
دوهفته نامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال چهارم / شماره پنجاهم / نیمه دوم مهر 1397

دیݡگه چه خبر؟!
صفحه 10

نیم سال سینمایی پیش رو در یک نگاه
صفحه 8

ــر  ــور وزی ــان از حض ــه دولت م ــت ک ــاه روز اس ــش از پنج بی
ــر  ــال اخی ــج س ــر در پن ــوی دیگ ــت. از س ــره اس ــاد بی به اقتص
ــم  ــان را از دســت داده ای ــول ملی م ــش از 80 درصــد ارزش پ بی
ــه  ــی را در منطق ــرخ کاهــش ارزش پول ــن ن ــی باالتری ــن یعن و ای
داشــته ایم. در ابتــدا و بــا نگرشــی ســطحی، شــاید ایــن دو گــزاره 
بــه هــم بی ارتبــاط نباشــند امــا اقتصــاد پیچیده تــر از تمامــی ایــن 
متغیرهــای محــدود اســت. عبــارت اقتصــاد پیچیــده یــا بــه تعبیر 
دیگــری اقتصــاد سیاســی شــاخه ای از اقتصــاد اســت کــه از ارتباط 
ــرای شــناخت  ــای سیاســی ب ــل اقتصــادی و مولفه ه ــان عوام می
ــی  ــم اندک ــر بخواهی ــرد. اگ ــره می ب ــی به ــای اجتماع پدیده ه
زاویــه دیدمــان را بــا اقتصــاد سیاســی منطبــق کنیــم، ناگزیریــم 
ــه شــکل توزیعــی ناشــی  ــا توجــه ب ــا تحــوالت قیمتــی ارز را ب ت
ــم. ارز در کشــور  ــاص تشــریح کنی ــای خ ــع گروه  ه از آن و مناف
ــا وجــود بانــک مرکــزی غیرمســتقل در ســالیان متمــادی  مــا ب
و دولت هــای مختلــف، دســت خــوش مداخــات متنوعــی 
بوده اســت؛ از ثابــت نگــه داشــتن آن تــا باالبــردن و حتــی چنــد 
نرخــه کــردن در بازارهــای مختلــف، همــه و همــه توســط بانــک 
مرکــزی هدایــت یــا بعضــا مدیریــت شــده اســت. تــراز تجــاری 
یــک کشــور برآمــده از حجــم مبــادالت میــان آن کشــور و ســایر 
کشــورهای دنیاســت؛ یعنــی هــر آنچــه کــه بــا نــام صــادرات و 
ــن  ــران، بزرگ تری ــا در ای ــود. ام ــه می ش ــر گرفت واردات در نظ
نهــاد صادرکننــده خــود دولــت اســت، دولتــی کــه تــک محصولی 
خــدادادی را همــواره در 80 ســال اخیــر صــادر کــرده اســت. نفت 
کاالیــی بــا کشــش محــدود نســبت بــه نــرخ ارز اســت؛ یعنــی 
ــد نفــت رخ  ــدار تولی ــار و مق ــی در رفت ــرخ ارز تفاوت ــر ن ــا تغیی ب
ــا  ــه ب ــت ک ــر گرف ــادگی در نظ ــه س ــوان ب ــذا می ت ــد ل نمی ده
ــد بخــش عمــده ای از کســری  ــت می توان ــرخ ارز دول افزایــش ن
بودجــه و حتــی تامیــن بودجــه را بــه دســت آورد. از ســوی دیگــر 
ــد  ــد حامی تولی ــرخ ارز می توان ــش ن ــه افزای ــنیده ایم ک ــا ش باره
ــا افزایــش  ــوده و ب ــاق شــدنی ب ــن اتف ــه نظــر ای ــی باشــد. ب مل
ــد  ــا نبای ــرد ام ــک ک ــادرات کم ــه ص ــوان ب ــت ارز می ت قیم
ــه  ــی ک ــد. در اقتصادهای ــل مان ــان غاف ــن می از مغلطــه ای در ای
ایجــاد ارزش افــزوده و صــادرات متکــی بــه نیــروی کار )معمــوال 
ارزان( باشــد، در صــورت وجــود نهادهــا و ســاختارهای پشــتیبان 
ــی  ــدی-  صادرات ــای تولی ــت گذاری ه ــد و سیاس ــای مول نیروه
کارآمــد، اهــرم افزایــش نــرخ ارز می توانــد در مقاطــع ابتدایــی 
توســعه بــرای رشــد صــادرات و تولیــد موثــر واقــع شــود. امــا 
ــروی  ــرت نی ــبب مهاج ــت س ــش قیم ــتمرار در افزای ــن اس ای
کار و ســرمایه یعنــی دو بــال تولیــد ثــروت شــود. نــرخ ارز در 
صنایــع غیــر مــادر در ایــران کــه خــود در وضعیــت فعلــی در 
ــد  ــا می توان ــد، تنه ــر می برن ــه س ــا احتضــار ب ورشکســتگی و ی
رکــود حاصلــه را تشــدید کنــد. در ایــن هنــگام مداخــات دولتی 
نیــز بیــش از پیــش کار دســت مان می دهــد. بــه گونــه ای کــه 
شــاهد بودیــم نــرخ ارز دولتــی 4200 تومانــی فســاد گســترده ای 
بــه راه انداخــت و حتــی بازار هــای محلــی یــا خــرد بســیاری از 
کاالهــا را از بیــن بــرد. در یــک مثــال ســاده، معروف تریــن برنــد 
ــان  ــاد مخاطب ــت دادن اعتم ــا از دس ــی ب ــروش کاالی اینترنت ف
خــود و درگیــری در مســائل روزمــره خــود، بیــش از 150 نفــر 
از نیروهــای خــود را تعدیــل کــرد و تقریبــا بــه خوابــی زمســتانی 
ــدودی از  ــه مع ــا ب ــم تنه ــه ای ه ــی یاران ــت. ارز دولت ــرو رف ف
ــا عــدم توانمنــدی در  ــادر ناکارآمــدی رســید کــه ب ــع م صنای
بهــره وری مناســب تنهــا موجــب افزایــش قیمــت مــواد اولیــه 
صنایــع پاییــن دســتی هماننــد نســاجی و یــا کاالی برقــی تولیــد 
داخــل شــد. هــر چنــد افزایــش نــرخ ارز در بعضــی اقتصادهــا 
ــی و  ــاد رانت ــا در اقتص ــود ام ــع می ش ــعه صنای ــه توس ــر ب منج
نامولــد ایــران و در غیــاب ســاختارهای پشــتیبان نیروهــای مولد، 
در عمــل نتیجــه عکــس بــه همــراه داشــته و تقویــت بخش هــای 
نامولــد و رانتــی را بــه دنبــال داشــته اســت. مثــال ایــن نمونــه، 

ــازار ارز بــوده اســت. امتنــاع از حضــور ارز پتروشــیمی در ب
ــمار  ــانات بی ش ــود و نوس ــت موج ــری از وضعی ــرای درک بهت ب
ــن  ــه ای ــر ب ــی دقیق ت ــت کم ــر اس ــال 97 بهت ــرخ ارز در س ن
موضــوع توجــه کنیــم. همــان طــور کــه پیــش از این اشــاره شــد، 
تحلیــل الگــوی نوســان ارز را نمی تــوان بــا متغیرهــای محــدودی 
بــه دســت آورد. امــا ضــروری اســت تــا بــا برخــی از علــل آن 
ــی  ــرخ ارز از شــیوه های گوناگون ــرای محاســبه ن آشــنا شــویم. ب
اســتفاده می شــود، امــا بایــد تفــاوت نــرخ تــورم هــر کشــور بــا 
نــرخ تــورم جهانــی را در ایــن محاســبه در نظــر گرفــت. دولت هــا 
ــات آن  ــرخ ارز و ایجــاد ثب ــرای کاهــش نوســانات ن ــران ب در ای
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چاووش اوغلو: نوار صوتی درباره خاشقجی را به هیچ کشوری نداده ایم؛ نتایج تحقیقات به جهان اعالم می شود

بــه گــزارش ایســنا، بــه نقــل از ســایت اینترنتــی النشــره، مولــود چاووش اوغلــو، وزیــر خارجــه ترکیــه در کنفرانســی مطبوعاتــی گفــت: 
دســتگاه امنیتــی اســناد و مــدارک تأییــد شــده ای در جریــان تحقیقــات دربــاره ربــوده شــدن جمــال خاشــقجی، روزنامه نــگار منتقــد 
عربســتانی در کنســولگری عربســتان در اســتانبول بــه دســت آورده اســت. مــا نتایــج تحقیقــات را با شــفافیت بــه جهان اعــام خواهیم 
کــرد. اوغلــو تأکیــد کــرد کــه آنــکارا هیــچ نــوار ضبــط شــده صوتــی دربــاره پرونــده جمــال خاشــقجی بــه هیــچ طرفــی نــداده اســت.

