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نگاه ویژه:

راه دشوار پسابرجام
بایستــــه های دولــــت پس از توافــــق هستــــه ای

ــه  ــراوان، برنام ــای ف ــوس ه ــش و ق ــس از ک ــرانجام و پ س
ــور از  ــا عب ــام« ب ــه »برج ــوم ب ــترک موس ــدام مش ــع اق جام
مجــاری قانونــی جمهــوری اســامی ایــران و کشــورهای 5+1 

ــد.  ــود ش ــی خ ــاز اجرای وارد ف
قطعــا آن چــه در ایــن ســال هــا بــر اثــر تحریــم و فشــارهای 
اقتصــادی و مالــی بــر مــردم گذشــت، ســخت و رنــج آور بــود. 
امــا اکنــون و بــا اجرایــی شــدن برجــام، همــگان امیدوارنــد که 
ــا آن  ــر ب ــی کــه در ســال هــای اخی ســختی هــا و تلخــی های
مواجــه بــوده انــد، بــا برنامــه ریــزی دقیــق و اســتفاده مناســب 
از ایــن فرصــت تاریخــی، بــه دســت فراموشــی ســپرده شــود. 
دولــت روحانــی کــه تاکنــون تمرکــز خــود را بــر روی مســاله 
هســته ای و سیاســت خارجــی گذاشــته و بــه عقیــده بســیاری 
از کارشناســان، پیشــرفت در ســایر حــوزه هــا را بــه حــل ایــن 
مســاله گــره زده بــود، حــال مســئولیتی خطیــر و تاریخــی بــر 

دوش دارد.
در بخــش اقتصــادی، همــان طــور کــه اکثــر مســئولین دولــت 
نیــز اشــاره کرده انــد، نبایــد در انتظار معجــزه و تحــول ناگهانی 
بــود؛ چــرا کــه بــه گفتــه آن هــا ســرمایه های آزادشــده قــرار 
ــا  ــر آن ه ــه اکث ــت ک ــای دول ــویه بدهی ه ــرف تس ــت ص اس

نیــز مربــوط بــه دولــت گذشــته اســت، شــود.
ــا برداشــته شــدن ســایه شــوم تحریم هــا  امــا از دیگــر ســو ب
ــز  ــی و نی ــای خارج ــرمایه ه ــذب س ــران و ج ــاد ای از اقتص
فراهــم شــدن امــکان تبــادالت مالــی آزاد بــا ســایر کشــورها، 
ــا  ــا ب ــه ت ــرار گرفت ــت ق ــار دول ــی در اختی ــی بدیل فرصــت ب
ــوب،  ــادی مطل ــد اقتص ــه رش ــتیابی ب ــود و دس ــروج از رک خ
ــردازد. ترافیــک  ــم اقتصــاد زخــم خــورده کشــور بپ ــه ترمی ب
ســفرهای سیاســی-تجاری پــس از برجــام و اشــتیاق موسســات 
ــران  ــذاری در ای ــای خارجــی جهــت ســرمایه گ و شــرکت ه
از نشــانه هــای خــوب همیــن فرصتــی اســت کــه در اختیــار 

ــه اســت. ــرار گرفت ــت ق دول
بزرگتریــن درســی کــه از تجربــه تلــخ تحریــم هــا و 
قطع نامه هــا می تــوان گرفــت ایــن اســت کــه بایــد بــه دنبــال 
اقتصــادی چنــان قــوی و ســاختارمند بــود کــه هیــچ کشــور و 
ــود  ــن  خ ــه ذه ــم آن را ب ــر تحری ــی فک ــی حت ــاد بین الملل نه
راه ندهــد و اکنــون بــی شــک بهتریــن فرصــت بــرای برپایــی 

ــده اســت. ــم ش ــن اقتصــادی فراه چنی
امــا از حــوزه سیاســت غافــل نشــویم! آقــای دکتــر روحانــی در 
ســال ۹۲ ، پیــش از انتخابــات وعــده هــای زیــادی را در رابطــه با 
سیاســت داخلــی مطــرح نمودنــد کــه بــه نظــر می رســد اکنــون 
و بــا خــارج شــدن تمرکــز دولــت از بخــش سیاســت خارجــی، 

نوبــت بــه تــاش جهــت عملــی نمــودن آنهــا رســیده باشــد.
توســعه اقتصــادی و توســعه سیاســی بــه مثابــه دو بــال بــرای 
ــتند و  ــی هس ــرفت و ترق ــای پیش ــه ه ــمت قل ــه س ــرواز ب پ
ــاز  ــدون ایجــاد فضــای ب تصــور رشــد و توســعه اقتصــادی ب
سیاســی و از بیــن بــردن فضــای امنیتــی قطعــا تصــور اشــتباهی 
خواهد بــود. دولــت نبایــد فرامــوش کنــد کــه بخــش زیــادی 
از آرایــی کــه در خــرداد ۹۲ بــه ســودش در صنــدوق هــای 
ــود  ــه خاطــر وعــده »گشــایش سیاســی« ب رای انداخته شــد، ب
کــه بارهــا و در تریبــون هــای مختلــف توســط دکتــر روحانــی 
بــر آن تاکیــد شــد! درســت اســت کــه دولــت در ایــن زمینــه 
ــا انتظــار از  ــد اســت ام ــز نیازمن ــوا  نی ــه همــکاری ســایر ق ب
ــس  ــت و رئی ــس دول ــوان رئی ــه عن ــی ب ــر روحان ــای دکت آق
ــن در  ــح و روش ــات صری ــی، اقدام ــت مل ــی امنی ــورای عال ش

ایــن رابطــه اســت.
فرهنــگ و اجتمــاع هــم از جملــه حــوزه هایــی اســت کــه در 
هیاهــوی ماجــرای هســته ای بــه گوشــه ای رانده شــد و اکنون 
ــژه می باشــد. یکــی  ــگاه وی ــد ن ــت پســابرجام نیازمن در موقعی
ــای  ــا گروه ه ــدی ب ــورد ج ــش، برخ ــن بخ ــارات در ای از انتظ
خودســری اســت کــه بــه نــام دفــاع از ارزش هــا بزرگتریــن 
ضربــه هــا را بــه ارزش هــا و باورهــای مردمــان مســلمان ایــن 

ســرزمین وارد مــی کننــد.
ــه امــروز، دولــت  ــا ب ــه نظــر می رســد ت ــر ایــن هــا ب عــاوه ب
وعده هــای خــود را در رابطــه بــا ایجــاد فضــای بــاز و آزاد بــرای 
نشــریات، کتــاب، ســینما، موســیقی، شــعر، هنرهــای تجســمی و 
فضــای مجــازی را چنــدان جــدی دنبــال نکــرده اســت. فراموش 
نکنیــم کــه رشــد، شــکوفایی و خاقیــت در زمینــه فرهنــگ و 

هنــر، تنهــا در بســتر آزادی اســت کــه شــکل خواهــد گرفــت.
ــوده  ــادآور شــد کــه برجــام هــر چــه کــه ب ــد ی در انتهــا بای
ــه  و هســت، پــس از تأییــد رهبــر انقــاب در حــال حاضــر ب
ــی در دســت ماســت و همــه  ــی و قانون ــوان ســندی اجرای عن
ــق  ــم از تواف ــه داری ــف وظیف ــه مخال ــق و چ ــه مواف ــا، چ م
صــورت گرفتــه جهــت اعتــا و پیشــرفت ســرزمین اســامی 

ــم. ــران، بهــره ببری ــان، ای م
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ــاه ســازمان  ــی مهرم ــای میان ــه: در روزه ــه جــای مقدم ب
دانشــجویان میزبــان آذر منصــوری بــود. منصــوری از 
ــس  ــه پ ــت ک ــات اس ــان اصالح ــابقه جری ــا س ــاالن ب فع
ــی،  ــت روحان ــی در دول ــای سیاس ــبی فض ــایش نس از گش
ــزب  ــیس »ح ــه تاس ــت ب ــتانش، دس ــی از دوس ــا جمع ب
اتحــاد ملــت« زده اســت. بعــد از مناظــره ای دو ســاعته بــا 
ــه از فعــاالن اصولگــرا، از او دعــوت کردیــم  قدیــری ابیان
تــا بــه چنــد ســوال مــا پیرامــون مســائل روز پاســخ دهــد. 
منصــوری بــا روی گشــاده دعــوت مــا را پذیرفــت و 

ــخ داد. ــا را پاس ــش های م پرس
- در روزهــای اخیــر، خبــر قهرمانــی فوتســال زنــان ایــران 
ــم از  ــان تی ــت کاپیت ــعاع محرومی ــت الش ــیا تح در آس
همراهــی بانــوان فوتسالیســت در مســابقات بــه علــت عدم 
ــس از  ــود. پ ــور ب ــروج از کش ــرای خ ــرش ب ــازه همس اج
ایــن اتفــاق، دوبــاره مباحــث مرتبــط بــا حقــوق زنــان بــه 
ــت  ــما دول ــر ش ــه نظ ــد. ب ــل ش ــه تبدی ــث روز جامع بح
ــا  ــه دارد ت ــی ک ــت های ــام محدودی ــم تم ــم علیرغ یازده
چــه حــدی توانســته بــه شــعارهای خــود در حــوزه زنــان 

جامــه عمــل بپوشــاند؟ 
ــاوی  ــر تس ــی نظی ــه مباحث ــه ب ــا توج ــی ب ــای روحان - آق
ــه  ــان ک ــه زن ــض علی ــع تبعی ــردان و رف ــان و م ــوق زن حق
ــی  ــده های ــت، وع ــه ماس ــطح جامع ــدی در س ــات ج مطالب
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــر دولت ــا ه ــد. طبیعت ــال ۹۲ دادن را در س
ایــن مطالبــات بایــد چنیــن رویکــردی داشــته باشــد. علــت 
بســیاری از مشــکات موجــود در جامعــه مــا همیــن شــکافی 
اســت کــه بیــن زنــان و مــردان در جامعــه مــا وجــود دارد. 
طبــق گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد در ســال ۲015 کــه 
برگرفتــه از داده هــای داخلــی اســت، ایــران در میــان 14۲ 
کشــور جهــان، در رتبــه 1۳7 »شــاخص شــکاف جنســیتی« 
ــا در  ــن کشــور دنی ــا آخری ــا ب ــه اســت.یعنی م ــرار گرفت ق
ایــن گــزارش تنهــا 5 رتبــه فاصلــه داریــم! از ســال ۲006 
ــه  ــم. ب ــته ای ــدی داش ــه بن ــن رتب ــی در ای ــیر نزول ــا س م
نحــوی کــه مــا در ســال ۲01۳، ۹ رتبــه بــا آخریــن کشــور 
فاصلــه داشــتیم. بنابرایــن ایــن آمــار نشــان مــی دهــد در 
جامعــه مــا تبعیــض وجــود دارد. تبعیضــی کــه بــه نفــع زنان 
جامعــه و کل جامعــه مــا نیســت. دولــت آقــای روحانــی در 
ــژه  ــد وی ــت تاکی ــپری کرده اس ــه س ــالگرد روز زن ک دو س
ــد  ــت بای ــان داشته اســت. دول ــات زن ــاق مطالب ــر احق ای  ب
ــث وزارت  ــد. بح ــازی کن ــان س ــیتی را جری ــت جنس عدال

زنــان را آقــای روحانــی بــا هــدف افزایــش مشــارکت زنــان 
ــی، اقتصــادی و  ــی، اجتماع ــف فرهنگ ــای مختل ــوزه ه در ح
سیاســی مطــرح کردنــد. وزارت زنــان قــرار بــود تــا حضــور 
ــا  ــد. منته ــازی کن ــه س ــت کان زمین ــان را در مدیری زن
ــان  ــف عــده ای از فعــاالن حــوزه زن ــا مخال ــان ب وزارت زن
مواجــه شــد کــه بــه جایــی نرســید. هــم اکنــون معاونــت 

جمهــوری،  ریاســت  زنــان 
وظیفــه پیگیــری مطالبــات 
ــه  ــر عهــده دارد ک ــان را ب زن
ایــن ســاختار بــه هیــچ وجــه 
ــان  ــرای جری ــت الزم ب ظرفی
جنســیتی  عدالــت  ســازی 
ــا  ــاختاری کام ــدارد. س را ن
ــه نقشــی ســتادی  محــدود ک

دارد. برنامه ریــزی و اعمــال نظــر در سیاســت های کان 
از جملــه اقدامــات ایــن معاونــت اســت کــه ارکان محدودی 
دارد. لــذا مجموعــه مطالبــات تلنبــار شــده در حــوزه زنــان 
ماننــد ســری اســت کــه بدنــه ای از جانــب دولــت بــرای 
ــکل  ــن مش ــه ای ــت. البت ــده اس ــف نش ــری آن تعری فرمانب
ــه  ــی ب ــر نگاه ــت. اگ ــوده اس ــا ب ــای م ــی دولت ه تمام
برنامــه هــای توســعه داشــته باشــیم از همــان برنامــه اول 
ــان اختصــاص داده شــده اســت.  ــه زن توســعه، جایگاهــی ب
برنامــه هایــی نظیــر تقویــت نهــاد خانــواده، توجه بــه ورزش 
بانــوان، افزایــش مشــارکت زنــان، تقویــت نهادهــای مدنــی 

ــن شــده  ــداف تعیی ــق اه ــف طب ــای مختل ــه دولت ه و ... ک
ــی  ــد ول ــد در ایــن راســتا گام هایــی را بردارن موظــف بودن
متاســفانه اهــداف تعیین شــده از ســند مکتــوب فراتــر نرفتــه 
ــف  ــش تعری ــاختاری برای ــون س ــده چ ــی نش ــت. اجرای اس
ــاختاری  ــت س ــت در دول ــد گف ــن بای ــت. بنابرای ــده اس نش
ــدارد.  ــود ن ــده وج ــن ش ــداف تعیی ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
مــوالوردی  خانــم  هرچنــد 
در دوران حضــور خــود در 
معاونــت زنــان بــا وجــود ایــن 
ــاختاری و  ــای س محدودیت ه
حساســیتی کــه روی شــخص 
ایشــان اســت توانســته نقــش 
خــود را بــه خوبــی ایفــا کنــد 
ــم  ــه شش ــن برنام و در تدوی
توســعه کــه قــرار اســت مبنــای عمــل دولــت باشــد تاثیــر 
ــش  ــه وعده های ــا توجــه ب ــد ب ــوده اســت.دولت بای ــذار ب گ
ــان در برنامــه ششــم توســعه  ــرای زن ــگاه مناســبی را ب جای
تعریــف کنــد. لــذا هــم بایــد رویکــرد دولــت تغییــر کنــد 
ــه  ــود و جنب ــول ش ــان متح ــت زن ــاختار معاون ــم س و ه
مشــاوره ای صــرف نداشــته باشــد. البتــه بایــد نکاتــی چــون 
ــدادی  ــداری تع ــت و فرمان ــت دول ــور ۳ زن در هیئ حض
ــت. در  ــک گرف ــال نی ــه ف ــا را ب ــتان ه ــان در شهرس از زن
ــوزه  ــن ح ــت در ای ــاش دول ــت ت ــوان گف ــوع می ت مجم

