذهن تاريخ نشستند 

براي ايامي ديگر با تجربه هاي ديگر. 
 حاال مايي��م و فرصت هاي��ى كه از آنها ي��اد كنيم در 
فرصت هايى از اين قبيل. ساخته شدن و نمايش اروند. 
كوتاه و زود گذر اما به وسعت امانتداري شرافتمندانه 
انس��ان. فرصت هايى براي يادمان اهداي خون هاي 
بي دريغ و بي تكلف. يادآور ش��كوه فواره هاي س��رخ. 
سرخ تر از گل رز. فرصت هايى براي فرار از محنت هاي 
دم كرده. دمي دلدادگ��ي در حيات خلوت خاطرات 
خرس��ندي. غواصانى كه دفن ش��دند، دست بسته و 
عروج كردند، خاطرات كه نه. خاطراتي ش��بيه خون 
ش��هيد. همان خون هايي كه در بين امواج خروشان 
ارون��د به ابديت پيوس��تند يا در ماس��ه هاي داغ فرو 
رفتند،  اما خشك و فراموش هيچگاه. ايام گريخته اي 
ك��ه بازگويي هر روزه آن هميش��ه الزم اس��ت. براي 
حسابگران سنگريزه هاي جوي هاي متعفن نه. براي 
ظاهرنماه��اي فضيلت فروش نه. ب��راي پس خوراك 
قلم هاي بي��كار و قلم هايي كه نهانخان��ه خود را پر از 
آرزوهاي تيله اي و ش��كننده كرده ان��د  نه. فقط براي 
آنهايي كه هميشه منتظر مقدس ترين فرصت هاي پر 
خطر هستند. آدم هايي كه ذخيره روزهاي خطرخيز 
خدا هستند. آنهايي كه مي دانند اهميت اسم كوچه ها، 
فقط براي نوشتن روي پاكت نامه نيست. اين اسم ها، 
انگشت اشاره تاريخي براي اكنوني ها و بعدي ها است. 
وگرنه تابلوهاي غبار گرفته چه اهميتي دارند،  وقتي 
فقط براي نوش��تن روي نامه باشند. شستن آنها فقط 
پاكيزگي صورت شهر است يا آب كه فقط براي شستن 
بشقاب نيس��ت. مرده ها را هم با آب مي شويند. مهم 
اين است كه آنها فهميدند چگونه خود را بشويند و به 
ملكوت هاي آبي آسمان بدون ابر دست يابند. نام آنها 
بر پيش��اني كوچه هاي شسته و نشسته هرگز كهنه و 
از ياد رفتني نيست. اما چه كسي ياد آنها و درخواست 
داوطلبانه آنها را براي روبوسي با فرشته محبوب مرگ 
فراموش خواهد كرد؟ چه كسي توان شستن ردپاي 

آنان را در راه هاي عالمت گذاري شده دارد؟
حاال هر روز آنها بر س��ر كوچه ها مي نش��ينند و ما را 
مي پايند. به قول سهراب س��پهري »چشم ها را بايد 
شست« اگر چشم ها را درحوض كرامت بشويي، آنها 
را مي بيني بر سر كوچه ها و خيابان ها كه با چشماني 
پر از تمنا و نگراني ما را مي پايند. مي داني نگران چرا؟ 
نگران هدر رفتن م��ا. هدر رفتن ارزش هايي كه خون 

بهايش جان هزاران هزار مشتاق ناشكيبا بود. 
استقالل، حريت و پايداري انقالب اسالمي از سرخي 
خون آنان است. يادشان هميشه با ما و راه شان روشن.

نگاه فرهنگي
علي اصغر شعردوست

فعال فرهنگي

توسعه در گروي بینش شمولگراست
ارتقاي س��طح رفاه زندگي آحاد افراد جامعه و رهايي 
از قلمروي جبرهاي محيطي حاكم بر زندگي و حضور 
موثر و س��ازنده در عرصه اقتصاد جهاني بدون برخورداري از بينشي 
صحيح نس��بت به رابطه س��نت و تجدد يا س��نت و مدرنيته ميس��ر 
نمي ش��ود. مدرنيته كه محصول تمدن غرب است و به معناي تالش 
براي حل و فصل مشكالت پيش روي بشري و از طريق اتكاي به خرد 
خود بني��اد معنا پيدا مي كن��د، به بهترين ش��كل در دنياي صنعتي 
پيشرفته س��رمايه داري رشد و نمو كرده اس��ت. شكل گيري فرآيند 
نوسازي تمدني در بخشي از جهان و اشاعه آن در طول زمان بلندمدت 
گذشته به بخشي ديگر، محصول رشد و نمو اين نگاه بوده است. نگاهي 