جمــال خاشــقجی دوم اکتبــر پــس از ورود بــه کنســولگری عربســتان در اســتانبول ناپدیــد شــد. مقامــات ترکیــه احتمــال داده انــد کــه 
وی در داخــل ایــن مقــر دیپلماتیــک کشــته شــده باشــد امــا ریــاض ایــن مســئله را تکذیــب کــرده اســت. در پــی ایــن حادثــه مایــک 
پامپئــو، وزیــر خارجــه آمریــکا بــه عربســتان و ترکیــه ســفر کــرد. برخــی منابــع اعــام کردنــد کــه وی در جریــان ســفرش بــه ترکیــه 
نوارهــای ضبــط شــده صوتــی را دربــاره کشــته شــدن خاشــقجی شــنیده اســت کــه نشــان می دهــد او در داخــل مقــر کنســولگری 

کشــته شــده اســت امــا آمریــکا ایــن خبــر را تکذیــب کــرد.
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غلبه منطق بر آشوب

بازخوانی تحلیلی و آسیب شناسانه روابط ایران و آمریکا پس از خروج از برجام

امــکان معامــات بیــن  المللــی را بــرای خــود محــدود گردانیــده 
اســت. در واقــع ایــران بــرای کاهــش تأثیــر تحریم هــای پیــش 
رو در حــال حاضــر، گزینــه دیگــری بــه جــز تصویــب لوایــح فوق 
نداشــت. تجربه هــای پیشــین ایران نشــان می دهــد کــه دور زدن 
تحریم هــا بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی، امــری دور از دســترس 

ــد. ــر می رس ــه نظ ب
ــم،  ــی تروریس ــن مال ــا تأمی ــارزه ب ــیون مب ــب کنوانس ــا تصوی ب
ــوان شــده  ــای تروریســتی عن ــه گروه ه ــاره کمــک ب ــران درب ای
ذیــل فصــل 7 قطعنامــه شــورای امنیــت متعهــد می گــردد. در 
حــال حاضــر چهــار گــروه تروریســتی طالبــان، القاعــده، داعــش و 
جیــش النصــره گروه هــای ممنــوع المعاملــه ذیــل ایــن قطعنامــه 
هســتند. هرچنــد امــکان افــزوده شــدن بــر ایــن لیســت در آینده 
نیــز وجــود دارد، ایــران نیــز در آینــده بــرای حضــور در FATF یــا 
خــروج از آن مختــار خواهــد بــود کــه البتــه در ایــن صــورت بــه 
طــور قطــع شــرایط بــه وضعیــت پیــش از تصویــب ایــن لوایــح 

بازخواهــد گشــت.
پــس از تصویــب برجــام، بانک هــای بــزرگ جهانــی بــه علــت 
وضعیــت نامعلــوم آمریــکا در مــورد تصویــب یــا عــدم تصویب 
برجــام، حاضــر بــه همــکاری بــا ایــران نشــدند، و پــس از اقــدام 
ترامــپ در جهــت مخالــف برجــام، عمــا ایــران از همــکاری بــا 
بانک  هــای بــزرگ بازمانــد. امــا پــس از جبهــه گیــری آمریــکا 
ــام،  ــران و برج ــت از ای ــا در حمای ــات اروپ ــران و اقدام ــه ای علی
اتحادیــه اروپــا، بانــک مرکــزی اروپــا را ملــزم بــه همــکاری بــا 
ایــران کــرده اســت ولــی ایــن مهــم فقط بــا تأمیــن امنیــت روابط 
بانکــی در ایــران اتفــاق می  افتــد کــه مهم تریــن اقــدام در جهــت 
تأمیــن ایــن امنیــت، پیوســتن بــه FATF اســت. به عبــارت دیگر 

داشــت؛ در صــورت هرگونه برخــورد نظامی از جانــب آمریکا، ایران 
امــکان بســتن باب المنــدب و حتــی کانــال ســوئز را با موشــک های 
خــود خواهــد داشــت. در این طــرح واره عربســتان خــود را در حلقه 
محاصــره و فشــار شــریان حیاتــی خــود از جانــب ایــران می بینــد. 
بــه صورتــی کــه هرگونــه خطــا یــا تصمیــم ناعاقانــه ای از ســوی 
هــر یــک از طرفیــن حاضــر در منطقه خاورمیانــه، می تواند شــرایط 

اســتثنایی را شــکل دهد.
در ایــن چارچــوب، عربســتان در فرآینــد ســکوالریته سیاســی کــه 
محمــد بــن ســلمان در پیــش گرفتــه اســت، بــا توجیــه »دشــمن 
دشــمن تــو، می توانــد دوســت تو باشــد«، نزدیکــی و قرابت سیاســی 
ــی و  ــای غیرعلن ــن اتحاده ــی آورد. ای ــود م ــه وج ــرائیل را ب ــا اس ب
غیرشــفاف، در آمریــکا در قالــب سیاســت های ضــد ایرانــی ترامپ 
خــود را نمایــان ســاخت. بی شــک ادعاهــای آمریــکا بــرای مذاکــره 
در ایــن دوره، سیاســت بــرد- بــرد نخواهد بــود اما در مقابل دســتگاه 
دیپلماســی ایــران بایــد در شــناخت وضعیــت حاکم، تحلیلــی جامع 
ــا گفت و گــوی نخبــگان و اهــل فــن در  داشــته باشــد. همچنیــن ب
دانشــگاه و وزارت خارجــه، سیاســت مــدون مقابلــه بــا ایــن شــرایط 
ــی  ــای نفت ــری از دالره ــا بهره گی ــکا ب ــرد. آمری ــه ک ــد را تهی جدی
عربســتان و کشــورهای دیگر عربی منطقه، درصدد تضعیــف اقتدار 
ایرانــی بــرای تثبیــت اســرائیل در منطقــه اســت و از طرفی حمایت 
از کشــورهای عربــی را نیــز بــه همــراه خواهــد داشــت. لــذا خــروج 
آمریــکا از برجــام در ایــن چارچــوب، زمینــه شــکل گیری سیاســت 
تضعیــف ایــران از یــک ســو و ایجاد یک اتحــاد بین المللــی در قالب 

ایــران هراســی ترامپیســم خواهــد بود.

و در صــورت عــدم تصویــب شــورای نگهبان، به مجمع تشــخیص 
مصلحــت ارجــاع داده خواهــد شــد کــه از هــم اکنــون رایزنی هــای 
مختلفــی دربــاره کیفیــت تصویــب یــا عــدم تصویــب ایــن الیحه 
در هرکــدام از ســطوح فــوق در حــال وقــوع اســت. از یــک ســو 
زمزمه هــای موافقــت شــورای نگهبــان بــا مصوبــه فــوق بــه گوش 
می رســد و نماینــدگان مجلــس از مذاکــرات با شــورای نگهبــان در 
ایــن خصــوص خبــر می  دهنــد و از ســوی دیگــر موحــدی کرمانی، 
امــام جمعــه موقــت تهــران، ســابقاً در یکــی از اظهارات خــود گفته 
ــود: »مجلــس  FATF را تصویــب کنــد، شــورای  نگهبــان تاییــد  ب
نمی  کنــد، تأییــد هــم کــرد، در مجمــع رد می کنیــم«. بــا توجــه بــه 
اظهــارات فــوق آینــده مصوبــه CFT نامعلــوم و نامشــخص به نظر 
می رســد و ایــن در حالــی اســت کــه می بایســت تــا قبــل از پایــان 
فرصــت چهارماهــه FATF بــه ایــران، در داخــل بــرای تصویب آن 

بــه جمع بنــدی نهایــی رســید.
امــا آن  چــه کــه در ایــن میــان واضــح و مبرهن اســت، نیــاز ایران 
بــه تصویــب لوایــح چهارگانه جهت تضعیــف قــدرت تحریم  های 
آمریــکا و بهانــه نــدادن بــه ســامانه ســوئیفت جهت قطــع ارتباط 
بــا ایــران اســت. به عبــارت دیگر بــا پذیرفتن لوایــح و ادامــه دادن 
ارتباطــات بانکــی، هزینــه تحریم هــا برای آمریکا بســیار ســنگین 
خواهــد بــود. بــه طــوری کــه طبــق گــزارش نیویــورک تایمــز، 
اگــر ترامــپ بــه خاطــر ارتبــاط ایران با ســامانه ســوئیفت، دســت 
بــه تحریــم ایــن ســامانه بزنــد، موجــب به  هم  ریختگــی و اختــال 
نظــام مالــی جهــان فقــط بــه خاطــر تحریــم ایــران می  شــود. امــا 
چیــزی کــه در داخــل کشــور بیشــتر بــه چشــم می  خــورد عــدم 
هماهنگــی، ائتــاف و عقانیــت در ایــن زمینــه اســت کــه به نظر 
موجبــات آینــده  روشــن را بــرای ایــران و ایرانــی فراهم نمــی  آورد.