ــی نیســت.  ــا کاف ــوده ام ــد ب خــوب و مفی

- یکــی از آســیب هایــی کــه امــروز بــرای شــرایط 
ــا شــاهد آن در  دانشــگاه هــای کشــور برمــی شــمارند و م
ــی دانشــجویان  ــی تفاوت ــم هســتیم ب دانشــگاه فردوســی ه
بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی اســت. بــه نظــر شــما بــرای 

ــد کــرد؟ ــت چــه بای ــن وضعی خــروج از ای
- اگــر بخواهیــم بــه چرایــی ایــن ماجــرا بپردازیــم بایــد بگویــم 
ــای  ــکل ه ــای تش ــت ه ــر فعالی ــم ب ــی حاک ــرد امنیت رویک
ــی  ــت جوی ــه حقیق ــل روحی ــل ســدی در مقاب دانشــجویی مث
ــرای  ــی ب ــای علم ــاک ه ــت م ــدم رعای ــت. ع ــجو اس دانش
جــذب اســاتید در بخشــی از هیئــت هــای علمی دانشــگاههای 
کشــور نیــز از جملــه ایجــاد شــرایط فعلــی اســت.در نتیجــه 
طــی ســال هــای گذشــته  علــی الخصــوص در 8 ســال دولــت 
آقــای احمــدی نــژاد ما شــاهد عــدم تولیــد محتوای علمــی در 
دانشــگاه ها بودیم. وضعیت دانشــجویان ســتاره دار در گذشــته 
گواهــی بــود بــر هزینــه دار بــودن فعالیت سیاســی دانشــجویان 
در دانشــگاه هــای کشــور. بــاال بــردن هزینــه سیاســی فعالیــت 
سیاســی در تشــکل هــای دانشــجویی در یــک ســیر طبیعــی 
منجــر بــه کاهــش انگیــزه فعالیــت سیاســی و حتــی فرهنگــی 
دانشــجویان مــی شــود. لــذا از خــود تشــکل هــای دانشــجویی 
انتظــار مــی رود تــا دســت بــه آســیب شناســی ایــن قضیــه 
ــی،  ــت روحان ــد طــی شــده در دو ســال دول ــه رون ــد. البت بزنن

رونــد رو بــه جلــو و مطلوبــی بــوده اســت.
ــس در  ــات مجل ــد انتخاب ــران معتقدن ــده ای از تحلیلگ - ع
اســفندماه، آغــاز پــروژه اصــالح طلبــان بــرای گــذار از آقــای 
ــاالن  ــوان یکــی از فع ــه عن ــل شــما ب ــی اســت. تحلی روحان

سیاســی اصــالح طلــب چیســت؟
- ببینیــد انتظــار اصــاح طلبــان از مجلــس آینــده در درجــه 
نخســت، کارآمــدی مجلــس اســت؛ یعنــی نمایندگانــی داشــته 
ــند و از  ــوردار باش ــص الزم برخ ــوان و تخص ــه از ت ــیم ک باش
تنــدروی هــای مجلــس امــروز مــا بــه دور باشــد و بتوانــد بــا 
دولــت آقــای روحانــی همــکاری کنــد. اصــاح طلبــان بــه هیچ 
وجــه بــه دنبال مجلســی نیســتند کــه بــه وســیله آن از روحانی 
عبــور کننــد حتــی مــی تــوان گفــت مــا بــه دنبــال مجلســی 
ــرآورد  ــی کمــک کنــد. ب ــت روحان ــه دوام دول هســتیم کــه ب
اصــاح طلبــان در انتخابــات ۹۲ بــا توجــه بــه حجــم گســترده 
خرابــی هــا، ایــن بــود کــه رئیــس جمهــور بعــدی نیازمنــد ۲0 
ســال زمــان اســت تــا کشــور را بــه قبــل از دوران احمــدی نژاد 
برگردانــد! لــذا بایــد بــه دولــت روحانــی فرصــت داد. دولتــی 
کــه رویکردهایــش حتــی االمــکان رویکردهایــی اصــاح طلبانه 
اســت. البتــه تــاش مــا ایــن اســت کــه حضــوری حداکثــری 
در انتخابــات مجلــس داشــته باشــیم ولــی رویکــرد کلــی مــا 

همراهــی بــا دولــت فعلــی در کنــار نقــد مشــفقانه اســت.

خبرنامه

دبیــرکل جامعــه اســامی مهندســین گفــت: بایــد اصولگرایــان بــه نیروهایــی برســند که مجلــس دهم حتــی دســت اصاح طلبان معتــدل هم 
نیفتــد. محمدرضــا باهنــر در جلســه ماهانــه جامعــه اســامی مهندســین خراســان رضــوی ، بــا بیــان اینکــه مــا تــا ســه ســال قبل معمــوال هر 
ســال یــک انتخابــات در کشــور برگــزار می کردیــم، اظهــار کــرد: امــروز همــه اعتقــاد دارنــد کــه انتخابات در سرنوشــت کشــور تاثیر بســزایی 
دارد. وی بــا بیــان اینکــه پیش لرزه هــای برگــزاری هــر انتخابــات از ســه تــا چهــار مــاه قبــل از آن آغــاز می شــود، تصریح کــرد: خــود انتخابات 
زلزلــه اســت و تــا چنــد مــاه بعــد از آن نیــز پــس لرزه هــای آن در کشــور وجــود دارد، بــه همیــن جهــت تصمیــم گرفتــه شــد زمان برگــزاری 
انتخابات هــا در کشــور را بــه دو ســال تغییــر دهیــم و در هــر دو ســال دو انتخابــات برگــزار کنیــم. امــا ایــن کار یــک اشــکال عمــده بــه وجــود 
آورد کــه فعــاالن سیاســی بایــد ایــن نقطــه ضعــف را برطــرف کننــد، آن هم این اســت کــه وقتــی ایــن دو انتخابات با هم هســتند یکــی از آنها 
تحــت الشــعاع دیگــری قــرار می گیــرد. نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه مجلس دهــم بــرای ما بســیار مهمتــر از تک 
تــک نماینــدگان اســت، تاکیــد کــرد: مجلــس دهــم اصولگرایــی کــه باهنــر و دوســتانش در آن حضــور نداشــته باشــند را ترجیــح می دهیم به 

مجلــس دهــم اصاح طلبــی کــه مــا در آن باشــیم ولــی در اقلیت باشــیم.

ــؤال  ــد س ــزد خداون ــا ن ــل م ــرف و عم ــر ح ــر ه ــای وزی »آق
می شــود.«

عبــارت بــاال فــرازی از نامــه متهــم نامــدار فســاد اقتصــادی خطاب 
بــه نماینــدگان مجلس اســت کــه در بخشــی از نامــه اش وزیر نفت، 
بیــژن زنگنــه را مخاطــب خــود قــرار داده و گفتــه اســت کــه وزیــر 
نبایــد بــه عنوان قاضــی عمل کنــد و اتهامش را ثابت شــده بپنــدارد 

و اعــداد و ارقــام را رســانه ای کنــد.
زنگنــه در واکنــش بــه نامه زنجاني بــه نمایندگان مجلــس که گفته 
بــود: » زنگنــه پیــش مــن مــي آمــد و توافــق مــي کردیــم.« تصریح 
کــرده: »مــن طــوري نیســتم کــه کاه ســرم رود او فکــر مــي کنــد 
مــي توانــد مــا را فریــب دهــد. زنجانــي بایــد اول پــول را بدهــد بعد 
هــر زمانــي کــه خواســت در هتــل رامســر روزهــا بــا هــم حــرف 
مي زنیــم... گمــان مــی کنــم زنجانــی در برخــی رســانه ها پــول خرج 
می کنــد تــا ایــن تصــور ایجــاد شــود کــه ایشــان طلبــکار هســتند و 

ــکار.« ما بده
ــا  ــاش کــرده ت ــی مفصــل ت ــا توضیحات ــی ب ــه زنجان ــن نام در ای
رونــد کســب درآمــد هنگفــت خــود را توضیــح دهــد و بــه نوعــی 
بیــان کنــد کــه نــه تنهــا مفســد اقتصــادی نیســت بلکــه خدمــات 
شــایانی نیــز داشــته اســت. وی البتــه از  بی فکــری و ســوء مدیریت 
بخصــوص در دولــت قبل ســخن گفته اســت. زنجانــی در ایــن نامه 
سرگشــاده مشــخص مــی کنــد کــه فعالیــت وی از ســال 84 تغییر 
ماهیــت داده: »مــن بابــک زنجانــی، بــا ایجــاد بانــک و وصــل شــدن 
بــه ایــن سیســتم شــتاب بین المللــی در ۳ مرحلــه از ســال 84 تــا 
۹0، 15 میلیــارد یــورو اعتبــار جــذب کــردم، زمانــی این اعتبــار قابل 
بازپس گیــری می شــد کــه مــن از ایــن اعتبــار اســتفاده کنــم و آن را 
هزینــه کنــم و اگــر مصــرف نمی کــردم، فقط به عنــوان یــک اعتبار 
باقــی می مانــد، هماننــد تلفن هــای شــارژی کــه شــما اعتبــاری را 
می گیریــد و وقتــی حــرف بزنیــد از آن اعتبار کســر و بایــد پرداخت 
شــود؛ لــذا مــن بــرای مصــرف ایــن اعتبــار مجبور بــودم بــه هر نحو 

آن را هزینــه کنــم.«

مقدمــه: »تریبــون آزاد« ســتونی اســت کــه بــه منظــور انتشــار 
ــز  ــما نی ــت. ش ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــف سیاس آراء مختل
می توانیــد دســت بــه قلــم شــوید و دیــدگاه هــای خــود را در 
قالــب یادداشــت از طریــق ایمیــل بــرای مــا ارســال کنیــد. 

در آخریــن روزهــاي زمســتان ۹0 ، وقتــي همــه مــا در شــوک 
ســرمای زمســتان، بهــار را تحریــم کــرده بودیم،کســاني بودند که 
بــه دور از حــزب حــزب بــازي احساســات و بهت بهتــان دیگران، 
بــذر اعتــدال را در همــان زمســتان کاشــتند تــا جوانه هایــش را 
در ســال هــاي بعــد ببینیــم. شــاید آن ســال، اصــل ایــن حرکــت 
ــر  ــي چنــدی بعــد، انگیــزه آتــش زی ــه بهــار نشــد ول منجــر ب
خاکســتري شــد کــه خــرداد ۹۲ روشــنایي ویرانــه اي را رقــم زد. 
در همــان ســال مجلســي کــه قــرار بــود خانــه ملــت و در راس 
امــور باشــد، خانــه دیگــران و در راس خبــر هــاي زرد نشــریه ها 
ــان را  ــي ســخت باورهایم ــه گاه ــت ک ــرار گرف و ســایت هایي ق
ــز و  ــا چاشــني طن ــد، ب ــه ناامی ــي ک ــت. مای ــه ســخره مي گرف ب
پوزخنــدي ملیــح یــاد لیاخــوف مــي کردیــم، در پــس ذهنمــان 
ایــن ســوال را مــدام از خــود مي پرســیدیم کــه چــرا بــه حــرف 
»او« گــوش نکردیــم و رای ندادیــم. بگذریــم، مثــل همــه مواقعــي 
کــه گذشــتیم و صبــر کردیــم و ســاختیم، ســاختیم بــا هــزاران 
هــوا و یــک بــام مجلــس. ســاختیم بــا مجلســی کــه در آن، جــاي 
ســوال از چگونگــی برداشــت از صنــدوق ذخیــره ارزی خالــی بود و 
درآمد هــاي نفتــي صحنــه جــوالن عــده اي مــي شــد که یادشــان 
رفتــه بــود قانــون گذارنــد و بایــد دو برابــر وقتــی کــه آنــان بــه 
شــعار مــرگ بــر فانی صــرف مي کننــد، فرصــت دفــاع بدهند. 
مجلســي کــه گاهــي در آن فرامــوش مــي کردنــد میــان خــواب 
نیــم روزي، بــه جــاي پرداختن به مشــکل ســاپورت پوشــان کمي 
هــم بــه مشــکل حــوزه هــاي انتخابــي خــود بیندیشــند و از حزب 
بــه مــردم روي بیاورنــد. نزدیــک 4 ســال همــه ایــن مصائــب را 

ایــن متهــم اقتصــادی در ادامــه توضیــح داده کــه چــه مقــدار از ایــن 
اعتبــارات را بــه چــه شــکل هزینــه و ســرمایه گــذاری کرده اســت؛ 
از جملــه آنهــا عبارتنــد از: ایجــاد ارز قابــل انتقــال بــرای چنــد بانک، 
واردات قطعــات پــل صدر بــرای شــهرداری تهــران و دریافت تراکم 
بجــای آن و قــرض دادن ۲00 میلیــون یــورو به قــرارگاه خاتم االنبیاء 
ســپاه کــه هنــوز ۳0 میلیــون یــورو از آن را طلبــکار اســت. زنجانــی 
معتقــد اســت بــه عنــوان یــک تاجــر بــه کشــورش خدمت کــرده 
البتــه ایــن تعریــف از خدمــت بســیار منحصــر به فــرد اســت چون 
در اختیــار قــرار دادن منابــع مالــی بــه افــرادی کــه بــه گفتــه وی در 
همیــن نامــه بی کفایــت بودنــد را چگونه مــی توان مصــداق خدمت 

دانست؟
زنجانــی طبــق ایــن نامه مدعی اســت کــه از ســال 1۳88 بــا تحریم 
ــرای دور زدن  ــری ب ــال مف ــه دنب ــت ب ــزی، دول ــک مرک شــدن بان
ــرکت های  ــیس ش ــر تأس ــتباهی نظی ــای اش ــا، راهکاره تحریم ه
کاغــذی در خــارج از کشــور )کــه منجــر به توقیف بیشــتر ســرمایه 
کشــور می شــود( را انجام داده اســت. تصمیمات اشــتباه و کارشناســی 
نشــده ای کــه ضربــه هــای جبــران ناپذیــری به اقتصــاد کشــور وارد 
کرده اســت. وی در مــورد شــرکت نفتــی H.K نیــز اجمــاال توضیــح 
می دهــد کــه این شــرکت، بــرای انتقــال پولی کــه در بانــک مرکزی 
ســپرده داشــته از وی کمــک گرفته اســت تا 1.5 میلیــارد یــورو را به 
خــارج انتقــال دهــد. در اینجــا ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه اگر 
ایــن کار ایــرادی داشــته چــرا در طــی هفــت ماه از ســپری شــدنش 
در دولــت قبــل کســی اعتراضی نکــرده اســت. بنابراین یا ایــن انتقال 
مجــاز بــوده یــا ایــن کــه منافعــی دیگــری در کار بــوده کــه با تغییر 
دولــت دیگــر کســی ذینفــع نبــوده  و آنــگاه صــدای اعتــراض بلنــد 

شــده اســت.
از تمامــی ایــن توضیحــات ایــن گونــه مــی تــوان نتیجه گیــری کرد 
کــه در نتیجــه بی تدبیری مســئولین وقــت در مقابله بــا تحریم های 
ظالمانــه علیــه کشــور، فضا بــرای ســودجویی افــرادی خــاص فراهم 
شــد و فســاد، اســراف و غــارت امــوال ملــت بــرای مدتــی کســب و 
پیشــه آنــان شــد. باشــد کــه بــه قــول معــاون اول رئیــس جمهــور، 

نظــام از آزمــون محاکمــه بابــک زنجانی ســربلند بیــرون بیاید.