نو به جهان و انسان و توانمندي هاي خرد آدمي. 
 از زمان تولد اين نگاه، سنت گرايان در دنياي غرب با آن در ستيز افتادند 
چرا كه رشد آن را به معناي بر باد دادن ريشه هاي هويتي -  فرهنگي 
خود ارزيابي كردند. در اين سوي جهان نيز، با افزايش دامنه قلمروي 
نفوذ جهاني قدرت ها و امپراتوري هاي بزرگ و تاثير پذيري كش��ورها 
از تمدن نوين غرب، نگراني ها از كم رنگ شدن فرهنگ بومي فزاينده 
ش��د. به اين صورت، تقابلي ميان س��نت گرايان و متجددان به وجود 
آورد. اين داس��تان هنوز نيز در جامعه اي چ��ون جامعه ما ادامه دارد. 
البته جرياني ديگر نيز در برابر مدرنيته قد علم كرده اس��ت كه متاخر 
است. انديش��مندان پس��ت مدرن معتقدند فرآيند توسعه در عمل، 
موجب از چاله در آمدن و در چاه افتادن آدمي ش��ده اس��ت؛ تخريب 
زيست محيطي را نتيجه ش��كل گيري مدرنيته مي دانند، كبر و غرور 
نهفته در خرد خود بنياد چنان بوده اس��ت كه زمينه را براي استثمار 
شديد طبيعت به دست آدمي فراهم كرده است. بنابراين، از اين منظر 

اينان خواستار ساختارشكني از خرد جهانشمول خودبنيادي هستند 
كه غرب خاس��تگاه آن محس��وب مي ش��ود. از اين منظر، با اعتقاد به 
وجود خردهاي مختلف به نوعي خواستار بازگشت به سنت هستند. 

در اين مي��ان، واقعيت اين اس��ت ك��ه مدرنيته در كن��ار آثار منفي 
دستاوردهاي قابل توجهي چون ارتقاي بهداشت و درمان، آموزش و 
موقعيت زنان را در پي داشته است. بنابراين، راهكار صحيح نه در نفي 
كامل عقل خودبنياد كه مقيد كردن آن با آنچه »گفت وگوي تفاهمي« 
ناميده مي ش��ود، اس��ت. الزمه اين، گذار از انحصارگرايي معرفتي و 

نسبي گرايي معرفتي بيش از اندازه است. 
از همين رو، س��ه نوع رويكرد فكري را مي توانيم در ارتباط با فرهنگ 
از ه��م تفكيك كنيم؛ اولي، انحصارگرايي معرفتي اس��ت كه س��ر از 
دوگانه س��ازي ما و ديگران در مي آورد. وقتي معتقد باش��يم حقيقت 
مطلق در چنگ ما اس��ت، جايگاهي براي ديگران قايل نخواهيم شد. 
ديگران، بيگانه ها و غيرهايي خواهند بود كه بايد از آنها تا جاي ممكن 
دوري كرد يا حتي س��ركوب ش��ان كرد. بنيادگرايي ديني چه از نوع 
اسالمي و چه از نوع مس��يحي يا يهودي آن زاييده اين نوع از رويكرد 
معرفت شناختي است. دومي، نسبي گرايي بيش از اندازه است كه در 
آن همه به يك اندازه محق هس��تند. در اين رويكرد كه انديشمندان 
پست مدرن بيشتر مدافع آن هستند، چيزي به نام ارزش هاي جهاني 
قابل توجه چون حقوق بشر جهاني معنا پيدا نمي كند. هر جامعه اي بر 

مبناي ريشه هاي فرهنگي خود مي تواند نظام حقوقي 
خاص خود را تعريف و اج��را كند. اين رويكرد نيز در 

تحليل نهايي آب به آسياب نظام فكري مي ريزد كه معتقد است غرب 
براي خود و ما براي خود. 

نگاه اقتصادي
علي دیني تركماني

اقتصاددان توسعه

واكنش جواد الریجاني به احتمال 
گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران:

مي خواهند النه فساد 
غربي تاسيس كنند

زني با  انگشتان سبز

مه لقا مالح،  مادر 99 ساله محیط زیست 
 ایران در گفت وگو با »اعتماد«

 از زندگي اش مي گوید

 كافه پنجشنبه با آثاري از: علي خدایي
  علي شمس،  لیلي فرهادپور ، نوید محمودي

 علي شروقي، عباس جمالي و ...

 در صفحات كوچه  و كافه پنجشنبه 
» اعتماد« قصه آدم ها را بخوانید

  درباره یك عكس
خیابان ها براي او یكطرفه اند

 پيگيري 

خبر
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