تاثیرگــذاری بــر روند مذاکــرات، مواضــع ضد منافع ملی کشــور را 
اتخــاذ می نماینــد. در حــال حاضر حتی مواجهه موشــکی با دشــمن 
بــرون مــرزی را کــه وضعیــت حساســی )اقدامــی علیــه اهــداف 
ــد  ــت بای ــتا حکوم ــن راس ــم. در ای ــه می کنی ــت تجرب ــی( اس مل
از ســاختار دوگانگــی خــود عبــور کنــد و در قالــب سیاســت های 
یکدســت مبتنــی بــر منافع ملــی به وحــدت برســد. در این بســتر 
تمــام افــراد و نهادهــای مســئول بایــد در ذیــل حکومــت عمــل 
کننــد. ایــن چندگانگی در بیان مواضع رســمی ســمی مهلــک برای 

ــی می شــود. ــران تلق سیاســت های ای
در دوره ای زندگــی می کنیــم کــه همــه دولت هــا و ملت هــا 
ــن  ــد. در ای ــگ واقف ان ــه جن ــیب های همه جانب ــه آس ــبت ب نس
میــان دیپلماســی با هــدف جلوگیــری از جنــگ، راه اقنــاع از طریق 
گفت وگــو در پیــش می  گیــرد. از ایــن رو کشــوری کــه بــر منطــق 
حــق خــود اســتوار اســت، تمام اهــداف خــود را از طریق دیپلماســی 
پیگیــری می کنــد. ما نیــز بایــد بدانیم کــه راه گفت وگــو و دفــاع از 
منطق ســلیم خودمــان را از طریق دیپلماســی قوی پیگیــری نماییم. 
در ایــن میــان نبایــد تمــام راه هــای ارتباطــی بــا آمریــکا را بــه بهانه 
غیــر قابــل اعتمــاد بــودن آمریکایی هــا بســت. عرصــه دیپلماســی 
علــی رغــم حاکمیــت منطــق گفت وگــو، عرصــه نیرنــگ و خدعه 
هــم هســت. ایــن هنــر دیپلمات هــای ایرانــی خواهــد بــود کــه بــا 
رویکــرد خــود اهــداف شــوم نهفتــه در دیپلماســی را خنثــی نماید. 
مــا می توانیــم از شــکاف در بدنــه قــدرت آمریــکا کــه ناشــی از 
حضــور ترامــپ در قــدرت اســت، بــر البــی قــدرت در آمریــکا 
اثــر بگذاریــم. ایــن فرآینــد از طریــق جــان کــری و تیم حاضــر در 
برجــام می بایســت پیگیــری می شــد. چه بســا بســتن هرگونــه راه 
ارتبــاط مــا را در موضــع ضعــف در مواجهــه آمریکا قــرار می دهد. 
بــر ایــن اســاس حکومــت می بایســت از ظرفیت هــای نهفتــه در 
منطــق دیپلماســی بــرای مواجهــه بــا خطــر آمریــکا بهره گیــرد و 

ایــن خطرهــا را از منافــع ایــران دور نمایــد.
در نهایــت بایــد دانســت اگرچــه امــروز ایــران در بعــد نظامــی از 
پیشــرفت های بســیاری برخــوردار شــده اســت و فشــار بر بخش 
موشــکی، خــود گــواه توانمنــدی ایــران در بعــد نظامــی اســت اما 
ــه  ــاذ سیاســت های مقابل ــی و اتخ ــه نظام ــه مواجه ــا ک از آن ج
نظامــی، ضــرری بیــش از نفــع دارد، نبایــد دســتگاه حکومتــی و 
بخــش دیپلماســی آن، راه را بــرای ایــن رویکرد همــوار نماید بلکه 
بایــد بــا دفــاع از منطــق خــود در عرصــه بین المللــی، راه اقنــاع و 
همــراه ســازی ســاختار بین الملــل با منطــق ایرانــی را همــوار کرد. 
بی شــک پیــروزی ایــران در دفــاع از منافــع ملــی خــود در دادگاه 
الهــه، بســیار ارزشــمندتر از هــر گونــه مواجهــه نظامی اســت. در 
عیــن حــال هــر حکومتــی بــرای قدرتمنــد بــودن بایــد هــم بعــد 
نظامــی و هــم بعــد دیپلماتیــک و اقناعــی را مــورد توجــه و در 
دســتور کار خــود قــرار دهــد. ایــن نگرش ســطح نــزاع در منطقه 

را کاهــش خواهــد داد.
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15 مهرمــاه 97، مجلــس شــورای اســامی، یــک الیحــه از لوایــح 
چهارگانــه FATF، بــا عنــوان CFT یــا کنوانســیون مبــارزه با تأمین 
مالــی تروریســم را بــه تصویــب رســانید تــا ایــران گام دیگــری را 
بــرای پیوســتن بــه ایــن ســازمان جهانــی بــردارد. در حــال حاضر 
فقــط دو کشــور ایــران و کــره شــمالی بــه گــروه ویــژه اقــدام مالی 
موســوم بــه FATF کــه بــا هــدف مبــارزه بــا پول شــویی و کمــک 

به تروریســم تشــکیل گشــته اســت، نپیوســته اند. 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــن الیح ــب ای ــا تصوی ام
ــه برخــی  ــود؛ از نام ــا و حاشــیه های بســیاری همــراه ب جنجال ه
از مراجــع و روحانیــون بــه مجلــس در خصــوص هشــدار جهــت 
تصویــب ایــن الیحــه و ارســال پیامــک تهدید آمیــز عــده ای بــه 
نماینــدگان مجلــس جهــت جلوگیــری از تصویــب ایــن الیحــه 
ــه همــراه  ــا تجمــع عــده ای از مخالفــان ایــن الیحــه ب گرفتــه ت
ــورای  ــس ش ــاختمان مجل ــل س ــدگان در مقاب ــدادی از نماین تع
ــودن الیحــه  ــز ب ــر خیانت آمی ــد بســیاری ب ــه تأکی اســامی ک
فــوق داشــتند و امضــای طومارهــای مخالفــت کــه بــه صحــن 
علنــی مجلــس نیــز رفــت. بــا نزدیــک شــدن بــه آبــان مــاه و 
ــران  ــران، تصمیم گی ــه ای ــکا علی ــد آمری ــاز تحریم هــای جدی آغ
کشــور در موقعیتــی حســاس قــرار گرفتنــد. از طرفــی آمریــکا به 
بهانه هــای مختلــف کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا، تامیــن مالــی 
ســازمان های تروریســتی توســط ایــران بــود، دســت بــه تحریــم 
ــران  ــران در ســطح گســترده زده  اســت و از طــرف دیگــر، ای ای
بــا بــه تعویــق انداختــن تصویــب لوایــح گــروه ویــژه اقــدام مالــی 

الف: ایران و چالش های سیاست خارجی
ــت های  ــران سیاس ــام، تحلیل گ ــکا از برج ــروج آمری ــس از خ پ
خارجــی منطقــه خاورمیانــه با ســوال مهم چرایــی خــروج آمریکا از 
برجــام روبــرو شــدند. در ایــن ســوال بــه ظاهر ســطحی امــا عمیق، 
ایــن نکتــه مهــم وجــود داشــت کــه آمریــکا بــه مثابــه کشــوری 
حائــز اهمیــت در جهــان نمی توانســت بــه ایــن آســانی پیمان های 
ــه وجــود آوردن آن نقــش  ــکا در ب ــی را کــه خــود آمری بین الملل
داشــته اســت نقــض کنــد. اگرچــه ایــن نــوع رفتــار از حکومــت 
ــی  ــه عظمــت آمریکای ترامــپ در چارچــوب سیاســت توجــه ب
مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت امــا دربــاره برجــام مســئله بــا 
پیچیدگی هــای منطقــه ای روبرو اســت کــه باید در تحلیــل آمریکا 
از برجــام از یــک ســو و رفتارهــا و سیاســت های دیگــر در قبــال 

ایــران از ســوی دیگــر بایــد بــدان توجــه نمــود.
ترامــپ در نخســتین ســفر خــود بــه خاورمیانــه، عربســتان را بــه 
عنــوان مقصــد انتخــاب کــرد. عربســتان در دوره جدید بــا رویکرد 
نویــن بــه سیاســت داخلــی و خارجــی، به گونــه ای فعــال در منطقه 
و جهــان حاضــر شــده اســت. در داخل سیاســت های تجدیدطلبانه 
را در پیــش گرفتــه و در عرصــه سیاســت خارجــی از الک دفاعــی 
ــتر در  ــش بیش ــای نق ــدد ایف ــده و در ص ــارج ش ــی خ و انزواگرای
عرصــه بین المللــی اســت. از ایــن رو در شــورای همــکاری خلیــج 
فــارس اتحــاد نوینــی را شــکل می دهــد کــه بــرای جلوگیــری از 
آســیب پذیری، فرآینــد اتحــاد نظامــی کشــورهای عربــی و یــا در 
اصــل در پــی ایجــاد ناتــوی عربــی برآمــده اســت. در چارچــوب 
ایــن سیاســت، هیــچ ابایــی از مقابلــه بــا هم پیمانــان منطقــه را نیــز 
هم چــون قطــر نــدارد. حــال نکتــه اساســی ایــن خواهــد بــود کــه 
چــرا عربســتان در صــدد ایجــاد اتحادهــای نظامــی منطقــه ای بــا 

اتــکاء بــه هویــت عربــی اســت؟
شــاید بــرای اولیــن بــار طــرح سیاســت های جدید عربســتان پس 
از تهدیــد نیروهــای نظامــی ایــران بــه بســتن تنگــه هرمــز نمــود 
پیــدا کــرد. کشــورهای عربــی کــه تمــام شــریان حیــات اقتصادی 
خــود را در صــادرات نفــت می بیننــد، حــال بــا تهدید بســتن تنگه 
هرمــز، ایــن شــریان حیاتــی، شــکنندگی آن عیــان شــد. از ایــن رو 
کشــورهای عربــی منطقــه خلیج فــارس برای مقابلــه بــا آن، فرآیند 
ــان از  ــای عم ــه دری ــه دهان ــی ب ــق لوله های ــت از طری صــدور نف
طریــق دو کشــور عربــی، امــارات )ایالــت فجیــره( و کشــور عمــان 
صــورت می گرفــت. در کنــار تنگــه هرمــز، نقطــه حســاس دیگــر 
صــدور نفــت عربســتان و کشــورهای عربی خلیــج فــارس، دریای 
ســرخ و بــاب المنــدب اســت. ایــن منطقــه نیــز بــا توجه بــه عمق 
اســتراتژیک تعریفــی نیروی نظامــی ایــران و حمایــت از حوثی های 
یمــن، تحــت پوشــش اقتــدار نظامــی ایرانــی و موشــکی ایــران قرار 

پیوســتن ایــران، موجبــات ارتبــاط دوجانبــه بانک هــا بــا ایــران را 
فراهــم خواهــد آورد. 