تحمــل کردیــم و دنــدان بــر روي جگر ریش ریشــمان گذاشــتیم 
تــا رســیدیم بــه »برجــام«. پرونــده اي کــه 1۲ ســال کابــوس هــر 
شــبمان شــده بــود و حــال در بزنــگاه مجلــس، با جنجــال جریاني 
مواجــه شــد کــه بــه هــر دري مــي زد تــا امیــد و شــادي مــردم 
را بــه بهانــه هــاي واهــي خــراب کنــد. از ســوي دیگــر تخریــب 
دولــت آنهــم درســت در ســالي کــه »همدلــي و هــم زبانــي« بــا 
ایــن قــوه، شــعار ســال شــده، صرفا بیانگــر آن اســت کــه دغدغه 
بعضــي از نماینــدگان حتــی چیزي بــه مراتــب کوچکتــر از منافع 
حزبــی اســت و بــوي کینــه یــا ســوء اســتفاده شــخصي مــي دهد. 
البتــه بودنــد نمایندگانــی هــم کــه گاهــي چنــان در بــرزخ خــود 
گیــر مي کردنــد کــه بــه مســئله مهمــي مثــل برجــام راي ممتنع 
ــاوت و  ــي تف ــا 11 راي ب ــام ب ــون برج ــد آزم ــد!  هرچن مي دادن
100راي مخالــف از پیــچ مجلــس گذشــت امــا خیلــي از مســائل 
را بیــش از پیــش روشــن کــرد کــه بیاییــم ایــن بــار مثــل همــه 
بارهایــي کــه گذشــتیم، نگذریــم و بــا منطــق اعتدالمــان نشــان 
دهیــم تــا وقتــي پایبنــد اصولمــان خواهیــم مانــد کــه نیــازي بــه 

ــان نباشد. اصاحش

] ]

تریبون آزاد

ــا  ــات 92 ب ــان در انتخاب ــرآورد اصــالح طلب ب
توجــه بــه حجــم گســترده خرابــی هــا، ایــن 
بــود کــه رئیــس جمهــور بعــدی نیازمنــد 20 
ســال زمــان اســت تــا کشــور را بــه قبــل از 

ــد! ــژاد برگردان دوران احمــدی ن
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ــي، توافــق  در نهایــت و پــس از بحــث و مذاکــرات طوالن
میــان 1+5 و ایــران بــه ســرانجام رســید.  

ایــن کــه امــروز پــس از کــش و قوســهاي فــراوان شــاهد 
ــر  ــپس مه ــس و س ــه مجل ــا رأي قاطب ــام ب ــب برج تصوی
تأییــد شــوراي نگهبــان در فاصلــه اي کوتــاه  از آن 
هســتیم خــود نشــان از درک صحیــح  از شــرایط و اهتمــام 
ــه  ــران ب ــم در ای ــند مه ــن س ــراي ای ــه اج ــدي ب و پایبن

ــت.   ــور اس ــده مذک ــن معاه ــي از طرفی ــوان یک عن
در ایــن بــاره بخشــي از یادداشــت »دکتــر ابراهیــم 
اصغــرزاده« تحلیلگــر سیاســي اصــاح طلــب کــه اخیــرا در 
روزنامــه قانــون )شــماره 641 ، دوشــنبه ؛ ۲7 مهــر(1۳۹4 
بــا عنــوان »اثــر پســا توافــق کمتــر از ملــي شــدن صنعــت 
نفــت نیســت« منتشــر شــده قابــل تأمــل و مفیــد خواهــد 
ــي از آن را  ــته بخش های ــن نوش ــور ای ــه فراخ ــه ب ــود ک ب

مــرور خواهیــم کــرد: 
ــوي  ــم از س ــیار مه ــتوري بس ــه دس ــد ب ــي بای »از طرف
ــر  ــکا ب ــور آمری ــس جمه ــد رئی ــرد؛ تاکی ــاره ک ــا اش اوبام
اینکــه بایــد تمــام اقدامــات الزم بــراي اطمینــان یافتــن از 
ــکا کــه در برنامــه  ــر و ســریع تعهــدات آمری اجــراي موث
ــن کشــور  ــن ای ــاس قوانی ــر اس ــدام مشــترک ب ــع اق جام
درج شــده، اجــرا شــود. ایــن دســتور حکایــت از آن دارد 
ــي و  ــي، سیاس ــد حقوق ــام رون ــس از انج ــکا پ ــه آمری ک
ــراي  ــر اج ــام داده ب ــر انج ــه در ۹0 روز اخی ــي ک تقنین

ــت.  ــم اس ــام مصم ــع برج قاط
ــم  ــم تصمی ــران ه ــرات، در ای ــدان مذاک ــوي می ــن س ای
ــع  ــوان مرج ــه عن ــان ب ــوراي نگهب ــوري ش ــریع و ف س
ــه  ــر از اراده یکپارچ ــور خب ــریعي کش ــي و تش ــي تقنین عال
ــیدن  ــرانجام رس ــه س ــراي ب ــران ب ــاي ای ــي نهاد ه تمام
ــد و  ــي ده ــي م ــي و تقنین ــاي حقوقي،سیاس ــه روند ه هم
نشــان دهنــده ایــن موضــوع اســت کــه ایــران نیــز آمــاده 
اجــراي برجــام اســت. از ســویي در گــزارش آژانــس بیــن 
المللــي انــرژي اتمــي هــم اعــام شــد کــه ایــران تــا قبــل 
ــد  ــرا خواه ــي را اج ــکل الحاق ــش پروت ــب مجلس از تصوی
ــخ  ــف در تاری ــه عط ــوان نقط ــه عن ــه ب ــا آنچ ــرد.« ام ک
ــد  ــد،حضور قدرتمن ــد ش ــدگار خداه ــران مان ــي ای سیاس
ــت  ــذر موفقی ــان و گ ــاي جه ــدرت ه ــل ق ــران در مقاب ای
ــه  ــیدن ب ــا  رس ــم ب ــخت و مه ــذرگاه س ــن گ ــز از ای آمی
ــد.   ــي باش ــود م ــگاه موج ــن  در جای ــه ممک ــن نتیج بهتری
ــش و روش  ــن بین ــش گرفت ــا در پی ــر ب ــه اگ ــیري ک مس
ــل  ــه مقاب ــت نقط ــي توانس ــد م ــي ش ــال م ــري دنب دیگ
ــار آورد و  ــه ب ــي را ب ــه فعل ــت یافت ــاق دس ــح و وف صل

ــش  ــش از پی ــنگین آن بی ــات س ــزاع و تبع ــش ن ــر آت ب
ــي و  ــه مل ــیاري و مطالب ــا هوش ــه ب ــري ک ــد. خط بیفزای

ــد.   ــع ش ــرات، دف ــت و مذاک ــرد در مدیری خ
ــه  ــل ب ــه تبدی ــت ک ــي اس ــتي آزمای ــدام راس ــا ک »ام
ــه  ــدت ۹0 روزه، همیش ــن م ــود. در ای ــازي نش اعتماد س
ــه  ــروز ب ــا از ام ــوده، ام ــي ب ــتي آزمای ــت از راس صحب

ســازي  اعتمــاد  ســمت 
پیــش  دنیــا  مقابــل  در 
از  منظــور  مي رویم.البتــه 
ــن نیســت  ــاد ســازي ای اعتم
کــه یــک اتحــاد یــا وحــدت 
اســتراتژیک بیــن ایــران و 
ــورت  ــي ص ــورهاي غرب کش
ــن  ــور ای ــه منظ ــه، بلک گرفت
ــره  ــن مذاک ــه طرفی اســت ک
مشــترک  یــک درک  بــه 
درک  ایــن  انــد.  رســیده 
اجرایــي  بــراي  مشــترک 
ــم  ــیار مه ــام بس ــدن برج ش

اســت.« نکتــه قابــل تأمــل آنجاســت کــه برجــام بــا تمــام 
ظرفیــت هــاي ایجــادي، بــه منزلــه معجــزه نبــوده و توقــع 
ایــن چنینــی داشــتن، امــري بیهــوده و محتــوم بــه محــال 

ــار  ــم در دوران اســف ب ــم ه ــه تحری ــن ک ــا ای اســت. کم
تشــدید فشــار هــاي خارجــي بــاي اصلــي و ریشــه تمــام 
ــوان  ــه عن ــا ب ــود ام ــي نب ــادي و سیاس ــیب هاي اقتص آس
یــک عامــل خارجــي قدرتمنــد بــراي عــده اي، ســر پــوش 

بــود.   شــده  ســوءمدیریت ها 
ــان  ــه در زم ــت« را چ ــن مدیری ــتي »حس ــن بایس بنابرای
ــه در دوران  ــت و چ محدودی
ــل  ــوان اص ــه عن ــي ب بالندگ
ــم و  ــر بگیری ــي در نظ اساس
ــا  ــم ی ــه تحری ــچ وج ــه هی ب
رفــع آن و توافــق  را بــه 
منزلــه علــت تامــه تمــام 
و  رشــد  یــا  هــا  فاکــت 
ــم.   ــر نیاوری ــي در نظ بالندگ
ــر اســاس شــواهد و وضــع  ب
بایســتي  آنچــه  موجــود، 
ــرد،  ــرار گی ــه ق ــورد توج م
در  هوشــیاري  و  آگاهــي 
اندازي هــاي  ســنگ  قبــال 
ــه هــاي آن هــم کــم و بیــش  ــي اســت کــه زمزم احتمال
ــم  ــروز ه ــه ام ــا ب ــه ت ــي ک ــد. هدف ــي رس ــوش م ــه گ ب
ــده و  ــغ نش ــیري دری ــچ مس ــه آن از هی ــول ب ــراي وص ب

ــراي عــده اي هــدف وســیله  ــاي واقعــي کلمــه ب ــه معن ب
را توجیــه نمــوده اســت. لــذا بایــد آگاه بــود کــه در قبــال 
القــاي انتظــارات آنــي و کوتــاه مــدت  از برجــام و فضــاي 
پیــش آمــده تحــت تاثیــر شــانتاژها و جــو تبلیغاتــي 

ــم.    ــرار نگیری ــده ق ــره کنن ــم مذاک ــت و تی ضددول
».... ایــن نکتــه هــم بایــد گفتــه شــود کــه  همــه نهــاد هــا 
ــام در دو  ــي برج ــاي حام ــوص نیروه ــه خص ــران، ب در ای
کشــور بایــد هــم پیمــان شــوند از برجــام مراقبــت کننــد 
تــا پارازیت هــا و برداشــت هاي ســوئي کــه مي توانــد 
ــري  ــد جلوگی ــام برگردان ــل از برج ــاي قب ــه روزه ــارا ب م
شــود.«)اثر پســا توافــق کمتــر از ملــي شــدن صنعــت نفــت 
ــوارد، دوران پســابرجام  ــن م ــر همــه ای نیســت.( عــاوه ب
از جهــت دیگــري هــم مهــم اســت. برجــام زمینــه بســیار 
مطلــوب و ظرفیــت بالقــوه باالیــي بــراي شــکوفایي ایجــاد 
کــرده اســت؛ همــان طــور کــه در ســطور بــاال بیــان شــد، 
ــیارانه را  ــراي هوش ــر و اج ــت و تدبی ــش مدیری ــد نق نبای

بــراي تحقــق ایــن مهــم از نظــر دور داشــت. 
ــن  ــه چنی ــده اي ک ــره کنن ــم مذاک ــت و تی ــه از دول البت
ــاي  ــدرت ه ــال ق ــران در قب ــت ای ــراي مل ــه اي را ب نقط
جهانــي بــا اقتــدار و صابــت بــه ارمغــان آورده و از 
ــي  ــح بین الملل ــط صحی ــي از رواب ــرگ نویین ــه آن ب دریچ
ــر  ــد تدبی ــل را رو کــرده، داشــتن امی ــا ســایر مل ــران ب ای
ــاري دوران پســابرجام، بیهــوده  در تحقــق شــکوفایي و پرب

ــد.   ــر نمي رس ــه نظ ــوم ب و موه
بــا  روابــط  ترمیــم  بــا  پســابرجام  دوران  بي شــک 
کشــور هاي مختلــف فرصتــي بــراي جلــب ســرمایه 
ــن  ــان رفت ــا از می ــود و ب ــد ب ــي خواه ــاي خارج گذاري ه
ــار هاي  ــدت فش ــم، از ش ــادي حاک ــنگین اقتص ــاي س فض
خارجــي کاســته می شــود کــه ایــن مهــم، کمــک شــایاني 
ــر در  ــم ســاختار هاي بهت ــوب و تنظی ــرات مطل ــراي تغیی ب
زمینه هــاي گوناگونــون بــا الگوهــاي مناســب خواهــد بــود. 
البتــه دســتیابی بــه ایــن اهــداف، همــت دولــت و نیرو هــا 
ــیدن  ــا اندیش ــه ب ــد ک ــي را مي طلب ــان داخل و کارشناس
ــدي  ــا شــرایط پســابرجام مســیر جدی ــر متناســب ب تدابی
ــن نحــو  ــه بهتری ــران گشــوده شــده، ب ــه روي ای ــه ب را ک
ــف  ــات مختل در جهــت شــکوفایي و رشــد کشــور در جه
از جملــه در یکــي از ابعــاد اصلــي و ریشــه اي یعنــي 
ــس  ــاي رئی ــت ه ــد. صحب ــدر بدانن ــاد ق ــوزه اقتص در ح
ــد  ــي و رش ــاي خارج ــرمایه ه ــب س ــاره جل ــور درب جمه
ــام  ــراي برج ــا و اج ــم ه ــتن تحری ــه برداش ــادي، ک اقتص
ــي  ــان از برنامه های ــود، نش ــد ب ــي آن خواه ــرک اصل مح
اســت کــه دولــت بــراي ماه هــاي پیــش رو در نظــر دارد. 
در مجمــوع می تــوان گفــت بایــد بــه آینــده و دوران 

ــود. ــدوار ب ــابرجام امی ــب پس ــران در قال ــد ای جدی
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علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در کانال تلگرام خود نوشت:
ایــن روزهــا ســوالي در جامعــه مطــرح اســت کــه بعــد از لغــو تحریــم هــا چــه وضعیتــي بــر اقتصــاد ایــران حاکــم مي شــود؟ بایــد گفت کــه اصل 
پرســش فــوق نادرســت اســت. ســوال درســت این اســت کــه اگر تحریمها لغو نشــود چــه اتفاقــي در اقتصــاد ایران مــي افتــد؟ اجرایي شــدن برجام، 
بــه معنــاي ایــن اســت کــه خبــر بد منتفي شــده اســت؛ همیــن و الغیــر! ما بــا اجــراي برجــام بــه نوعــي در ابتــداي زمان قــرار مــي گیریــم و اوضاع 

آینده بســتگي به نوع سیاســتگذاري هــاي اقتصــادي دارد.
البتــه در ایــن میــان شــبهه دیگــري هــم مطــرح شــده که اگر قــرار بود پــس از اجــراي توافــق معجــزه اي رخ ندهــد و توافق فقــط به معني آن اســت 
کــه خبــر بــد منتفــي شــده، پــس چــرا ایــن همــه از انــرژي مملکــت صــرف مذاکــرات هســته اي شــد؟ مگر نــه این اســت که گفتــه مي شــود 80 

درصد مشــکات کشــور از فســاد و ســوءمدیریت ناشــي مي شــود و فقــط ۲0 درصــد از تحریما؟؟
در جــواب بایــد گفــت کــه در ایــن مســاله خــاص، اولویــت بنــدي راهکارهــا لزومــا از وزن علــل مشــکات تبعیت نمــي کند. اگــر بخواهیــم با مثالي 
مســاله رو توضیــح بدهیــم مــي تــوان اینگونــه گفت کــه اقتصاد ایــران به معتــادي مي مانــد که اعتیاد بــه دالرهــاي نفتي و ســوءمدیریت، رمقــش را 
گرفتــه بــود و متاســفانه در اوج بــي رمقــي نتوانســت تعامــل خــود را با قلدر محله تنظیــم کند و چاقویــي هم از قلدر محلــه خــورد. در چنین وضعیتي  

عقــل ســلیم حکــم مــي کــرد کــه  اول خونریــزي متوقف و ســپس بــراي اعتیاد چاره اندیشــي شــود.