در رابطــه بــا پیوســتن به گــروه ویــژه اقــدام مالی، شــاید بهترین 
ســخن را محمــد جــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه ایــران، در 
صحــن مجلــس بیــان کــرد، اینکــه »نمی توانیــم تضمیــن بدهیم 
ــا پیوســتن بــه الیحــه CFT مشــکات حــل شــود، امــا ایــن  ب
تضمیــن را می  دهیــم کــه بــا نپیوســتن بــه ایــن الیحــه آمریــکا 
بهانه هــای مهمــی بــرای افزایــش مشــکات مــا پیــدا خواهــد 
ــه  ــور ب ــح مجب ــن لوای ــن ای ــا پذیرفت ــران ب ــرد.« بی شــک ای ک
محــدود کــردن فعالیت هــای خــود در آینــده خواهــد بــود. امــا 
ــرای حفــظ ارتباطــات بانکــی  ــه جــز تصویــب، راه دیگــری ب ب

پیــش روی ایــران قــرار نــدارد.
ــم  ــن مه ــده  ای ای ــح FATF، ع ــب لوای ــر تصوی ــرف دیگ در ط
ــام  ــته  اند و تم ــران دانس ــادی ای ــت اقتص ــوش  داروی وضعی را ن
ــن  ــب ای ــه تصوی ــران را وابســته ب ــی اقتصــاد ای مشــکات فعل
لوایــح می  داننــد. امــا آنچــه در مــورد عرصــه اقتصــادی ایــران 
در نظــر می  آیــد، عــدم شــناخت علــم اقتصــاد بــه طــور کلــی 
توســط صاحب  منصبــان فعلــی کشــور اســت. واضــح و مبرهــن 
ــرای  ــی الزم ب ــژه راه ــروه وی ــه گ ــه شــاید پیوســتن ب اســت ک
تســهیل تحریم هــای پیــش رو باشــد امــا کافــی نخواهــد بــود و 
سیاســت های اتخــاذی توســط ســران نظــام در برابــر مشــکات 
پیــش  رو بــرای آینــده وطن بســیار تعیین   کننــده و حیاتــی خواهد 
بــود. پــس نمی  تــوان بــا تصویــب الیحــه CFT انتظــار داشــت که 
نــرخ ارز بــا کاهــش شــدید روبــرو شــود یا اینکــه تحولی در بــازار 

کاال اتفــاق بیافتــد.
الیحــه CFT در حــال حاضــر در مجرای شــورای نگهبان قــرار دارد 

ب: آسیب شناسی سیاست خارجی ایران؛ پس از برجام
ایــران بــا خــروج آمریــکا از برجــام وارد فــاز جدیــدی از سیاســت 
مواجهــه دشــمنانه از ســوی آمریــکا شــد. در ایــن میــان حکومــت 
بــا رویکــرد اعتدالــی تــاش کــرده اســت کــه مســیر را چنــان در 
پیــش بگیــرد کــه موجــب ازدیــاد تنــش و چالــش در مواجهــه بــا 
ــه  ــران نشــود. از ایــن رو برخــاف وعده هــای پیشــین اظهــار ب ای
خــروج از برجــام بــا خــروج آمریــکا را عملــی نســاخت بلکــه در 
تعامــل بــا اروپا بــه دنبــال راهکارهــای عملی خنثی ســازی عملکرد 
ــی  ــت عمل ــن اســاس رهیاف ــر ای ــت. ب ــی رف ــاف ضــد ایران ائت
سیاســت خارجــی در ایــن دوران مبتنــی بــر تعامــل بــا دول اروپایی 
ــکا  ــا سیاســت های آمری ــت ب ــری از پتانســل های ضدی و بهره گی
در اتحادیــه اروپــا اســتفاده کنــد. امــا در کنــار موفقیت هــای بســیار 
تیــم دیپلماســی حکومــت روحانــی، دســتاوردهای عینی آن بســیار 
انــدک بــوده اســت. آسیب شناســی ایــن امــر مــا را بــا ضعف هــای 

ــازد. ــف می س ــی واق ــه خارج ــت گذاری در عرص سیاس
نکتــه کلیدی کــه حکومت جمهــوری اســامی ایــران بــا آن روبرو 
اســت، عدم یکپارچی دســتگاه حاکمیتی در عرصه سیاســت گذاری 
ــون اساســی، رهبــری  ــد توجــه داشــت کــه طبــق قان اســت. بای
سیاســت های کلــی را بــا مشــورت مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام، تدویــن و ابــاغ می نمایــد. حــال دیگــر ایــن وظیفه دســتگاه 
دیپلماســی اســت کــه ایــن سیاســت ها را عملیاتــی کنــد. یعنــی با 
توجــه بــه منافــع ملــی اهــداف سیاســت گذارانه را محقــق ســازند. 
در حالــی کــه حکومــت در حــال مذاکــره یــا مــراودات مهــم بــا 
طرف هــای اروپایــی اســت، افــراد یــا نهادهــای خاصــی بــا هــدف 



ج اصلی مدرک گرایی در کشور است کاربردی: دولت مرو رئیس دانشگاه علمی و 

رئیــس دانشــگاه علمــی کاربــردی دولــت را مــروج اصلــی مدرک گرایــی در کشــور دانســت و گفــت: دولــت بــرای آمــوزش هــر دانشــجوی 
ــهریه های  ــد از ش ــت ۳0 درص ــل پرداخ ــه تقب ــر ب ــه حاض ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــه می کن ــان هزین ــون توم ــدود 40 میلی ــری ح نظ
دانشــجویان مهارتــی علمــی کاربــردی نیســت. وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه اجــرای مصوبه شــورای عالــی اداری کشــور که 
در آن تأکیــد شــده بــود مراکــز علمــی کاربــردی وابســته بــه دســتگاه های دولتــی حــذف شــوند، ایــن مصوبــه در دانشــگاه اجــرا شــد کــه در 
اثــر آن ۳78 مرکــز تعطیــل شــدند و تعــداد کل مراکــز بــه 559 مرکــز کاهــش یافــت کــه از ایــن تعــداد 287 مرکــز خصوصــی، 57 مرکــز 
متعلــق بــه شــرکت ها و دســتگاه های تولیــدی هســتند کــه بــه صــورت خصوصــی اداره می شــوند و 219 مرکــز هــم بــه نهادهــای عمومــی و 
غیردولتــی نظیــر نیروهــای مســلح تعلــق دارد. رئیــس دانشــگاه علمــی کاربــردی بــه تأکید برنامه ششــم توســعه کشــور بــرای افزایــش تعداد 
دانشــجویان مهارتــی کشــور بــه ۳0 درصــد اشــاره کــرد و گفــت: براســاس ایــن برنامــه بایــد تــا پایــان اجــرای آن کــه دو ســال دیگــر تمــام 
می شــود بایــد دانشــجویان مهارتــی بــه ۳0 درصــد کل دانشــجویان کشــور برســد. اگــر در حــال حاضــر تعــداد دانشــجویان کل کشــور حدود 

چهــار میلیــون نفــر باشــد بایــد تــا ســال 99 حــدود یــک میلیــون و 200 هــزار دانشــجوی مهارتــی در کشــور داشــته باشــیم.
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بحــران آب بــدون شــک یکــی از مهم تریــن مســائلی اســت که 
همــواره مــورد بحــث فعــاالن محیــط زیســت بوده اســت و برای 
آگاهــی هرچــه بیشــتر افــراد نســبت بــه ایــن معضــات از هیچ 
تاشــی فروگذار نمی  کنند. ســازمان دانشــجویان جهاددانشــگاهی 
بــه منظــور بررســی وضعیــت آینــده  آب در ایــران، نشســتی بــا 
حضــور محمــد درویش، کنشــگر محیط زیســت و علــی رضاقلی، 
ــان در  ــوزه جامعه شناســی توســعه، در روز 22 آب پژوهشــگر ح
آمفــی  تئاتــر دانشــکده منابع طبیعــی برگــزار کــرد کــه مــورد 
اســتقبال دانشــجویان و اســاتید قرار گرفــت. در ادامــه خاصه ای 

از مباحــث طــرح شــده در ایــن نشســت را می خوانیــد. 
در ابتــدا، علــی رضاقلــی علــت حضــورش را در ایــن نشســت، 
احتــرام بــه فعالیــت دانشــجویان در ایــن محیــط و دوران دشــوار 
فعلــی بیــان کــرد. وی در آغــاز بحــث پیرامــون موضــوع اظهــار 
داشــت که بشــر حــدود دو میلیون و هشــتصد هــزار ســال روی 
زمیــن ســاکن اســت و اگــر ایــن زمــان را بــه ســاعت تبدیــل 
کنیــم، طــول مــدت زمانــی کــه منجــر بــه پیدایــش صنعــت 
شده اســت، حــدود ۳ ثانیــه از عمــر بشــر می  شــود و در ادامــه بــا 
بیــان اینکــه ایــن زمــان در ایــران، کمتــر از جهــان اســت، ســوال 
خــود را ایــن گونــه مطــرح کــرد کــه چــرا نتوانســته ایم محیــط 
 زیســت را نــگاه داریــم و فرهنــگ انطباقــی نداشته باشــیم؟ چــرا 
نتوانســته ایم خــود را بــا شــرایط ناامــن متغیــر جدیــد مطابقــت 
دهیــم؟ ایــن در حالــی اســت کــه جوامــع دیگــر بــا نهادهــا و 
ــد فرهنــگ انطباقــی را در خــود ایجــاد  ســازمان  هایی کــه دارن
کــرده  انــد. رضاقلــی بــا بیــان دو دســته ناامنی که بشــر همــواره 
از آن رنــج می بــرده اســت، متذکــر شــد کــه بشــر هــر تاشــی 
کــرده در راســتای تقلیــل ایــن ناامنی هــا بــوده اســت. در ادامــه 
بــه ارائــه توضیحاتــی از ایــن ناامنی هــا -کــه عبارتنــد از محیــط 
طبیعــی و محیــط اجتماعــی- پرداخــت و در ایــن راســتا اذعــان 
داشــت کــه مهم تریــن ناامنی محیــط طبیعــی ایرانیــان آب بوده 
و وجــود اقلیمــی کــه ایــن ناامنــی را گاهــی تــا حــد مطلــق پیش 
می بــرده اســت، در تشــدید ناامنــی محیطــی موثــر بــوده اســت. 
ــی  ــه مــواردی شــگرف در راســتای تبییــن تاش های ســپس ب
کــه ایرانیــان بــرای تقلیــل ایــن ناامنی انجــام دادنــد، اشــاره کرد؛ 
ــر محیــط  ــدازه  هشــت براب ــه ان از جملــه ایــن  کــه ایرانی هــا ب
ــد و  ــر کرده ان ــن آب حف ــرای یافت ــن را ب ــتوا زمی ــط اس دور خ
گران تریــن و آســیب پذیرترین آب دنیــا را دارنــد. ایــران منحصر 
بــه فرد تریــن کشــوری اســت کــه بــا حفــر ســی   و ســه  هــزار 
قنــات و حفــر زمیــن بــه عمقــی معــادل مســافت کــره  زمیــن 
تــا مــاه، زندگــی اقتصــادی بــرای خــود ســامان دهنــد. قنــات 
قصبــه گنابــاد شــامل 2500 چــاه اســت کــه حداقــل ۳00 متــر 
ــدون شــک  و حداکثــر ۳40 متــر عمــق چاه هــای آن اســت، ب

می  تــوان گفــت ایــن قنــات یکــی از عجایــب خلق شــده توســط 
بشــر اســت و نشــان دهنده این اســت کــه همین انــدک آب در 
ایــران، بســیار گــران و پــر هزینــه اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه در کشــوری ماننــد چیــن، رودی بــا طــول ۶200 کیلومتــر 
وجــود دارد. نبــود منابــع آبــی ایــن چنینــی و کم آبــی و گرانــی 
آب در ایــران زندگــی را ســخت کــرده بــود و درجــه ناامنــی را 
بــاال می بــرد. ایــن ناامنــی محیــط  زیســت خــودش را در ناامنی 
ــرد و  ــام دارد منعکــس می ک ــی ن ــط اجتماع ــه محی ــی ک دوم
ــرای کنتــرل ایــن ناامنی  هــا، نهادهــا و ســازمان هایی  جوامــع ب
را بــه وجــود آوردنــد. وی در انتهــای بحــث خــود بــا تأکیــد 
بــر اهمیــت محیــط بیــان کــرد که محیــط زیســت خــود را در 
اقتصــاد سیاســی کان کشــور، اخــاق و فرهنــگ و هنجارهــای 
اجتماعــی، منعکــس می  کنــد و بــر ایــن اســاس بــرای ایجــاد 
یــا جلوگیــری از تحــوالت کشــوری بســیار پــر اهمیــت اســت.

ــاش  ــه در ت ــرادی ک ــی از اف ــن قدردان ــش ضم ــد دروی محم
هســتند تا برگــزاری کرســی های آزاد اندیشــی در دانشــگاه زنده 
بمانــد، بــرای نشســت لغو شــده  روز گذشــته )الفبــای طبیعت با 
حضــور حســین وهــاب  زاده و محمــد درویــش( عذرخواهــی کرد 
و بــا بیــان ایــن نکتــه کــه دانشــگاه بایــد بتوانــد مکانــی بــرای 
ــداوم  ــزاری و ت ــرای برگ ــد، ب ــازنده باش ــد س آزاداندیشــی و نق
چنیــن برنامــه هایی در دانشــگاه ابــزار امیــدورای نمــود. در ادامه 
بــا مقدمــه ای از بیانیــه  پایانــی اجــاس ســئول، مبنــی بــر تبعات 
ــزان 2  ــه می ــو ب ــن ول ــره  زمی ــای ک ــش دم ــر افزای جبران  ناپذی
درجــه سیلســیوس، بحــث خــود را آغــاز کــرد و در ادامــه گفت 
کــه مطــرح شــده تــا همــه  کشــورها حتمــا بــه نحــوی پروتــکل 
ــود کــه در 12  ــا بتــوان مطمئــن ب پاریــس را رعایــت کننــد ت
ســال آینــده، دمــای کــره  زمیــن تــا پایــان قــرن بیــش از یــک 
 و نیــم درجــه افزایــش نیابــد. درویــش در راســتای تبیین تبعات 
افزایــش دمــا آمارهــای بی ســابقه  ای را مطــرح کــرد از جملــه 
اینکــه اگــر یــک  و نیــم درجــه افزایــش دمــا داشــته باشــیم، 90 
درصــد مرجان  هــا نابــود خواهنــد شــد و اگــر 2 درجــه افزایــش 
یابــد چیــزی از مرجان  هــا باقــی نخواهــد مانــد. اگــر یــک  و نیــم 
درجــه افزایــش دمــا داشــته باشــیم، هــر 100 ســال یک بــار در 
قطــب شــمال، تابســتان را تجربــه خواهیــم کــرد کــه یــخ وجود 
نداشــته باشــد و اگــر 2 درجــه افزایــش یابــد، هــر 10 ســال یک 
بــار چنیــن تابســتانی در قطــب شــمال پدیــد خواهــد آمــد. اگر 
بــه  جــای یــک  و نیــم درجــه، 2 درجــه افزایــش دمــا داشــته 
باشــیم، ســطح آب اقیانوس  هــا بــه انــدازه  10 ســانتی  متر باالتــر 
می آیــد و ایــن بــدان معناســت کــه حــدود یــک میلیــارد نفــر 
بیشــتر در معــرض مهاجــرت قــرار می  گیرنــد. ســپس بــا تأکید 
بــر آســیب  پذیر بــودن آســتانه  تحمل  پذیــری زمین در راســتای 
اهمیــت فعالیت هــای محیــط  زیســتی بــر اقتصــاد و سیاســت 
ــه  ــر، 0/7۶ درجــه ب ــان کــرد کــه در طــول 100 ســال اخی بی
دمــای کــره  زمیــن اضافــه شــده و ســازمان ملــل مبلــغ 2900 

میلیــارد دالر خســارت مربــوط بــه تغییــرات اقلیمــی در دو دهه  
اخیــر را گــزارش کــرده اســت. آســتانه  تحمل کــره  زمیــن برای 
اینکــه حیــات باقــی بمانــد، یــک  و نیــم درجــه اســت. در حالــی 
ــا خــروج ایــاالت متحــده  کــه برآوردهــا بیــان می کنــد کــه ب
آمریــکا، روســیه، چیــن و کشــورهای عضــو اوپــک از اجــاس 
پاریــس، دمــای زمیــن حداقــل 4 درجــه افزایــش می یابــد. بــا 
ایــن وجــود متأســفم که بــاز هــم فعالیت  هــای محیط زیســتی را 
دســته چنــدم تلقــی می  کننــد و بــرای آن اولویتی قائل نیســتند. 
درویــش همچنیــن در ادامــه  بحــث خــود در رابطه با ســرانه آب 
مصرفــی در کشــورها افــزود که میانگیــن مصرف آب شــرب در 
ایــران در یــک بــرآورد خوش   بینانــه،220 لیتــر در روز اســت. در 
ســوئد بــا وجــود اینکــه ســرانه آب شــرب در دســترس ســه  و 
نیــم برابــر متوســط جهانــی و هفــت برابر ایــران اســت، مصرف 
ســرانه 1۶4 لیتــر اســت. دانمــارک 159، اتریــش 15۳، ایرلنــد 
142، آلمــان 129، بلژیک 112، لهســتان 98، عربســتان 2542 و 
آمریــکا 295 لیتــر آب شــرب در روز مصــرف می  کننــد. بــا این 
تفاســیر اگــر بنــا بــود همــه  مــردم دنیــا مثــل ایرانی هــا زندگــی 
کننــد، بــه کــره ای 1/9 برابــر کــره  زمیــن فعلــی نیــاز داشــتیم و 
از طــرف دیگــر، اگــر بنــا بــود همــه  مــردم دنیــا مثــل هندی هــا 
زندگــی کننــد، کــره  ای 0/۶ برابــر کــره  زمیــن فعلــی هــم کافــی 
بــود. درویــش در انتهــای بحــث خــود راهــکار عملــی را کاهــش 
وابســتگی کســب و کارهــا بــه محیط  زیســت و ایجــاد مشــاغل 
ســبز -کــه کم تریــن وابســتگی را بــه منابــع آب و خــاک دارند- 

مطــرح کــرد و ایــن  را راهــی بــرای تضمیــن آینــده دانســت. 