اقتصـــاد ایـــران بســـان معتـــادی چاقــــوخورده!
راه دشوار پسابرجام

بایسته های دولت پس از توافق هسته ای

از روزهــای ابتدایــی صــدور بیانیــه ژنــو در آذر ماه 1۳۹۲ 
تــا امــروز کــه مذاکــرات هســته ای بــه جمع بنــدی نهایــی 
رســیده اســت، کارشناســان حــوزه اقتصــاد بــا ایــن ســوال 
ــادی  ــای اقتص ــته ای فض ــق هس ــام تواف ــس از انج ــه پ ک
ــد.  ــه رو بوده ان ــی خواهــد کــرد، رو ب کشــور چــه تغییرات
ــور  ــادی کش ــده اقتص ــن آین ــوال مبی ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــا  ــو تحریم ه ــا لغ ــود. ب ــد ب ــاتحریم خواه در دوران پس
ــا  ــود ام ــی ش ــته م ــادی برداش ــع اقتص ــی از موان بخش
ایــن مســئله بــه خــودی خــود نمــی توانــد باعــث رشــد 
ــتگی  ــتر بس ــادی بیش ــد اقتص ــه رش ــود بلک ــادی ش اقتص
ــر  ــه تاثی ــا ک ــت دارد. از آن ج ــای دول ــت ه ــه سیاس ب
تحریــم هــا بیشــتر بــر روی نظــام بانکــی کشــور، حــوزه 
ــرات  ــت اث ــذا مدیری ــوده ل ــذاری ب ــرمایه گ واردات و س
ــت  ــه سیاس ــاز ب ــا نی ــوزه ه ــن ح ــا در ای ــو تحریم ه لغ
گــذاری دقیــق از جانــب دولــت دارد. لغــو تحریــم 
بانکــی باعــث آزاد شــدن منابــع بلوکــه و کاهــش هزینــه 
ــه واردات  ــش بودج ــری از افزای ــع جلوگی واردات و بالطب
توســط دولــت خواهــد شــد. امــا بــا تزریــق تدریجــی ایــن 
ــا  ــی ب ــه و کاالهای ــواد اولی ــه اقتصــاد، واردات م ــع ب مناب
قابلیــت ایجــاد ارزش افــزوده و سیاســت گــذاری دولــت 
مبنــی بــر تزریــق تســهیات ارزان قیمــت، شــاهد رونــق 
ــود. عــدم ســرمایه گذاری  ــم ب ــدی خواهی ــع تولی در صنای
ــازار  ــه ب ــی اعتمــادی ب ــه علــت ب در یــک دهــه اخیــر ب
ــاد  ــیل اقتص ــنه آش ــرب پاش ــای غ ــرمایه و تحریم ه س
ایــران بــوده اســت. بــا ورود ســرمایه خارجــی بــه صنایــع 
ــای  ــت ه ــون دول ــیمی همچ ــت و پتروش ــد نف ــادر مانن م
ــع  ــن صنای ــی ای ــد و بالندگ ــاهد رش ــم، ش ــم و شش پنج

ــت عــاوه  ــر دول ــا تدبی ــود. از ســوی دیگــر ب ــم ب خواهی
بــر رســیدن بــه ایــن مهــم می تــوان بــا جــذب و ترغیــب 

در  خارجــی  ســرمایه گذار 
ــاهد رشــد  ــع ش ــر صنای دیگ
باشــیم.  اقتصــادی  بیشــتر 
ورود ســرمایه ســبب ایجــاد 
بــازار  در  هیجانــی  جــوی 
شــد.  خواهــد  ســرمایه 
ــدت  ــه در بلند م ــی ک هیجان
ــه  ــی از جمل ــرات نا مطلوب اث

بی اعتمــادی بــه بــازار ســرمایه را دارد. بنابرایــن دولــت 

بایــد بــا اســتفاده از نقــش حاکمیتــی و سیاســت گــذاری 
ــت  ــتفاده نادرس ــد. اس ــی کن ــرات را خنث ــن اث ــود ای خ
از منابــع خارجــی پــس از 
بانکــی  تحریم هــای  لغــو 
ــی-  ــتفاده سیاس ــون اس همچ
برگزیــدن  یــا  انتخاباتــی 
سیاســت های انبســـــــاط 
ــش  ــب کاه ــادی موج اقتص
ــش واردات  ــادرات، افزای ص
کاالهـــــای مصرفـــــی و 
ــری از  ــرای جلوگی ــد. ب ــد ش ــدنی خواه ــار نش ــورم مه ت

خطــرات فــوق بایــد ایــن منابــع را بــه صنــدوق ذخیــره 
ــرد  ــد کارب ــده چن ــاد ش ــدوق ی ــرد. صن ــز ک ارزی واری
ــور را از  ــع ارزی کش ــه مناب ــن ک ــدا ای ــده دارد: ابت عم
ــکلی مناســب  ــه ش ــن نســلی، ب ــع بی ــی و توزی ــر زمان نظ
ــان  ــد احســاس زی ــای بع ــا نســل ه ــد ت ــت می کن مدیری
ــری  ــرخ ارز و جلوگی ــت ن ــه در تثبی ــن ک ــد. دوم ای نکنن
از شــوک هــای ناشــی از تغییــرات نــرخ ارز و یــا مقــدار 
ارز تاثیــر بســیار کارآمــدی دارد. نکتــه دیگــر ایــن کــه 
ــه  ــت ب ــه دول ــب، توج ــی مناس ــاختار قانون ــاد س ــا ایج ب
پتانســیل بخــش خصوصــی و مالیاتــی کــه از ایــن بخــش 
دریافــت مــی کنــد معطــوف شــده و عــاوه بــر ایــن، بــه 
ــل می شــود.  ــی تبدی ــز حداقل ــا تمرک ــی کوچــک و ب دولت
بــه کارگیــری ایــن سیاســت در شــرایط فعلــی منجــر بــه 
ایجــاد زمینه هــای توفیــق بخــش خصوصــی پــس از لغــو 
ــا  ــت ب ــع دول ــد. در واق ــد ش ــرب خواه ــای غ تحریم ه
کاهــش ســهم خــود ســبب افزایــش بهــره وری می شــود. 
در آخــر ایــن کــه صنــدوق ذخیــره ارزی ســبب کســب 
ــات ورود  ــده و موجب ــور ش ــرای کش ــی ب ــار جهان اعتب
ــد  ــد. هرچن ــد ش ــاد خواه ــه اقتص ــی ب ــرمایه خارج س
ــاز دارد  ــی نی ــر ســاخت های ــه زی ــدوق ذکــر شــده ب صن
ــی  ــف اصل ــه وظای ــد ب ــی توان ــود نم ــا نش ــر مهی ــه اگ ک
خــود عمــل کنــد. از جملــه ایــن کــه الزم اســت ســاختار 
ــن  ــع ای ــا مناب ــب داده شــود ت ــه ای ترتی ــه گون ــی ب قانون
ــی  ــاری داخل ــرف ج ــه مص ــل ب ــر دلی ــه ه ــدوق ب صن
نرســد و نیــز الزم اســت شــفافیت کامــل از نظــر دخــل 
ــد.  ــته باش ــود داش ــدوق وج ــت صن ــرج در مدیری و خ
ــت های  ــان سیاس ــر متولی ــا تدبی ــم ب ــر امیدواری در آخ
اقتصــاد کان کشــور، شــاهد رشــد و شــکوفایی روز 

ــیم. ــور باش ــاد کش ــزون اقتص اف

] ]

] نقطــه [ عنــوان  بــه  آنچــه  امــا 
عطــف در تاریــخ سیاســي ایــران 
شــد،حضور  خواهــد  مانــدگار 
مقابــل  در  ایــران  قدرتمنــد 
گــذر  و  جهــان  هــاي  قــدرت 
ــذرگاه  ــن گ ــز از ای ــت آمی موفقی
رســیدن  بــا   مهــم  و  ســخت 
بــه بهتریــن نتیجــه ممکــن  در 

باشــد. مــي  موجــود  جایــگاه 

بــا لغــو تحریــم هــا بخشــی از موانــع اقتصادی 
برداشــته مــی شــود اما این مســئله بــه خودی 
خــود نمــی تواند باعــث رشــد اقتصادی شــود 
ــه  ــتگی ب ــتر بس ــادی بیش ــد اقتص ــه رش بلک

سیاســت هــای دولــت دارد.



نیمه اول آبان 494
دارالفنون

مســابقات رده بنــدی و نهایــی مرحلــه منطقــه ای چهارمین دوره مســابقات مناظره دانشــجویان ایــران، هفته گذشــته در آمفی تئاتر دانشــکده علوم 
پایــه دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد. در مناظــره نخســت در ســاعت 1۲ دو گــروه »مجال وصــول« به عنــوان گــروه موافــق و » گیرینو« به 
عنــوان گــروه مخالــف بــا موضــوع »نــرم افزارهــای فضــای مجــازی )تلگــرام، وایبــر و ...( باعــث دوری افــراد از یکدیگر شــده اســت« بــا یکدیگر به 
مناظــره پرداختنــد کــه در پایــان بــا نظــر هیئــت داوران، گــروه »گیرینــو« با کســب 45۹ امتیــاز در برابــر 41۳ امتیــاز گروه »مجــال وصــول« برنده 

مناظــره شــد و مقام ســوم مرحلــه منطقــه ای را کســب کرد. 
در مناظــره نهایــی در ســاعت 1۳ دو گــروه »اندیشــه« بــه عنــوان گــروه موافــق و » E « بــه عنــوان گــروه مخالــف با موضوع »توســعه اقتصــادی بر 
توســعه سیاســی کشــور مقــدم اســت« بــا یکدیگــر به مناظــره پرداختنــد کــه در پایان بــا نظــر هیئــت داوران، گــروه »E« با کســب 51۳ امتیــاز در 
برابــر 465 امتیــاز گــروه »اندیشــه« برنــده مناظــره شــد و مقــام نخســت مرحلــه منطقــه ای را کســب کــرد. در پایــان ایــن مناظــره که بــا حضور 
مســئولین جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و دانشــگاه فردوســی همــراه بــود، گــروه هــای برتر لــوح تقدیر و هدایــای خود را از دســت مســئولین و 

اعضــای هیئــت داوران دریافــت کردند.
 الزم به ذکر است گروه های اول و دوم این مسابقات به مرحله کشوری که دهه پایانی آذر ماه در تهران برگزار می شود، راه یافتند.

پایان مرحله منطقه ای چهارمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

دیـــــن  از دریچــــه جامعه شنـــــاسی
درنگی بر سمینار تخصصی »جامعه شناسی دین«

خالقیــت در بستــري آزاد ظهـور مي کند
گزارشی از کارگاه یکروزه »اصول مدیریت سازمانی«

در روزهـــــای آینـــــده با 
سازمـــــان دانشــــجویان
جهاددانشگاهی خراسان رضوی

پریسا فتاحی
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی 92

فاطمه رضازاده
کارشناسی ریاضیات و کاربردها 91

موضــوع  بــا  تخصصــی  ســمینار  پیــش  چنــدی 
»جامعه شناســی دیــن« در دانشــکده ادیــات برگــزار 
ــی در  ــت گرای ــمینار »معنوی ــن س ــل اول ای ــد. در پن ش
دوران معاصــر« مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن 
ــور  ــفی، پروفس ــی یوس ــر عل ــخنرانی دکت ــامل س ــل ش پن
ساشــادینا و دکتــر ســارا شــریعتی بــود کــه گــزاره هــای 
آن را مــی تــوان در چنــد بخــش مرتــب و خاصــه کــرد.