سیما تفکرنیا
کارشناسی مهندسی صنایع 9۴

فاطمه محمدزاده 
دکتری ادبیات حماسی 9۳ 

نفس  های به شماره افتاده  آب!

گهان فردوسی  تجاری سازی ادبیات در ادب  آ

ــی،  ــات فارس ــان و ادبی ــجویان زب ــای دانش ــی از دغدغه ه یک
مســئله کاریابــی پــس از اتمــام تحصیــل اســت. متأســفانه بــا 
ــه  ــوم انســانی ب ــای عل ــات یکــی از پایه  ه ــش ادبی اینکــه دان
شــمار مــی  رود، هنــوز جامعــه نتوانســته  اســت دیــد خــود را 
ــان و  ــه ایــن رشــته تحصیلــی تغییــر دهــد. دانشــجویان زب ب
ــی  ــی و حت ــان رشــته   های فن ــوالً در می ــات فارســی معم ادبی
علــوم انســانی مهجــور مانده   انــد. آن هــا گاهــی پــس از اتمــام 
ــن  ــده  اند و ای ــتگی ش ــار خس ــه راه دچ ــا در میان ــل ی تحصی
ــه  ــه جامع ــا اینک ــر، ب ــد. از ســوی دیگ ــا می  کنن رشــته را ره
در مــوارد بســیاری بــه ادبیــات نیــاز دارد، خــود را ملــزم بــه 

ــد. ــی نمی  بین ــور ادب ــرای ام ــه ب پرداخــت هزین
ــد  ــا بتوان ــت ت ــته اس ــن رش ــازی ای ــدام، تجاری س ــن اق بهتری
ارزش و اهمیــت خــود را حفــظ کنــد. امــروزه مــردم بــرای امور 
ــد  ــیاری می پردازن ــای بس ــت هزینه ه ــف و گاه بی اهمی مختل
امــا حاضــر نیســتند بــرای خدمــت ادبــی هزینــه ای پرداخــت 
کننــد. معمــوال بــرای هیــچ کــس مهــم نیســت شــعری کــه 
بــر کارت هــای دعــوت مناســبتی درج می  شــود، چیســت، چــه 
مفهومــی دارد و یــا متعلــق بــه کدامین شــاعر اســت امــا همین 
افــراد حاضرانــد بــرای ظاهــر کارت هــای دعــوت کــه امــروزه 
ــی  ــای گزاف ــود، هزینه ه ــه می ش ــف عرض ــکال  مختل ــا اش ب
بپردازنــد. اینجاســت کــه ادبیات بایســتی بــه بدنه جامعــه وارد 
شــود و بــرای حضــور خــود هزینــه ای مطالبــه کنــد تــا همــگان 

بــه اهمیــت آن پــی ببرنــد.

نکتــه دیگــر اینکــه ادبیــات بایــد بــرای تقویــت خــود تــاش 
ــای  ــه تقاض ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــت زمان ــن تقوی ــد. ای کن
جامعــه بــرای خدمــات ادبــی بــاال رود. صاحبــان قلم و اندیشــه 
ابتــدا بایــد ایــن نیــاز را در جامعــه پدیــد آورنــد و ســپس در 
ــد.  ــه کار گیرن ــاش خــود را ب ــت ت ــات نهای ــن خدم ــه ای ارائ
ــرای خدمــات خــود  ــی کــه ب ــی زمان ــش ادب ــه دان آگاهــان ب
هزینــه ای تعییــن می کننــد، ابتــدا بایــد تــاش کننــد کــه ایــن 
هزینــه را در مقابــل یــک خدمــت ادبــی عالــی دریافــت کننــد. 
چنیــن رونــدی ســبب غنــی شــدن خدمــات ادبــی می شــود. 
از ســوی دیگــر، ادبیــات هیــچ  گاه بــه عنــوان یــک علــم، بــه 
ــه  ــا جنب ــا ب ــردم تنه ــه م ــی نشــده اســت. هم ــه معرف جامع
ذوقــی ادبیــات آشــنا هســتند و زمانــی کــه ســخن از ادبیــات 
ــعدی و  ــظ و س ــزل حاف ــدن غ ــا خوان ــد، تنه ــان می آی ــه می ب
خاصــه هــر آنچــه بــه ذوق بشــریت مربــوط اســت، در اذهان 
ــه  ــت ک ــده  اس ــبب ش ــری س ــن تفک ــود. چنی ــور می ش متص
ــه درست نویســی و...  ــوط ب ــاً مرب ــات -آنچــه مث ــش ادبی دان
می شــود- هرگــز بــه چشــم نیایــد. ایــن آگاهــی بخشــی وظیفه 
ــان و ادبیــات  افــراد متخصــص ایــن علــم، یعنــی اســتادان زب
فارســی و دانشــجویان ایــن رشــته اســت کــه جامعــه را با جنبه 
علمــی ادبیــات نیز آشــنا کننــد و ســپس در مقابل، بــرای انجام 

ایــن خدمــات، هزینــه ای تعریــف کننــد. 
ــات فارســی  ــان و ادبی ــه دانشــجویان زب ــه دیگــر اینکــه ب نکت
آموختــه شــود کــه ادبیــات نیــز می  توانــد یــک شــغل درآمدزا 
ــم را  ــن عل ــای ای ــا مهارت ه ــه آن ه ــرط آن ک ــه ش ــد ب باش
بیاموزنــد. گرایــش ایــن دانشــجویان بــه مشــاغل دولتی ســبب 
ــه  ــی ک ــای ادب ــی مهارت ه ــا از برخ ــه آن ه ــت ک ــده  اس ش

ــد. ــاز بمانن ــد، ب ــد ایجــاد درآمــد کن می  توان
ــهریورماه  ــی از ش ــان فردوس ــد ادب  آگه ــش  رش ــرکت پی ش
1۳9۶ فعالیــت خــود را آغــاز کرده  اســت. هــدف از تاســیس 
ایــن شــرکت، ایجــاد انگیــزه بــرای دانشــجویان زبــان و ادبیــات 
ــان  ــت. ادب   آگه ــی اس ــای ادب ــن مهارت ه ــی و آموخت فارس
ــه  ــات ب ــم ادبی ــاندن عل ــیر شناس ــد در مس ــاش می  کن ت
ــاتید  ــات اس ــی از تجربی ــات فارس ــان و ادبی ــجویان زب دانش
ــت  ــوان فعالی ــون پنجــاه عن ــد شــود. تاکن ــن رشــته بهره   من ای
ــی از  ــه برخ ــت ک ــده اس ــف ش ــرکت تعری ــن ش ــی در ای ادب
ــاب،  ــون )کت ــه مت ــی کلی ــتاری ادب ــد از ویراس ــا عبارت  ان آن ه
رســاله های دانشــجویی و...(، تهیــه ویژه   نامــه بــرای ســازمان  های 
مختلــف بــا رویکردهــای ادبــی، برگــزاری کاس های آموزشــی 
مربــوط بــه مهارت هــای ادبــی )ویراســتاری، نمایشنامه   نویســی، 
صفحه  آرایــی، گردشــگری ادبــی و... (، نــگارش متــن ادبــی )نظم 
و نثــر( بــرای کارت هــای دعــوت مناســبتی، برگــزاری جلســات 

ــی و... . ــای ادب ــی کتاب ه ــد و رونمای نق
شــرکت ادب  آگهــان فردوســی چشــم  انداز وســیعی را در نظــر 
گرفتــه  اســت. در ایــن چشــم   انداز بســیاری از دانشــجویان زبــان 
و ادبیــات فارســی می تواننــد مهارت  هــای ادبــی را بیاموزنــد و در 
ایــن شــرکت فعالیــت داشــته باشــند. تشــکیل اصنــاف مختلف 
ادبــی همچــون ویراســتاری، صفحه  آرایــی و... از دیگــر برنامه   های 
ایــن شــرکت اســت. شناســاندن علــم ادبیــات و وارد کــردن این 
علــم بــه بدنــه جامعــه، هــدف دیگــر ایــن شــرکت اســت کــه 
ســبب تقویــت ادبیــات و درآمدزایــی می  شــود. ســرعت و دقــت 
در انجــام خدمــات ادبــی، مهم تریــن شــعار ایــن شــرکت اســت 

کــه امیــد اســت بــه ایــن اهــداف دســت یابــد. 