دینــداری مدرن و دوری از فرد گرایی
پروفســور ساشــادینا از رواج رونــدی در نهاد هــای فرهنگی 
ــاد  ــی ی ــوان معنویت گرای ــا عن ــه از آن ب ــت ک ــی گف غرب
می شــود. اینکــه مــا چگونــه می توانیــم دیــن را در زمــان 
ــد  ــا و عقای ــر تنگ نظری ه ــم و درگی ــار کنی ــدرن اختی م
ــف  ــد مخال ــل جدی ــر وی نس ــویم. از نظ ــتگان نش گذش
ــه نحــوی  ــن نیســت و مذهــب را دوســت دارد امــا ب دی
ــه  ــی ک ــرد. معنویت ــن نب ــودش را از بی ــت خ ــه فردی ک
هم اکنــون بوجــود آمــده مــی خواهــد از فردیــت بکاهــد 
ــه  ــد ب ــر جدی ــود. در عص ــر ش ــانی بهت ــط انس ــا رواب ت
دنبــال معنویتــی هســتیم کــه مــی خواهــد کیفیــت زندگــی 
را بــاال ببــرد بــا ایــن شــعار کــه کیفیــت زندگــی بــا مــن 
ــن  ــت. بنابرای ــودن اس ــا ب ــا م ــرو ب ــه درگ ــت بلک نیس
شــخصیت هــای مــدرن مــی خواهنــد بــا شــخصیت هــای 
ــه  ــت ب ــس معنوی ــد پ ــرار کنن ــه برق ــر رابط ــدرن دیگ م
ــاز  ــز نی ــران نی ــت. در ای ــیده اس ــط رس ــت در رواب عینی
ــه  ــتند ب ــا هس ــتجوی معن ــه در جس ــان ک ــت جوان اس
ــال  ــوان مث ــد. بعن ــدا کنن ــوق پی ــی س ــرف عمل گرای ط
ــت و  ــف اس ــیار ضعی ــران بس ــهروندی در ای ــس ش ح
ــد ایــن کار را  بایــد ارتقــا پیــدا کنــد و شــاید دیــن بتوان
انجــام دهــد. البتــه نــه دینــداری ســنتی و رســمی بلکــه 

ــوی. ــدرن و معن ــداری م دین
دین ورزی رسمی، آفت دینداری

ــداری  ــا معنویــت و دین ــی یوســفی در رابطــه ب ــر عل دکت
ــخن  ــن ورزی س ــواع دی ــران، از ان ــی ای ــه فعل در جامع
ــدرن و  ــن ورزی م ــش دی ــت: چال ــان آورد و گف ــه می ب
ــود دارد  ــران وج ــمی در ای ــر رس ــمی و غی ــنتی، رس س
کــه از حیــث آثــار و نتایــج اجتماعــی، مــی توانــد 
ــای  ــش را مبن ــن چال ــه ای ــد. وی ک ــدی باش ــیار ج بس
ــی  ــای اجتماع ــدی ه ــف بن ــا و ص ــل ه ــیاری از تقاب بس
ــمی آن  ــن ورزی رس ــور از دی ــزود: منظ ــت اف می دانس
ــن و از  ــمی دی ــاد رس ــق نه ــه از طری ــت ک ــزی اس چی
طریــق حکومــت تبلیــغ مــی شــود و مبنایــی کــه اســاس 
ــازی  ــروع س ــد، مش ــکیل می ده ــازی را تش ــن جدا س ای
ابعــاد مختلــف عقیدتــی،  انــگار در  اســت.  سیاســی 
مناســکی و تجربــی دینــداری رســمی یــک نــوع مشــروع 
ســازی مســتتر اســت. یعنــی آن باورهایــی مــورد تاکیــد 
قــرار می گیــرد کــه در واقــع مویــد سیســتم باشــد. یــک 
نــوع حفاظــت ایدئولوژیــک از سیســتم سیاســی در ایــن 

کارگاه  اولیــن   ۹4/7/۲۳ شــنبه  پنــج  روز  صبــح  در 
آموزشــي بــا عنــوان »اصــول مدیریــت ســازماني« 
ــر و اعضــای ســازمان دانشــجویان  ــژه مســئولین دفات وی
ــگاهی  ــزي جهاددانش ــازمان مرک ــوراي س ــالن ش در س
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ــن کارگاه ک ــد. در ای ــزار ش برگ
ســعید کیوانفر)عضــو هیئــت علمــي دانشــکده علــوم 
ــت  ــي از مدیری ــه اصول ــه ارائ ــد. ب ــزار ش ــي( برگ ریاض
ســازماني پرداختــه شــد. در ایــن کارگاه دو مفهــوم 
»ســازمان« و »مدیریــت« بــه عنــوان اصــول اولیــه 
ــش  ــت. در بخ ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــت،  م مدیری
ــتراک  ــوه اش ــازمان. وج ــف س ــا تعری ــه ب اول، در رابط
ــث  ــازمان بح ــي س ــي و خارج ــط داخل ــازمان و محی س
ــکل از  ــازمان متش ــر س ــر کیوانف ــه دکت ــه گفت ــد. ب ش
ــم  ــاختاري منظ ــا س ــي ب ــه در محیط ــت ک ــي اس گروه
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــراي رس ــده ب ــن ش ــش تعیی و از پی
ــه  ــه توج ــد ک ــي کنن ــکاري م ــر هم ــا یکدیگ ــي ب گروه
بــه دو نکتــه اهــداف معیــن و ســاختاري مشــخص 
ضــروري اســت. وي پــس از آن بــه شــرح وجــوه 
ــا  ــر ب ــر کیوانف ــت. دکت ــا پرداخ ــازمان ه ــتراک س اش
ــراي تشــکیل  ــل ب ــدف، روشــن ترین عام ــه ه ــان اینک بی
ــر از  ــع و مدی ــزود: برنامــه، مناب هــر ســازمان اســت، اف
دیگــر وجــوه اشــتراک ســازمان هاســت. پــس از آن وی 
بــه بیــان محیــط داخلــي و خارجــي موجــود در ســازمان 

ــز  ــل نی ــت تقاب ــه عزیم ــود دارد و نقط ــن ورزی وج دی
از همیــن جــا آغــاز مــی شــود. اطاعــت دینــی و 
ــت،  ــه اس ــن ورزی آمیخت ــن دی ــی در ای ــت سیاس اطاع
ایدئولوژیــک اســت و تنــوع را بــر نمی تابــد. ایــن 
ــن  ــمی ت ــر رس ــن ورزی غی ــه دی ــت ک ــی اس در حال
ــک  ــی ی ــد. ط ــی ده ــت نم ــت و محدودی ــه عاملی ب
ــر  ــمی و غی ــن ورزی رس ــاوت دی ــی تف ــی پیمایش بررس
رســمی نمایــان می شــود. نتایــج آن تحقیــق نشــان 
ــدی از  ــی ح ــف اجتماع ــای مختل ــد در الیه ه ــی ده م
ــن  ــت، لک ــکار نیس ــل ان ــود دارد و قاب ــن ورزی وج دی
ــل  ــه نس ــی خاص ــف اجتماع ــل های مختل ــان نس در می
ــه  ــل ب ــن تمای ــی ای ــف تحصیل ــای مختل ــوان و رده ه ج
ــی اســت  ــه فزون ــدرن رو ب ــن ورزی غیر رســمی و م دی
ــر  ــی اســت. اگ ــل تامل ــم و قاب ــن خــود نشــانه مه و ای
ــته  ــت برداش ــن عاملی ــود و ای ــل نش ــش ح ــن چال ای
ــمت  ــه س ــه ب ــود، جامع ــده نش ــوع برتابی ــود و تن نش

ــتري  ــت بیش ــي داراي اهمی ــط داخل ــه محی ــت ک پرداخ
اســت، چــرا کــه شــامل 
احساســات. عواطــف، ارزش 
اعضــاي  اعتقــادات  و  هــا 
ــراي  ــه ب ــود ک ــروه مي ش گ
ــازمان  ــداف س ــبرد اه پیش

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ
تعریــف  بــه  دوم  بخــش 
مدیریــت  انــواع مدیــران  

مهارت هـــاي مـــورد نیـــاز، وظایــف مدیر و نقــش مدیر 

ــت  ــوع اس ــیار متن ــه بس ــمی ک ــر رس ــیر های غی مس
هــای  عرفــان  یــا  معنویــت  آوردن  روی  مــی رود. 
ــری  ــه تعبی ــوی و ب ــات دنی ــی گرایش ــا حت ــور ی نوظه
اســت  تقابــل  ایــن  پیامد هــای  از  شــدن  ســکوالر 
مگــر  نــدارد  وجــود  جامعــه  در  آن  از  گریــزی  و 
آنکــه تحمــل و ظرفیــت در دیــن ورزان رســمی و 
نهاد هــای رســمی دیــن به وجــود آیــد کــه در آن 
ــد  ــد ش ــترده خواه ــن ورزی گس ــمول دی ــورت ش ص
و خیلــی از ایــن مســیر هایی کــه راه جداگانــه ای از 
تلقــی می کنیــم تــا حــدی در  دیــن ورزی رســمی 
ــد  ــرار می گیرن ــن ورزی ق ــیع دی ــای وس ــمول و معن ش
تنهــا مولــد معنویــت گرایــی  تقابــل  ایــن  وگرنــه 
نیســت بلکــه از دلــش دین گریــزی و بعضــا دیــن 
ــه  ــت ک ــور نیس ــد و اینط ــد می آی ــز پدی ــتیزی نی س
ــل  ــیار مح ــن بس ــد و ای ــی کنن ــت ط ــه راه معنوی هم

ــت. ــل اس تام

ــن اســتاد دانشــکده  ــف ای ــق تعری اختصــاص یافــت. طب
ــه  ــا ب ــر انجــام دادن کاره ــت هن ــوم ریاضــی، مدیری عل
ــري اســت  ــق مدی ــر موف ــران اســت و مدی ــیله دیگ وس
ــع  ــع موجــود چــه انســاني و چــه مناب کــه از تمــام مناب
ــتعدادها را  ــف اس ــي کش ــتفاده و توانای ــاني اس ــر انس غی
ــاز  ــورد نی ــاي م ــه مهارت ه ــه وی ب دارا باشــد. در ادام
مدیــران کــه دربردارنــده مهارت هــاي ادراکــي، انســاني 
ــامل  ــه ش ــر ک ــف مدی ــت و وظای ــت پرداخ ــي اس و فن
برنامــه ریــزي، ســازماندهي، هدایــت، نظــارت و خاقیــت 
مــي شــود را شــرح داد. وي بــا بیــان اینکــه خاقیــت در 
بســتري آزاد ظهــور مي کنــد افــزود: در کشــورهایي کــه 
ــري  ــت کمت ــود از خاقی ــي ش ــدود م آزادي در آن مح
ــن  ــه ای ــه ب ــازمان ها توج ــذا در س ــد ل ــي برن ــره م به
ــبت  ــت نس ــن خاقی ــه رک ــه ب ــت ک ــروري اس ــه ض نکت
بــه ســایر ارکان مدیریتــی توجــه بیشــتری شــود چراکــه 
ــروز مــي کنــد.  خاقیــت در طــول چهــار رکــن دیگــر ب
تبییــن  بــه  پایــان  در  وي 
ارتباطــــــي،  نقش هــــاي 
تصمیم گیــري  و  اطاعاتــي 
ــق  ــت. طب ــر پرداخـ مدیـــ
تعریــــف ایشـــان مدیــر 
از  نقــــش هایـــــي  داراي 
ــري،  ــریفاتي، رهب ــل: تش قبی
ســخنگو،  ارزیــاب،  ذهــن 

آشــوب زدا، نــوآور و مذاکره کننــده اســت.

معنویت گرایی در دام سیاســت زدایی
در ادامــه دکتــر ســارا شــریعتی مســئله مــورد توجــه در 
ــود  ــت. وی از وج ــت دانس ــز معنوی ــزی ج ــران را چی ای
ــن در  ــه دی ــت ک ــد پذیرف ــت: بای ــخن گف ــان س دو جری
دنیــای امــروز دو رونــد معکــوس را طــی مــی کنــد. یکــی 
معنویــت گرایــی و دیگــری بازگشــت دینــی یــا خــروج از 
دیــن. بنابرایــن معنویــت گرایــی واقعیــت امــروز دیــن در 
دنیــای جدیــد اســت کــه مــی تــوان آن را معنویت گرایــی 
ــان دیگــری اســت کــه  ــر آن جری ســیال نامیــد و در براب
از آن بــا عنــوان هویت گرایــی مهاجــم یــاد می کنیــم 

ــی(.  )بنیادگرای
ســیال بــه ایــن معنــا کــه امــروز بــه دلیــل بحــران اغیــار 
ــی  ــی، گرایش ــان تاریخ ــی و ادی ــای دین ــدار نهاد ه و اقت
وجــود دارد کــه نیــاز بــه امــر قدســی را بــدون نیــاز بــه 
پوســته تعیــن یافتــه تاریخــی می دانــد و بــه دنبــال نجــات 
هســته دیــن از دســت تعیــن یافتگــی سیاســی اقتصــادی و 
تاریخــی اســت. بنابرایــن آن پوســته تاریخــی و تعیــن یافته 
ــا  ــال جســتجوی معن ــه دنب ــد و ب ــوی را جــدا می کن و دنی
ــا  ــا فــردی اســت و ضرورت مــی رود. ایــن جســتجو ضرورت
بــدون تعلــق اســت. امــا یــک گرایــش دیگــر هــم هســت 
کــه رســانه هــا آن را بنیاد گرایــی می نامنــد. و ادعــا دارد 
ــن  ــت م ــدارد و آن حقیق ــود ن ــتر وج ــت بیش ــک حقیق ی
ــان  ــن جری ــت ای ــیال اس ــی س ــر معنویت گرای ــت. اگ اس
ــخص دارد و  ــت مش ــت دارد. هوی ــت و قطعی ــیال نیس س
ــد  ــی خواه ــه م ــا ک ــن معن ــه ای ــم ب مهاجــم اســت. مهاج
ــا دیگــران  ــر دیگــران تحمیــل کنــد. حــال ی خــودش را ب
ــوند.  ــر می ش ــا تکفی ــد و ی ــت می پیوندن ــن حقیق بــه ای
پــس اگــر بــا ایــن رونــد معکــوس پیــش رویــم دو تیــپ 
و  )بنیاد گــرا(  هویت گــرا  تیــپ  می آیــد:  وجــود  بــه 
تیــپ معنویت گــرا و از آنجایــی کــه تیــپ معنویــت گــرا 
فردگــرا و جســتجو گر اســت و بــدون تعلــق بــه نهــاد هــا 
اســت صدایــش شــنیده نمی شــود امــا بعنــوان یــک مــوج 
ــت گــرا چــون جمعــی عمــل  ــا تیــپ هوی وجــود دارد. ام
ــار  ــق ایجــاد مــی کنــد در صــدر همــه اخب می کنــد و تعل
ــن می شــنویم صــدای  ــی کــه از دی ــن صدای اســت. بنابرای
تیــپ هویت گــرا و بنیاد گــرای دینــی اســت. و ایــن 
پدیــده نیــز مختــص بــه اســام و زمینــه اســامی نیســت 
ــه  ــه علــت موقعیــت ژئوپولتیــک اســام و خاورمیان امــا ب

ــنویم.  ــتر می ش ــامی را بیش ــی اس ــدای بنیاد گرای ص
هــر کــدام از ایــن دو گرایــش دو دام دارد. بنیــاد گرایی به 
ــی  شــدت مســتعد ایجــاد خشــونت اســت و معنویت گرای
هــم یــک دام دارد. ایــن جریــان در حالــی کــه مــی توانــد 
ــد و در  ــا باش ــان م ــات ایم ــای نج ــل ه ــی از راه ح یک
شــرایطی کــه ســایر جریــان هــا دچــار بحــران شــده انــد، 
مــی توانــد جایگزیــن دیــن گریــزی و دیــن ســتیزی باشــد 
ــت زدایی  ــود و آن سیاس ــی ش ــک دام م ــار ی ــا گرفت ام
اســت. یعنــی مــی توانــد بــه سیاســت زدایــی، فرد گرایــی 

ــود. ــهروندی منجــر ش ــه اخــاق ش ــی ب و بی توجه

پروفسور ساشادینا:
در عصــر جدیــد بــه 
دنبــال معنویتی هســتیم 
خواهــد  مــی  کــه 
کیفیــت زندگــی را بــاال 
ببــرد بــا ایــن شــعار که 
کیفیــت زندگــی بــا من 
نیســت بلکــه درگــرو با 

ــت. ــودن اس ــا ب م

دکتر یوسفی:
چالــش دیــن ورزی 
ــنتی،  ــدرن و ســ مــ
رســمی و غیــر رســمی 
در ایــران وجــود دارد 
کــه از حیــث آثــار 
اجتماعــی،  نتایــج  و 
می توانـــد بســـــیار 

ــد. ــدی باش ج

دکتر شریعتی:
ــای امروز  دیــن در دنی
ــوس را  ــد معک دو رون
طــی مــی کنــد. یکــی 
و  گرایــی  معنویــت 
بازگشــت  دیگــری 
دینــی یــا خــروج از 

ــن. دی

در کشــورهایي کــه آزادي در آن محدود مي شــود، [[
ــره  ــري به ــت کمت ــازمانی از خالقی ــران س مدی
مي برنــد لــذا در ســازمان ها توجــه بــه ایــن نکتــه 
ضــروري اســت کــه به رکــن خالقیت نســبت به 

ســایر ارکان مدیریتــی توجه بیشــتری شــود.
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»در تندبــاد حادثــه، »عشــق« اولیــن قربانــی اســت.« ســریال »شــهرزاد« بــه کارگردانــی حســن فتحــی بــا ایــن شــعار پــا بــه 
عرصــه ســریال هــای شــبکه خانگــی گذاشــته اســت. ایــن ســریال در ابتــدا »روزی روزگاری عاشــقی« نــام داشــت کــه ســپس 
بــه »شــهرزاد« تغییــر نــام یافــت. نویســندگی ایــن مجموعــه نمایــش خانگــی را نیــز حســن فتحــی انجــام داده اســت؛ او کــه 
ــان نمی میرنــد، میــوه ممنوعــه و مــدار صفــر درجــه را  پیــش از ایــن ســاخت ســریال های مشــهور و پرمخاطبــی چــون پهلوان
در کارنامــه خــود دارد، در ایــن مجموعــه بــا بازیگــران سرشناســی چــون ابوالفضــل پورعــرب، علــی نصیریــان، شــهاب حســینی 
ــق  ــد و طب ــاق می افت ــد اتف ــه بع ــرداد ب ــای ۲8 م ــن ســریال از کودت ــرده اســت. داســتان ای ــکاری ک ــه علیدوســتی هم و تران
اعــام عوامــل ســریال، داســتان شــهرزاد بیشــتر مضمونــی رمانتیــک دارد و مــی  تــوان آن را ملــو درامــی عشــقی - جنایــی 

تعریــف کــرد.

عشق اولین قربانی است...

کافه تریا
گشتــــی در دنیــــای سریــــال ها

نگاهـــی به دو سریـــال پر طـــرفدار خارجـــی
مهدی میالنی راد
کارشناسی اقتصاد نظری 93

حسین محمددوست
فارغ التحصیل اندیشه سیاسی

مهدی عارفان
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی 91

امــروزه ســریال هــای خارجــی بــه طــور کامــل جــای خــود 
را در میــان خانــواده هــای ایرانــی بازکــرده انــد.

ــی  ــاختار های متنوع ــا و س ــه در ژانره ــریال ها ک ــن س ای
ــی  ــری و محتوای ــت بص ــدر جذابی ــوند آنق ــاخته می ش س
دارنــد کــه اعتیــاد بــه آنهــا اتفاقــی اســت کــه کمتــر کســی 

ــد. ــری کن ــد از آن جلوگی می توان
ــش  ــتری پی ــدرت بیش ــا ق ــر روز ب ــریالی ه ــوج س ــن م ای
مــی رود و همیشــه خبرهایــی از شــروع یــک ســریال تــازه 
یــا توافــق بــر ســر تولیــد فصــل جدیــد فــان ســریال بــه 

ــد. ــوش می رس گ
امــکان دانلــود و یــا حتــی خریــد ایــن ســریال هــا در قالــب 
DVD هــم آنقــدر ســهل و ممکــن شــده اســت کــه تنهــا 
کافــی اســت اراده کنیــد تــا خــود را در ایــن مســیر قــرار 
ــنگی  ــن در آن تش ــرار گرفت ــا ق ــه ب ــیری ک ــد، مس دهی
ــنگی  ــن تش ــرد. ای ــان را می گی ــی گریبانت ــل وصف غیر قاب
ــما را در  ــدر ش ــود و آنق ــتر می ش ــزود بیش ــه اپی ــزود ب اپی
خــود حــل می کنــد کــه حتــی از یــک شــهروند آمریکایــی 
هــم بیشــتر پیگیــر قســمت های بعــدی ســریال می شــوید.

ــل  ــران دالی ــال بیــش از حــد ســریالهای خارجــی در ای اقب
زیــادی دارد کــه بــه طــور خاصــه بــه چنــد مــورد از آن 

می پــردازم:
ابتــدا بایــد گفــت کــه ایــن اقبــال تنهــا بــه ســریال هــای 
آمریکایــی محــدود نمــی شــود بلکــه ایــن هالیــوود اســت 
ــت  ــا گســترش و محبوبی ــه توانســته در همــه جــای دنی ک
ــت  ــن محبوبی ــم از ای ــا ه ــریال ه ــن س ــد و ای ــدا کن پی
اســتفاده کــرده و بــه لحــاظ تکنیکــی و محتوایــی پیــرو آن 

شــده اند.
دلیــل مهم تــر وجــود تنــوع در ایــن گونــه ســریال ها اســت، 
چــه تنــوع موضوعــی و چــه تنــوع شــخصیتی. کــه باعــث 
شــده هــر قشــر از جامعــه بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد و بــا 
قــرار دادن خــود در مســیر ســریال، بــدون خســتگی و بــی 

حوصلگــی تــا انتهــای مســیر بــرود.
جزئیــات داســتان و شــخصیت هــا بــه قــدری چنــد بعــدی 
ــی  ــه راحت ــه ب ــده اســت ک ــه پیچی ــده و بلک ــر کنن و درگی
نمــی تــوان از آن گذشــت و درگیــر الیــه هــای آن نشــد.
ضعــف بیــش از حــد در ســریال های داخلــی را هــم 
می تــوان دلیــل دیگــری بــرای محبوبیــت ســریال های 

مقدمــه: نشــریه »وقایــع اتفاقیــه« بــر آن اســت تــا از ایــن 
شــماره، بــه معرفــی و نقــد فیلم هــای در حــال اکــران گــروه 
ــز  ــز نی ــجویان عزی ــما دانش ــردازد. ش ــه« بپ ــر و تجرب »هن
ــش  ــار نمای ــاره آث ــود را درب ــت های خ ــد یادداش می توانی
داده شــده در ســینما »هنــر و تجربــه« از طریــق ایمیــل برای 

مــا ارســال کنیــد. 
فیلــم بــا تصاویــری مســتند از مــرد جوانــی آغــاز می شــود که 
مــاری بــه دور گــردن انداختــه و تــاش مــی کنــد بــا چــرب 
زبانــی بــه مردمــی کــه اطرافــش جمــع شــده انــد روغــن مــار 
بفروشــد. روغنــی کــه مــرد مدعــی اســت شــفای همــه درد هــا 
ــورت و  ــوش ص ــر درد و ج ــا کم ــه ت ــل گرفت ــت. از زگی اس

خاصــه انــواع امــراض. زمــان 
ــه حــدی  ــم ب ــن بخــش فیل ای
طوالنــی اســت کــه ایــن تصــور 
بــه تماشــاگر دســت مــی دهد 
کــه قــرار اســت فیلمی مســتند 
در مــورد مــرد فروشــنده و 
ــا  ــد. ام ــار ببین ــن م ــا روغ ی
دوربیــن آرام آرام از معرکــه 

ــازار و مــردم مــی رود، دوربیــن حــاال  دور می شــود و میــان ب
ــی  ــی تصادف ــه صورت ــا ب ــنده ی ــردی فروش ــی روی  پیرم گاه
روی  رهگــذارن و یــا پیرزنــی کــه بــرای خریــد آمــده و بــه 
عینک هــای آفتابــی نــگاه می کنــد، مکــث می کنــد و درســت 
ــرار اســت  ــن می شــود ق ــا مطمئ ــه تماشــاگر تقریب ــی ک زمان
تــا ابــد در بازارچــه ســرگردان باشــد ایــن ســکانس باالخــره 
ــرار  ــه ق ــه ای می شــویم ک ــا وارد خان ــان می رســد و م ــه پای ب
اســت قصــه آدم هایــش را دنبــال کنیــم. مــادر و پســر پنجــاه 
ســاله اش کــه گفــت و گوهــای تنــش آلــودی دارنــد، همــراه 
یــک ماجــرای فرعــی. بــه هــر حــال تمــام ماجــرا  در همــان 

لسترســیتی در مقابــل منچســتریونایتد یــا بارســلونا در مقابل 
ــده از پیــش مشــخص اســت. ــی کــه برن ریســینگ بازیهای
ــا ریســینگ  ــن لســتر ی ــما بازیک ــه ش ــد ک ــر کنی ــال فک ح
ــان  ــد و خودت ــه ای ــازی را باخت ــه ب ــد ک ــی دانی هســتید. م
ــد  ــچ شانســی نداری ــف هی ــل حری ــد کــه در مقاب مــی دانی
حــال چــه مــی کنیــد؟؟ تــاش مــی کنیــد؟ از جــان مایــه 
ــد کاری  ــده ای ــد بازن ــی دانی ــون م ــا چ ــد؟ ی ــی گذاری م
نمی کنیــد؟ داســتان فیلــم ۹آوریــل تقریبــا چنیــن وضعیتــی 
را تصویــر مــی کنــد. ارتــش کوچــک دانمــارک در مقابــل 
ارتــش آلمــان نــازی. داســتان فیلــم ۹ آوریــل بــر اســاس 
واقعیــت اســت و روایــت حملــه آلمــان نــازی در ۹ آوریــل 
بــه کشــور دانمــارک اســت. فرماندهــان ارتــش دانمــارک 
مــی داننــد کــه از هیــچ شانســی در مقابــل ارتــش آلمــان 
ــر  ــه، و در تفک ــوان ن ــربازان ج ــا س ــتند، ام ــوردار نیس برخ
شکســت آلمانهــا هســتند. ســتوانی کــه فرهاندهــی دســته 
ــل و  ــیله حم ــه وس ــته ای ک ــده دارد)دس ــر عه ــود را ب خ

ــت  ــه اس ــا دوچرخ ــل آنه نق
و بــه وضــوح اختــاف دو 
صحنــه  اولیــن  در  ارتــش 
ــود(  ــان می ش ــری نمای درگی
ــم بیشــتر  ــه در فیل ــه رفت رفت
و  شــده  واقعیــت  متوجــه 
در سکانســی کــه دســته او 
در حــال فرارهــای مــداوم 

ــای  ــزرگ از هواپیماه ــته ای ب ــت دس ــینی اس ــب نش و عق
ــرده  ــاهده ک ــود  مش ــر خ ــاالی س ــی را در ب ــی آلمان جنگ
و اینجــا همــان نقطــه عطفــی اســت کــه شــخصیت اصلــی 
فیلــم در هــم مــی شــکند و پیــش زمینــه اتفاقــات بعــدی 
مــی شــود. نکتــه قابــل توجــه دیگــر عقانیــت حاکــم بــر 
دولــت مــردان دانمــارک اســت )بــر عکــس کشــور هلند در 
همیــن جنــگ( کــه بافاصلــه متوجــه واقعیــت مــی شــوند 

ــی  ــه کپ ــردن ب ــروع ک ــت. ش ــور دانس ــی در کش آمریکای
بــرداری هــای ناشــیانه از ســریال هــای آمریکایــی توســط 

ــا. ــن مدع ــر ای ــدی اســت ب تایی
ــه  ــم ب ــل میخواه ــن دالی ــدن ای ــخص ش ــر مش ــرای بهت ب

ــردازم.  ــوب بپ ــریال محب ــی دو س بررس
دو  ایــن  انتخــاب  مــاک 
ســریال پرطرفــدار و تحســین 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــده ه ش
ایــن روزهــا فصل جدیدشــان 
آغــاز شــده و در حــال پخــش 
هســتند تــا اگــر تــا بــه حــال 
ــد و  ــان نرفته ایـــ سراغشــ
عاقـــه منـــد به دیــدن آنها 
شــدید بــا رســاندن خــود بــه 
جهانــی  بیننده هــای  جمــع 

ــد. ــب نمانی ــه عق ــن قافل آن از ای
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ایــن ســریال در ســال ۲010  پخــش خــود را آغــاز کــرد و 
بــه تازگــی فصــل ششــم آن درحــال پخــش اســت.

فرانــک دارابونــت ســازنده ســریال کــه بــه اقتبــاس هــای 

ــا  ــد تمام ــه بع ــن ب ــژاد از ای ــی رود و  داوود ن ــش م ــه پی خان
روی رابطــه تنــش آلــود ایــن مــادر و پســر تمرکــز مــی کنــد. 
ــم  ــه گذشــته ه ــا ب ــن دیالوگ ه ــا از خــال ای ــرار اســت م ق
نقــب بزنیــم و کــم کــم بــه تصویــری روشــن تــر از چرایــی 
ــق گوشــی  ــم و گاهــی از طری ــدا کنی ــار آن دو، دســت پی رفت
ــا آدم هــای دیگــری آشــنا بشــویم. در  ــا وب کــم ب همــراه ی
پایــان دوربیــن دوبــاره بــه همــان بازارچــه بــر مــی گــردد و بــا 
حرف هــای فروشــنده ای عصبــی و البتــه شــوخ طبــع خطــاب 

ــد.  ــان می رس ــه پای ــردان ب ــه کارگ ب
ــه  ــه واقعیــت و ارائ ــه نزدیــک شــدن ب ــژاد آن قــدر ب داوودن
بــی روتــوش جهــان فیلمــش تاکیــد دارد کــه هیــچ ابایــی از 
ــکلی  ــه ش ــش ب ــای فیلم ــن ه ــیدن لوکیش ــر کش ــه تصوی ب
ناشــیانه نــدارد. انــگار مــا نــه بــا فیلــم بــرداری حرفــه ای که با 
آماتــوری مواجهیــم کــه از قواعــد اولیــه تصویــر بــرداری هیــچ 
سر رشــته ای نــدارد. بــه نظــر می رســد قــرار اســت کارگــردان 
بــا جایگزیــن کــردن تکنیــک بــا نــگاه ویــژه خــود مــا را بــه 
ــم و آدم هایــش برســاند.  ــژه ای از ادراک جهــان فیل ســطح وی
شــاید همــان جــور کــه در برخــی فیلم هــای الرس فونتریــه و 
تومــاس وینتربــرگ شــاهدش هســتیم. حتــی مــی تــوان گفت 
واضــح اســت کــه کارگــردان بــرای گرفتــن نبــض رابطــه مادر 
و پســر و همیــن طــور نشــان دادن فضــا و تیــپ هــای اول فیلم 
ــری و  ــت گ ــه صناع ــر گون ه
اعمــال قواعــد مرســوم زیبایــی 
را مضــر  شــناختنی ســینما 
تشــخیص داده اســت. امــا آیــا 
داوود نــژاد توانســته اســت بــه 
ــا  ــش برســد؟ آی خواســته های
ــا،  ــخصیت ه ــا ش ــا ب ــا واقع م
تیپ هــا و فضاهایــی زنــده و 
تاثیــر گــذار رو بــرو مــی شــویم؟ البتــه کــه ایــن یــک فاجعــه 
تمــام عیــار خواهــد بــود اگــر داوود نــژاد پــس از فــدا کــردن 
تکنیــک هــای مرســوم بــه صورتــی بســیار رادیــکال نتوانســته 
باشــد مــا را بــه عمــق روابــط انســانی برســاند و یــا اثــری بــه 
هــر طریــق تاثیــر گــذار ارائــه کنــد. متاســفانه  متجلــی کــردن 
یــا نکــردن عمــق رابطــه و تنــش هــای انســانی چنــدان قابــل 
ــی-  ــخصی و حس ــای ش ــا معیاره ــر ب ــت- مگ ــنجش نیس س
ــا شــخص شــما خواهــد  ــن مــورد  ب ــن قضــاوت در ای بنابرای
بــود. بــرای مــن کــه تماشــای ایــن فیلــم مملــو بــود از مــال و 

خــواب آلودگــی و خشــم و احســاس اتــاف وقــت.