مســابقات مناظــره دانشــجویان ایــران هر ســال توســط ســازمان 
دانشــجویان جهاددانشــگاهی در ســه مرحلــه اســتانی، منطقه ای 
و کشــوری برگــزار می گــردد. مرحلــه منطقــه ای هفتمیــن دوره 
مســابقات مناظــره دانشــجویان ایــران از 14 لغایــت 18 مهــر در 
تــاالر امــام علــی)ع( دانشــکده پزشــکی بــه میزبانــی ســازمان 
ــور  ــا حض ــوی ب ــان رض ــگاهی خراس ــجویان جهاددانش دانش
ــن دوره  ــد. ای ــزار ش ــتانی برگ ــه اس ــب مرحل ــای منتخ گروه ه
ــا حضــور شــانزده تیــم مختلــف از اســتان های  از مســابقات، ب
ــزد، سیســتان و بلوچســتان، چهارمحــال و  خراســان شــمالی، ی
ــان  ــی و خراس ــان جنوب ــان، خراس ــزگان، کرم ــاری، هرم بختی
رضــوی، در چهــار مرحلــه مقدماتــی، یــک چهــارم نهایــی، نیمه 
نهایــی و نهایــی و بــا حضــور داورانــی از اســاتید هیئــت علمــی 

دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار شــد.
در روز نخســت مسابقات، شــانزده تیم »فراســت« و »سایدیس«، 
»علــوم سیاســی« و »سبزاندیشــان«، »فرهنــگ« و »عامــه 
شــهرکرد«، »رهــرو« و »نــدا«، »غیــاث« و »فرهنــگ و سیاســت«، 
»جــال« و » نــدای دانشــجو«، »قول ســدید« و »هدف«، »شــهید 
ابراهیــم هــادی« و »ســاتراپ« در هشــت مناظــره بــا یــک دیگر 
بــه رقابــت پرداختنــد و بــه علــت انصــراف تیم هــای »شــهید 
ابراهیــم هــادی« و »فرهنــگ و سیاســت«، مناظره هــای پنجــم و 
هشــتم لغــو شــد و هشــت تیــم »ســایدیس«، »علــوم سیاســی«، 
ــدف« و  ــجو«، »ه ــدای دانش ــاث«، »ن ــدا«، »غی ــگ«، »ن »فرهن
»ســاتراپ« بــه مرحلــه یــک چهــارم نهایــی راه یافتنــد. در روز 
دوم مســابقات، تیــم »علــوم سیاســی« از اســتان خراســان رضوی 
بــه عنــوان تیــم موافــق و تیــم »ســایدیس« از اســتان هرمــزگان 
بــه عنــوان تیــم مخالــف بــا گــزاره »خودکفایــی در محصــوالت 
کشــاورزی رویکــردی اشــتباه اســت.« بــا یــک دیگــر بــه رقابت 
پرداختنــد و تیــم »علــوم سیاســی« بــه مرحلــه بعــد راه یافــت. 
گــروه »نــدا« از اســتان خراســان رضــوی بــا گــزاره »برگــزاری 
ــای فرهنــگ گفــت و گــو در  مســابقات مناظــره موجــب ارتق
جامعــه می شــود.« مقابــل تیــم »فرهنــگ« از اســتان هرمــزگان 
قــرار گرفــت و در نهایــت گــروه »فرهنــگ« بــه مرحله بعــد راه 
یافــت. تیــم »غیــاث« از اســتان یــزد بــه عنــوان تیــم موافــق در 
مقابــل تیــم »نــدای دانشــجو« از اســتان هرمــزگان بــه عنــوان 
تیــم مخالــف بــا گــزاره »ضعــف در پژوهــش، مانع اصلــی تولید 
علــوم انســانی اســامی اســت.« بــه مناظــره پرداختنــد و تیــم 
»نــدای دانشــجو« راهــی مرحلــه بعــد شــد. رقابــت »ســاتراپ« 
از اســتان خراســان رضــوی و »هــدف« از اســتان یــزد بــه ترتیب 
ــئولین و  ــزاره »مس ــا گ ــف ب ــق و مخال ــروه مواف ــوان گ ــه عن ب
ــران دانشــگاه ها بایســتی در مســئله پوشــش دانشــجویان  مدی

مداخلــه نماینــد.« بــا پیــروزی تیــم »ســاتراپ« خاتمــه یافــت.
در روز ســوم مســابقات، چهــار تیمــی کــه به مرحله نیمــه نهایی 
راه یافتــه بودنــد بــا یــک دیگر بــه رقابــت پرداختنــد. در مناظره 
نخســت، تیــم »علــوم سیاســی« بــه عنــوان گــروه موافــق و تیــم 
»فرهنــگ« بــه عنــوان گــروه مخالــف بــا گــزاره »بایــد از هنــر 
فاخــر در مقابــل هنــر عامــه پســند حمایــت نهــادی و دولتــی 
کــرد.« بــه رقابــت پرداختنــد و تیــم »علوم سیاســی« بــه مرحله 
نهایــی راه یافــت. در دومیــن مناظــره نیــز میــان دو گــروه »ندای 
ــوان  ــه عن ــق و »ســاتراپ« ب ــروه مواف ــوان گ ــه عن دانشــجو« ب
گــروه مخالــف بــا موضــوع »ارتبــاط مســتقیمی بیــن حجــاب و 
افزایــش ســامت روانــی بانــوان وجــود دارد.« بــا یکدیگــر بــه 
مناظــره پرداختنــد کــه در پایــان بــا نظــر هیئــت داوران، گــروه 

»ســاتراپ« برنــده و راهــی مرحلــه نهایــی شــد. 
در روز آخــر مســابقات در مرحلــه رده بنــدی، دو تیــم »فرهنگ« 
ــا گــزاره »افزایــش آزادی فــردی موجــب  و »نــدای دانشــجو« ب
هــرج و مــرج اجتماعــی می گــردد.« و در مرحلــه نهایــی، دو تیــم 
ــا گــزاره »اصلی تریــن مشــکل  ــوم سیاســی« و »ســاتراپ« ب »عل
نظــام آموزشــی کشــور، عــدم بهره منــدی از نیروهــای متخصص 
ــم »فرهنــگ« از اســتان  ــد کــه تی ــت پرداختن ــه رقاب اســت.« ب
هرمــزگان موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــد. در مســابقه فینال 
نیــز تیــم »علــوم سیاســی« توانســت با غلبــه بر تیــم »ســاتراپ« 
جایــگاه اول ایــن دوره از رقابت هــا را بــه خــود اختصــاص دهــد.

مرحلــه نهایی مســابقات منطقــه ای بــا حضور مهنــدس علیرضا 
حاتمــی، معاونــت فرهنگــی جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی و 
ــر  ــایان ذک ــت. ش ــه یاف ــده خاتم ــای برگزی ــر از تیم ه ــا تقدی ب
اســت مرحلــه کشــوری ایــن مناظــرات آذرمــاه ســال جــاری 
برگــزار خواهــد شــد و ســه تیــم برگزیــده نخســت ایــن مرحله 
از مســابقات، بــرای تعییــن تیم قهرمــان هفتمین دوره مســابقات 
ــن  ــه نصیرالدی ــران نشــان خواج ــره دانشــجویان ای ــی مناظ مل

طوســی در تهــران حاضــر خواهنــد شــد.

رویا رخناره
کارشناسی منابع طبیعی 9۴

گزارش مرحله منطقه ای )شرق کشور( هفتمین 
دوره مسابقـات ملـی مناظـره دانشجویان ایـران



از مداخله تا مخاصمه
از انطباقــات و اســتانداردهای بانکــی دنیــا نیــز عقــب مانــده ادامه از صفحه 1

اســت. طبیعــی اســت کــه تــوان مدیریــت ایــن تراکنش هــای 
ــد.  ــخت می کن ــت و کار را س ــل اس ــر از قب ــی پیچیده ت مال
عــاوه بــر بخــش عرضــه دالر، بخــش تقاضــا نیــز بــا وجــود 
عوامــل روانــی عجیــب و غریــب دچــار تاطم هــای شــدید و 
ــی  ــرات ارز ناش ــوان از تغیی ــت. نمی ت ــوده اس ــماری ب بی ش
ــردم  ــای م ــش تقاض ــی در بخ ــل روان ــات و عوام از احساس
ــی،  ــای سیاس ــل از تنش ه ــا حاص ــن تقاض ــت. ای ــز گذش نی
ــب  ــانه ها و ت ــئوالن، رس ــه مس ــی ب ــاد اجتماع ــود اعتم نب
احــواالت مــردم ایــران بــوده اســت؛ تبــی کــه در بازارهــای 
دیگــر جــز ارز، موجــب احتکارهــای عجیــب و غریبــی شــده 
ــز  ــل نی ــن عوام ــرای ای ــردم ب ــن پاســخ م اســت. ابتدایی تری
ــه  ــت ک ــخص اس ــت. مش ــان اس ــری سرمایه هایش آینده نگ
ــی ســبب کاهــش  ــول مل ــازار و کاهــش ارزش پ ــات ب التهاب
ارزش ســرمایه می شــود امــا گاهــی اوقــات تقاضــای مردمــی 
 )loop( ســبب همیــن التهابات شــده اســت و هماننــد حلقــه ای
بیشــتر و بیشــتر می شــود. اگــر چــه ارز در کشــور مــا ماننــد 
ســرمایه توانســته اســت در 20 ســال اخیــر محــل امنــی برای 
ســپرده گذاری شــناخته شــود و همیــن امــر نیــز موجب جذب 
ســرمایه های مردمــی بــه ایــن بــازار شــده اســت. بــا رکــود 