و بــرای در امــان مانــدن و حفــظ کشــور از آســیب دیدگــی 
بیشــتر اعــام تســلیم شــدگی و اتحــاد بــا آلمــان مــی کنند. 
در ایــن فیلــم پیــش زمینــه ای ذهنــی کــه از نازیهــا بــرای 
مــا تصــور شــده اســت کمــی 
خدشــه دار مــی شــود. در 
ــارک  ــردم دانم ــه م ــی ک جای
ــتقبال  ــان اس ــربازان آلم از س
پذیرایــی  آنــان  از  کــرده 
ــی  ــده آلمان ــا فرمان کــرده و ی
بــا احتــرام کامــل بــا فرمانــده 
دانمارکــی  شــده  تســلیم 
رفتــار می کنــد.۹ آوریــل فیلمــی اســت کــه در آن خبــری 
از قهرمــان بازیهــای معمــول ســینما نیســت. قــرار نیســت 
ــای  ــب و فداکاریه ــب و غری ــای عجی ــازی ه ــان ب قهرم
بــزرگ در آن ببینیــد بلکــه فیلــم واقعیــت یــک رویارویی 
ارتشــی کوچــک در مقابــل ارتشــی بــزرگ را بــه تصویــر 
ــرای  ــی ب ــر واقع ــتادگی غی ــری از ایس ــد و خب ــی کش م

ــت. ــم نیس ــردن فیل ــذاب ک ــردن و ج ــک ک دراماتی

موفــق از کتــاب هــای اســتفن کینــگ مشــهور اســت ایــن 
بــار بــه ســراغ یــک کتــاب مصــور رفــت. کتابــی نوشــته 
ــام  ــه ن ــرد ب ــی ادل ــور و چارل ــر م ــن ، نوت ــرت کرکم راب

ــرک«. ــردگان متح »م
ایــن ســریال کــه پــر بیننــده تریــن ســریال تاریــخ 
هــم  آمریــکا  تلویزیــون 
ــه  ــه جــدا از مقول لقــب گرفت
ــناک  ــای ترس ــی و فض زامب
تنگاتنــگ  روابــط  بــه  آن، 
میــان انســان هــا در شــرایط 

ــردازد. ــی پ ــی م بحران
و  جدیــد  دنیــای  ایــن 
ــا  ــت ت ــی اس ــم فرصت بی رح
ــه  ــد ک ــان دهن ــان ها نش انس
ــد  ــی نمــی توان شــرایط بحران
ــذارد.  ــر بگ ــا تاثی ــانی آن ه ــدان انس ــات و وج ــر اخاقی ب
ــرای محــک زدنشــان کــه اگــر تاریکــی  ــی اســت ب آزمون
رو بــه گســترش باشــد آیــا انســان هــا بــرای رســیدن بــه 
ــا در  ــد؟ ی ــی کنن ــر را قربان ــا یکدیگ ــد ت روشــنایی حاضرن
بدتریــن شــرایط هــم فطــرت خــود را فرامــوش نمی کننــد.

دو فصــل اول ســریال از لحــاظ ســاختار و فیلمنامــه بســیار 
درخشــان و تحســین شــده بــود. امــا از فصل ســوم ســریال 
ــه  ــف در فیلمنام ــورد و ضع ــی م ــای ب ــش دادن ه ــه ک ب
ــری  ــوان کناره گی ــی ت ــل آن را م ــه دلی ــد ک ــم ش مته

ــت از جمــع ســازندگان ســریال دانســت. دارابون
در مجمــوع مــردگان متحــرک یکــی از موفــق تریــن 
ســریال هــای تلویزیــون آمریــکا اســت کــه مفاهیــم 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــر کس ــانی آن ه ــق انس عمی

ــرد. ــی ب ــرو م ــر ف ــه فک ــد و ب ــی ده م
Fargo فارگو  

ایــن مینــی ســریال کــه ســال قبــل در قالــب 10 
ــه تازگــی هــم  ــزود پخــش خــود را آغــاز کــرد و ب اپی
ــرده، از نظــر  فصــل دوم آن پخــش خــود را شــروع ک
اکثــر منتقــدان و بیننــده هــا یکــی از بهتریــن هــا اســت.

ســاخته  »آنتولــوژی«  شــیوه  بــه  فارگــو  ســریال 
ــل  ــر فص ــای ه ــه در انته ــا ک ــن معن ــه ای ــت. ب شده اس
داســتان خاتمــه یافتــه و فصــل بعــد بــا داســتانی 
متفــاوت و تیــم بازیگــری جدیــد ســاخته می شــود.

ــورد  ــه در م ــد ک ــی مان ــت م ــازنده ثاب ــم س ــا تی ام
ــرار دارد. ــم ق ــن تی ــی« در راس ای ــوا هاول ــو »ن فارگ

ــن از  ــرادران کوئ ــه ب ــوع ک ــن موض ــریال و ای ــام س ن
ــا  ــس را الق ــن ح ــتند، ای ــریال هس ــدگان س ــه کنن تهی
میکنــد کــه ســریال شــاید بازســازی از فیلــم »فارگــو«  
 1۹۹6 محصــول  کوئــن  بــرادران  کارگردانــی  بــه 

ــت.  ــه نیس ــا اینگون ــد، ام ــکا، باش آمری
فصــل اول ســریال بــه دالیــل زیــادی بســیار درخشــان 
اســت. بــازی هــای بــی نقــص و پــر از جزئیــات 
ــون«  ــاب تورونت ــی ب ــوص »بیل ــی الخص ــران، عل بازیگ
کــه توانســته داســتان خــون آلــود ســریال را بــا حــس 
ــه شــکلی هوشــمندانه ترکیــب  ــر ب شــوخ طبعــی کاراکت
کنــد، گــروه نویســندگان کــه بــرای هــر ســکانس 
ســریال هــدف دارنــد، موســیقی فــوق العــاده ســریال و 
ــی  ــه تیرگ ــه ب ــوی ک ــه شــدت ق ــت داســتان ب در نهای
ــردازد.  ــی پ ــا م ــان ه ــینی انس ــیه نش ــود در حاش موج
ــزوی  ــای من ــان ه ــای انس ــده ه ــود در عق ــون موج جن
ــد. ــی کش ــر م ــه تصوی ــن ب ــکل ممک ــن ش ــه بهتری را ب

ــل وصفــی اســت،  ــر قاب ــه غی ــن ســریال تجرب ــدن ای دی
ــر. ــه گی ــای گوش ــان ه ــرای انس ــا ب مخصوص

رقـص داوود نـژاد بر لبـه تیـغ
بیان واقعیت، نه قهرمان سازی

ویدئوکلوپ

]

]] ]]

و [ ژانرهــا  در  کــه  ســریال ها  ایــن 
ــوند  ــاخته می ش ــی س ــاختار های متنوع س
محتوایــی  و  بصــری  جذابیــت  آنقــدر 
دارنــد کــه اعتیــاد بــه آنهــا اتفاقــی 
اســت کــه کمتــر کســی مــی توانــد از آن 

جلوگیــری کنــد.

داوود نــژاد آن قــدر بــر ارایــه بــی روتــوش 
جهــان فیلمــش تاکیــد دارد کــه هیــچ ابایــی 
از بــه تصویــر کشــیدن لوکیشــن هــای 

ــدارد. ــه شــکلی ناشــیانه ن 9 آوریــل فیلمــی اســت کــه در آن خبــری فیلمــش ب
از قهرمــان بازیهــای معمول ســینما نیســت. 
قــرار نیســت قهرمــان بــازی هــای عجیب و 
غریــب و فداکاریهــای بــزرگ در آن ببینید
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در ایــن روزهــای پرحادثــه و خبرســاز، از نبــش قبــر حجــاج 
ــب  ــتان و تصوی ــا بهارس ــه ت ــتان گرفت ــده در عربس دفن ش
جزئیــات برجــام، ســرزدن بــه دنیــای مجــازی و شــبکه هــای 
اجتماعــی از واجبــات اســت! بــه پشــتوانه اینترنــت پرســرعت 
ملــی و امــکان دسترســی آزاد بــه تمامــی منابــع اطاعاتــی و 
فضاهــای مجــازی، ســری بــه فیــس بــوک زدیــم. بلــه... اکثــرا 
در پــی تحلیــل پایــداری چــی هــای پــر حاشــیه ایــن روزهــا 
ــری  ــرد و جهت  گی ــه عملک ــرض ب ــی معت ــه نوع ــد و ب بودن
مجلــس؛ الفــاظ توهیــن آمیــز، تهدیدهــا و اهانت ها بــه اعضای 
تیــم مذاکره کننــده هســته ای کشــور، برخــی از اتفاقاتــی بود که 
شــأنیت مجلــس را بــه عنــوان یــک مقــام قانــون گــذار زیــر 
ســوال بــرد. گویــا دوســتان پایــداری، پایدارتــر از قبــل! هرآنچه 
در تــوان داشــتند را بــرای تــداوم حیــات خــود بــه کار گرفتند. 
ــوای  ــام و دو ه ــک ب ــای ی ــری ه ــت گی ــان، جه ــن می در ای
بعضــی از دوســتان هــم متعجبمــان کرد، حســین دهباشــی در 
آخریــن اظهــار نظــر خــود راجع بــه تصویــب جزئیــات برجام 
طــی نامــه ای بــه یــاران دلواپــس، مراتــب همــدردی خــود را 
ابــراز داشــت: »حضــرات آقایــان زاکانی، کوچــک زاده، رســایی، 
شــریعتمداری و...بــر شــما پوشــیده نیســت کــه امثــال نگارنده 
در بســیاری از امــور هــم نظــر بــا شــما نیســتند، ســهل اســت 

صبــح های پاییــز را ســپری مــی کنم...با یک اســتکان چــای ولرم 
و یــک لقمــه پوچــی بیــات شــده و صورتی که می ترســد شســته 

شــود تــا رد پــای خــواب روی گونــه اش یــخ بزند...

روایــت در هــم شکســتن و پــا به ورطــه زوال گذاشــتن مــردی به 
نــام رومــن کــه گــم شــدن پســرش ســایمون و رابطــه بــی روح 
و ســرد بــا همســرش، چنــان تاثیــری بــر او گذاشــته کــه از درون 
فروپاشــیده و تباهــی را سرنوشــت محتومــش کــرده. رومــن تنها 
حلقــه رابطش بــا دنیای اطرافــش یعنی پســرش را از دســت داده 
و حــاال بــدون ذره ای امیــد بــه ایــن دنیــا، دل به رویاهایش بســته. 

،کــم پیــش نیامــده کــه جــواب هــای را هــوی داده و تــا آنجا که 
در وســع ایــن قلــم بــوده و متقابــا بــه تنــدی و تیــزی و گاه بــه 
تحقیــر شــما و رســانه هــا و ســخنان و همتایــان شــما را نواختــه 
ــد. امــا اینــک شــرط انصــاف و میهــن دوســتی و مســلمانی  ان
آن اســت، کــه بــا وجــود همــه اختافــات دیگــر و صمیمانــه و 
صادقانــه، بــه خاطــر همــه دانــش، پایمــردی، خلوص، شــجاعت، 
صبــوری و غیرتــی کــه بــرای مقاومت و تــاش در جلوگیــری از 
تصویــب عهدنامــه ننگیــن و ذلیانــه برجــام به خــرج دادیــد، با 
تمام وجود و برادرانه از شــما تشــکر شــود.« مجلســی ها همچنان 
خبر ســاز بودند، حســینیان و قســم جالــه اش و ســناریوی دقیق 
و برنامه ریــزی شــده قتــل دکتــر صالحــی، مــرد بــا اخــاق هفته 
ــه چشــم می خــورد  ــراوان ب ــه ف ــزی ک ــن بهارســتان. چی خونی
کاریکاتورهــای ایــن ماجــرا بــود و البتــه چیــزی کــه هنــوز نویــد 
»اخــاق نمــرده« را در ذهنمــان تداعــی می کــرد تصویــر عیادت 
صالحــی در کنــار بســتر حســینیان، درســت فــردای همــان روز 
بــود. بلــه جنــاب حســینیان، دســت باالی دســت بســیار اســت. 
در ایــن میــان، گفتگوهــا و اظهــار نظر هــا راجــع بــه لغــو تحریــم 
ــاز،  ــعید لی ــورد، س ــی خ ــم م ــه چش ــم ب ــج آن ه ــا و نتای ه
کارشــناس اقتصــادی بــا تأییــد مجموعــه اقدامــات و سیاســت 
هــای اقتصــادی دولــت پیــش بینــی کــرد کــه اقتصــاد کشــور 
در ســال 1۳۹5 بــه رشــد ۳ تــا 5 درصــدی برســد، وی همچنین 
اظهــار کــرد: مــن امیــدوار هســتم کــه از دی و بهمــن مــاه ســال 
جــاری آثار مثبت سیاســت هــای اقتصــادی دولــت از جمله رفع 

تحریم هــا ظاهــر شــود. 
در روزهــای ابتدایــی محــرم و برپایــی مراســم عــزاداری، بازتــاب 
از ایــن مجالــس و ســخنرانی هــا هــم کــم نبــود، حجت اال ســام 

و پــرده هــای ضخیمــی کــه گــول می زنــد کنــج ماتــم زده آفتــاب 
را.. خاطراتــی الیروبــی؛ کــه در منتهــا الیــه ســمت چــپ رســوب 
می کننــد بــا تیــک تــاک  ســاعت...و رمــان های پوســیده شــاهکار 
تاریــخ کــه فخــر مــی فروشــند بــه روح سرکشــم. امــا مــن ایــن 
ــوای محــل کــه  ــازه نان ــان هــای ت جــا هســتم. اینجــا در کنــار ن
نشسته اســت و بــا گوشــی اش کلش بــازی میکنــد و من بــا تکه ای 
تــورم پــاره نانــش را از او می خــرم امــا در دل آرزو می کنــم ای کاش 
نانــوا گوشــیش را بــه نــان هایــش ترجیــح نمــی داد، اتفاقا فــردا هم 
پیشــنهاد می دهم جلســه ای پیرامون آسیب شناســی ترجیح نانوا و 

رویاهایــی کــه در آنهــا هــم پســرش زنــده اســت و هــم مــادرش 
و هــر دو در ســرزمینی طایــی منتظــر رســیدن او هســتند. پــس 
رومــن حــاال فقــط بــه یــک چیــز مــی اندیشــد: مــرگ.. رمــان 
»شــبی عالــی بــرای ســفر به چیــن« نوشــته دیوید گیلگــور و یکی 
از مهمتریــن و قابــل بحــث تریــن آثــار اوســت کــه برنــده جایزه 
گاورنــر جنــرال در کانــادا و پرفــروش تریــن کتــاب ملــی ســال 
ــاک  ــا فاجعــه ای دردن ــن رمــان ب ــا در ای ۲005 شــده اســت. م
رو بــه رو هســتیم و همیــن فاجعــه آمیــز بــودن، معمــوال فضــا را 
بــرای مملــو شــدن از آه و نالــه و ســیاهی مســاعد می کند لکــن از 
نــکات مثبــت ایــن اثــر این اســت کــه اتفاقــا ایــن فاجعه نــه تنها 
بــا آه و نالــه روایــت نمی شــود کــه بــا لحنــی ســاده و گیــرا و آرام 
و در عیــن حــال بســیار تاثیرگــذار تــر بــه پیــش مــی رود و حتی 
نویســنده گاهــی بــا طنــزی تلــخ ســعی می کنــد زیــر الیه هــای 

ســید هــادی خامنــه ای، در هفتمین شــب مــاه محرم، در مراســم 
عــزاداری کــه در حســینه دارالزهــرای تهــران برگــزار شــد، بیان 
کــرد: »اهمیــت پرداختــن بــه عــدل بــه ایــن دلیل اســت کــه در 
ســال هــای گذشــته بــه ایــن موضــوع مهم کمتــر پرداخته شــده 
ــت در همــه حوزه هــای  ــه عدال ــن ب ــه جــای پرداخت اســت و ب
سیاســی، اجتماعــی  و اقتصــادی ســراغ مباحــث دیگــر رفته انــد 
کــه آنهــا هــم زیــر مجموعــه ای از عــدل محســوب می شــوند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خداونــد منظــور اصلــی از آمــدن انبیــا با 
کتــاب و بینــات را اجــرای قســط و عــدل در جامعــه می دانــد، 
ــد در جامعــه توســط خــود مــردم  ــت بای گفــت: اجــرای عدال
ــه دســت  ــا آگاهــی و فرهنــگ ســازی کــه قبــل از اجــرا ب و ب
می آیــد صــورت گیــرد.« دکتــر عــارف هــم در یکــی از مجالس 
عــزاداری، ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری، بــه یکــی از اهــداف 
اصلــی قیــام امام حســین)ع( اشــاره کــرد و گفــت: »فرضیه دینی 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر  یکــی از اهــداف اصلــی قیــام 
امــام حســین )ع( بــود کــه امــروزه بایــد توســط آحــاد جامعــه 
بــه عنــوان یــک اصــل اساســی در دیــن و فرهنــگ مــا مــورد 
توجــه قــرار بگیــرد. اگــر ایــن فرضیــه دینی توســط مســئوالن و 
مــردم جــدی تلقــی مــی شــد بــا رذایــل اخاقــی  کــه متاســفانه 

در جامعــه وجــود دارد رو بــه رو نبودیــم.«
هــر ســال تصمیم مــی گیریم عــزادار واقعی باشــیم و حســین )ع( 
و رســالتش را فراتــر از شــور و بــا شــعور بشناســیم، حــال چقــدر 
موفــق بــوده ایــم و درســت عمــل کــرده ایــم، قاعدتــا مســتلزم 
نمــود رفتــاری و اصــاح گذشــته اســت، بــه امیــد روزی کــه هر 

روز مــرگ تدریجــی اخــاق را به ســوگ ننشــینیم.

تکنولــوژی ترتیــب دهــم و باز هم تحلیــل و تحلیل و این ســرگیجه 
ــرا  ــون روشــن فکری های م ــی درد جن ــه م ــده ک ــم درن مبه
تــا لبریــز شــوم از جنــون کینــه هــای کلیشــه ای تــا آن جــا 
ــتم و  ــدس هس ــوادگان روح الق ــن از ن ــود م ــاورم ش ــه ب ک

ــد. ــر می کنن مــردم مــرا همچــون جــدم تکفی
امــا مــن ترجیــح مــی دهــم  بنشــینم و خــودم را بــه خوابــی 
مصنوعــی مبتــا کنــم. می دانــم دیــر یــا زود گرســنگی بــاز 
بیــدارم خواهــد کــرد و بایــد بــرای خریــد نــان ســری هــم 

بــه نانــوا بزنــم.

ــد. ســبک نوشــتن  ــاز کن داســتان را ب
دیویــد گیلمــور در ایــن کتاب، ســاده اما 
بســیار دقیــق اســت. دقتــی که بــا ورود 
بــه موقع بــه تمام جزئیــات خواننــده را 
با قهرمان داســتان ) و شــاید بهتر باشــد 
بگویــم قربانی داســتان( همــراه و همدل 
ــد  ــد نیســت چن ــان ب ــد. در پای می کن
خطــی از ایــن رمــان جهــت آشــنایی با 
فضــای آن آورده شــود: »روزهــا و روزها 

و روزهــا، یکــی بعــد از دیگــری، مثــل آکروبــات بازهای ســیرک ها 
معلــق می زننــد، بــا هــم فــرق می کننــد، ایــن یکــی بــا دســت های 
دراز، آن یکــی بــا ســوراخی در آســتینش، معلــق می زننــد و معلــق 

می زننــد و معلــق می زننــد. چقــدر تهــوع آور.«

در حـــــــوالی
Vaghaye.magاینســــتاگـرام

تصویری از پشــت صحنه مصاحبه جنجالی رضا رشــیدپور مجری ســابق 
صــداو ســیما با صادق خرازی ســفیر پیشــین ایــران در فرانســه. خــرازی 
در ایــن مصاحبه مدعی شــد شــهید بهشــتی و امام موســی صدر بــا زنان 
اهــل کتاب دســت مــی دادنــد! ادعایی که بافاصله توســط دختر شــهید 
بهشــتی تکذیب شــد. رشــید پــور در اینســتاگرام  78 هــزار هــوادار دارد.

هــادی  از  اســت  طرحــی  عنــوان  ای«  هســته  خــوش  »آب 
مطبوعــات  عرصــه  سرشــناس  کاریکاتوریســت  حیــدری، 
دارد. هــوادار  هــزار   17 مجــازی  شــبکه  ایــن  در  کــه 

حامــد بهــداد کــه ایــن روزهــا در ســریال »دنــدون طا« میرباقــری به 
ایفــای نقش مــی پردازد با انتشــار تصویر باال، از پشــت صحنه ســریال 
رونمایــی کــرده اســت. بهــداد در اینســتاگرام 55 هــزار هــوادار دارد.  

ــه  ــت ک ــتاگرام اس ــه ای در اینس ــوان صفح ــران« عن ــر روز ای »ه
عکــس هــای فرســتاده شــده از کاربــران ایرانــی را منتشــر 
ــوادار دارد. ــزار ه ــتاگرام ۹1 ه ــه در اینس ــن صفح ــد. ای ــی کن م

ســامانه 30007650005743 
بــا  مــا  طــی  تبا ر ا پــل 
مــی  ا گر ن  طبــا مخا شــما 
ســت. در صــورت تمایــل  ا
نشــریه،  بــا  همــکاری  بــه 
ــکاری«  ــه »هم ــد کلم می توانی
ــد. ــال کنی ــامانه ارس ــه س را ب

Vaghaye_mag

باشــــــــــــگاه
مخـــــــــاطبان

نظـــرسنجی
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ســهراب شــریفی، مهــدی میانــی راد
همــکاران ایــن شــماره: فاطمــه رضــازاده، مجتبــی موســوی، 
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یک استکان چای ولرم...

در رویای مرگ...
درباره رمان »شبی عالی برای سفر به چین«

یادی از دیروز با رنگی امروزیاگر من باشم...

متن ادبی

معرفی کتاب

موسیقیشعر

-اگر من باشم و یک خـط قرمـز در مسیـر فکـر، تنــها
-اگــر موجــی شــوم در این مســیر، این ســیل غم هـــا 
-اگر مهمانی افـــکار مـن بـی مـی، شـراب اسـت 
ــک  ــوم، یـــ ــک هجــــ ــن یـــ ــر ایــ -اگــ
حادثــــه یــــــک ذهــــن نــــــاب اســـت
ــمن و  ــن دشـــ ــا مــــ ــر بــ ــر تقدیــ -اگــ
ایـــــن فاجعــــه بــــس ناصــــواب اســـــت
-تمـام صحبت ایــن زن منـم گـر بـی جـواب اسـت
-کـه ایــن ساحـل پـر از مـوج و خیـانت هــای پـر رنـگ
ــن  ــه در، ایـــ ــم بــــ ــد محکـــــ -زنـــــ
ــت  ــواب اس ــِس خ ــک ح ــِت یـــ لکنــــــ
-در و دیـوار شهــرم، خالــی از خالــی ترین اسـت
-که مشکل های هـــر روزه، کمی پـرپیچ و تـاب اسـت
-کــه بایــد مشکلــی گــردم میــان ایـــن مســائل
همــه اندیشـه ام، ایـن یـک ورق، یـا ایـن کتـاب اسـت
-کـه شایـد خـط خـطی هایــم بگویــد حــرف مـردم
-که این زن او همان زندانـــی در یـک حبـاب اسـت
-کــه پنهــان کــرده یــک فکــر و کمی هــم حــرف دارد
-زبان عاجزی کز کودکــی هایــش کبــاب اسـت
-همـه خشـم وجـودش اشـک و آه و بغــض و گـریـه
-ندانـم کــاری هــرروزه اش هــم نقــش آب اسـت

نمی دانــم تــا بحــال نــام علــی زندوکیلــی به گوشــتان خــورده اســت و 
آهنگ هــای او را شــنیده ایــد یــا خیــر؛ خواننــده خــوش ذوق ۲۹ ســاله 
اهــل شــیراز کــه با صــدای رســا و گیــرای خــودش در هــر محفلی که 

رفتــه غوغایــی بــه پاکرده اســت.
از چنــد ســال پیــش  تــا بــه امــروز بــا گــروه دنــگ شــو همکاری های 
متعــددی داشــته و در تیتــراژ ســریال هایــی همچــون پژمــان و دزد و 

پلیــس و شــاهگوش نیــز خوانده اســت.
آلبــوم »یــادی بــه رنــگ امــروز« کــه چنــدی پیــش منتشــر شــد، 
انســان را بــه گذشــته میبــرد، بــا او خاطره بــازی می کند و صفحاتــی از 
زندگــی را کــه بعضا فراموششــان کــرده بودیــم را برایمــان ورق میزند؛ 

در زیــر بــه بررســی چنــد قطعــه از ایــن آلبــوم میپردازیم.
شــبهای تهــران: همانطــور کــه ســرود ملــی می توانــد معــرف آداب 
ــاب  ــه در ب ــی ک ــد، ترانه های ــور باش ــک کش ــگ ی ــوم و فرهن و رس
شــهرهای مختلــف در سراســر دنیــا ســروده و خوانــده شــده انــد نیــز 
نمــود فرهنگ.رفتــار عامــه مــردم و فاکتور هــای دیگــری کــه در یــک 
شــهر قابــل ماحظه انــد می باشــند، از مشــهورترین قطعــات این قبیل 

می تــوان بــه قطعــه پاریــس، پاریــس ژوزفیــن بیکــر اشــاره کــرد.
ایــن ترانه هــا بــا یــادآوری خاطــرات قدیمــی یــک شــهر یــا توصیــف 
حــال و هــوای آن در ســاعات مختلــف روز و یــا کوچــه وخیابــان هــای 
ــه شــب های  ــد؛ تران ــا شــنونده ایجــاد می کنن ــق ب آن ارتباطــی عمی
تهــران نیــز از ایــن قاعده مســتثنی نیســت، ســروده ای از کریــم فکور با 
آهنگســازی مجیــد وفــادار. اجــرای زنــد با اجــرای نســخه اصلی قطعه 
تفــاوت دارد و ایــن تفــاوت را می تــوان از حیــث برداشــت متفــاوت دو 

خواننــده از طهــران آن روزهــا و تهــران امــروزی بــه شــمار آورد.
در کل شــب های تهــران را می تــوان یکــی از بازخوانی هــای قــوی  زنــد 

در آلبــوم جدیــدش به حســاب آورد.
ــوم  ــه آلب ــن قطع ــوان معروف تری ــه را می ت ــن قطع ــار دلنشــین: ای به
دانست.نســخه ی اصلــی آن بــا آهنگســازی فــوق العــاده اســتاد روح ا... 
خالقــی بــر روی شــعر بیژن ترقــی و صدای بی نظیر اســتاد غامحســین 
بنــان قطعــه ای بی همتــا و فرامــوش نشــدنی را در تاریــخ موســیقی ایران 

رقــم زده اســت.
اینجاســت که شــنونده ســخت گیر می شــود و خــواه ناخــواه زندوکیــل را 
بــا بنــان مقایســه می کنــد و ممکــن اســت زنــد را محکوم کنــد، هرچند 
بازخوانــی زندوکیلــی در مقــام مقایســه ضعیف بنظر می رســد امــا خارج 
از قیــاس بــا اجــرای بنــان زنــد وکیــل در این قطعه بســیار خــوب عمل 
کــرده و اســتفاده از همخــوان در اواخــر آن تاثیرگــذاری اجــرای زنــد را 

ــدان کرده اســت. دوچن
در مجمــوع آلبــوم یــادی بــه رنــگ امــروز را می تــوان ســکوی پرشــی 
بــرای علــی زندوکیلــی و نقطــه ی مثبتــی در موســیقی ایــران از حیــث 
زنــده نــگاه داشــتن یاد موســیقی اصیــل ایــران دانســت و باید بــرای این 

حرکــت مثبــت از زنــد و گــروه خوبــش سپاســگزار بود.

به نظر شما آیا در دوران پسابرجام بهبودی در شرایط داخلی 
کشور )سیاسی، اقتصادی و فرهنگی( ایجاد خواهد شد؟

1( بله
2( خیر
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