صنایــع، ســال ها مســکن انتخــاب اول ســرمایه گذاری بــود و 
ــا ســپرده های افسارگســیخته  ــود در آن طبیعت ــا ایجــاد رک ب

ــد. ــرت می نماین ــا و ارز مهاج ــه ســمت ط ب
در نهایــت شــاید در گام نخســت بتــوان عــدم دخالــت دولت 
ــر  ــل در نظ ــن راه ح ــوان اصلی تری ــه عن ــت ارز را ب در قیم
ــا  ــن معن ــه ای ــازار ارز ب ــت در ب ــت دول ــت. عــدم دخال گرف
نیســت کــه دالالن ارز بــه راحتــی موجــب تغییر قیمت شــود. 
وظیفــه نظــارت بــر بــازار بــر عهــده نهادهــای نظارتــی اســت 
ــط مبحــث شــوند.  ــت خل ــا دخال ــن نظــارت ب ــد ای ــا نبای ام
ــه  ــه وظیف ــن ب ــه  جــای پرداخت ــت ب ــان ســاده  تر دول ــه زب ب
ــرای شــهروندان  ــی خــود در تأمیــن کاالهــای عمومــی ب ذات
ــود،  ــای خ ــن هزینه ه ــرای تأمی ــا ب ــات از آن ه ــذ مالی و اخ
دســت بــه تولیــد و عرضــه کاالهــای خصوصــی زده اســت و 
در ایــن مســیر بــه مــرور مــردم را همراه خود ســاخته اســت. 
دولــت بایــد بــا تأمیــن آمــوزش، بهداشــت، سیاســت گذاری 
اقتصــادی و امنیــت اجتماعــی بــه تأمیــن ســهولت کســب و 
کار بپــردازد. مــردم نیــز از دولــت بــه جــای خواســت تنظیــم 
بــازار، نظــارت و وظایــف اصلــی آن را مطالبــه نماینــد. تنهــا 
در صــورت بهبــود کســب وکار و رونــق اقتصــادی، ارز و بــازار 

آن بــه آرامــش خواهــد رســید.

برنامــه مســتحکمی نداشــته باشــد در یــک ســیکل بی نهایــت 
افزایــش قیمــت دالر و نوســانات دالر گرفتــار خواهــد شــد. 
ــه  ــا ب ــازار ارز تنه ــران در ب ــزی ای ــک مرک ــت بان ــا دخال ام
ــای  ــزی در ماه ه ــک مرک ــود. بان ــدود نمی ش ــت ارز مح قیم
اخیــر بارهــا و بارهــا بــا دســت کاری در تــوازن میــان عرضــه 
ــت  ــن دخال ــر قیمــت شــده اســت. ای و تقاضــا موجــب تغیی
ــی 1۶00  ــه حجــم نقدینگ ــی ب ــدک نگاه ــا ان ــا ب ــا تنه بی ج
هــزار میلیــاردی قابــل پاســخ اســت. بدیهــی اســت کــه بــا 
ــی  ــم نقدینگ ــس حج ــوان از پ ــدودی ارز نمی ت ــم مح حج
بــاال برآمــد مگــر ایــن کــه قیمــت ارز باالتــر رفتــه و تــوان 
ــن  ــود. همی ــاد ش ــردم ایج ــمار م ــای بی ش ــه تقاض ــخ ب پاس
امــر موجــب شــد اگــر روزی بانــک مرکــزی نتوانســت ارز 
کافــی را بــه بــازار تزریــق کنــد، تقاضــای پاســخ داده نشــده 
 )while( ــه ــن حلق ــا ای ــش ارزش دالر شــود. ام موجــب افزای
بــه ایــن نقطــه ختــم نمی شــود؛ بانــک مرکــزی بایــد تــوان 
پاســخ بــه تقاضــای شــبه نامحــدود مــردم را داشــته باشــد. 
ایــن امــر حاصــل از فــروش نفــت و مــواد پتروشــیمی بــوده 
ــب  ــز مصای ــور نی ــه کش ــدن آن ب ــه در بازگردان ــت ک اس
بی شــماری را پیــش رو داشــته ایم. بانــک مرکــزی کشــوری 
ــز  ــت و نی ــوده اس ــیاه FATF ب ــت س ــا در لیس ــه مدت ه ک

ــت  ــزی سال هاس ــک مرک ــط بان ــرخ ارز توس ــام ن با اع
ــود  ــا وج ــد. ب ــه می نماین ــی آن مقابل ــش تورم ــا افزای ــه ب ک
نــرخ تــورم ســال های گذشــته، بــه هیــچ وجــه ایــن امــکان 
وجــود نــدارد کــه ماه هــا و حتــی ســال ها نــرخ ارز بــا ارقــام 
ــا ایــن  122۶ یــا ۳800 یــا 4200 خریــد و فــروش شــود. ب
کار دولت هــا تنهــا بــا نــرخ دســتوری ارز بــه کنتــرل قیمــت 
آن می پردازنــد. ایــن یکسان ســازِی دســتوری بــرای نــرخ ارز، 
ایجــاد فنــری بســته شــده با پتانســیل بــاال بــرای انفجــار نرخ 
ــا انــدک  ــن نوســان ب ــه طــور حتــم ای ارز ایجــاد می کنــد. ب
هیجانــی می توانــد تغییــر ناگهانــی در نــرخ ارز ایجــاد نمایــد. 
همــان طــور کــه همــه مــا در ایــن ماه هــا شــاهد آن بودیــم. 
ــا آن  ــران ب ــواره ای ــه هم ــی ک ــن چالش های ــی از بزرگتری یک
ــه اقتصــاد وابســتگی  ــن اســت ک ــوده و هســت ای ــه رو ب رو ب
ــه دالر داشــته اشــت کــه خــود محصــول واردات  ــادی ب زی
کاالهــای مصرفــی بی شــمار اســت. بــا تســهیل کســب وکار 
می تــوان بــه طــور جــدی از ایــن امــر مراقبــت نمــود. واردات 
ــود و  ــورم می ش ــب ت ــود موج ــی، خ ــه کاالی مصرف بی روی
ــن  ــت ارز! بنابرای ــش قیم ــث افزای ــز باع ــورم نی ــد ت تجدی
می تــوان گفــت اگــر ایــران بــرای اســتراتژی اقتصــادی خــود 

جزئیات بسته های حمایتی دولت اعالم شد

بــه گــزارش خبرنــگار اقتصــادی تســنیم، بــا تصمیــم دولــت قــرار بــر ایــن اســت کــه بــه زودی 9میلیــون نفــر از افــراد تحــت  پوشــش کمیته 
امــداد و بهزیســتی، بــه ازای هــر نفــر ۳5هــزار تومــان کارت خریــد کاال دریافــت نماینــد، امــا جزئیــات طــرح دیگر حمایتــی دولت در دســتور 
کار اســت. علــی ربیعــی، وزیــر ســابق رفــاه در 25 اردیبهشــت مــاه ســال جــاری از توزیــع ســبد غذایــی بــرای نیازمنــدان خبــر داد و گفــت: 
در چهــار چــوب سیاســت های رفاهــی دولــت در بســته حمایــت غذایــی، توزیــع اولیــن مرحلــه از ســبد غذایــی را در ســال 97 آغــاز کردیــم 
کــه ســیزدهمین مرحلــه توزیــع ســبد غذایــی به شــمار مــی رود. وزارت تعــاون اکنــون می گویــد: توزیــع مــواد غذایــی در ادامــه ســال های 
ــرای خانواده هــای کامــل اســت کــه شــامل گوشــت قرمــز، مــرغ، تخم مــرغ،  ــی ایــن ســبد 1۳0 هــزار تومــان ب قبــل اســت و ارزش ریال
برنــج، حبوبــات و ماکارونــی، لبنیــات، روغــن مایــع و غیــره می شــود. افــراد می تواننــد بــه  انتخــاب خــود از هــر میــزان کاال بــه هــر میزانــی 
کــه بخواهنــد دریافــت کننــد. ســعی کرده ایــم در ایــن مرحلــه از توزیــع ســبد کاال آرام آرام به ســمت گروه هایــی برویــم کــه در نهادهــای 
حمایتــی مــا نیســتند. ســهم هــر نفــر از افــراد خانــوار در ایــن ســبد کاالیــی ۳5 هــزار تومــان اســت، بــر ایــن اســاس کارت خریــد مشــموالن 

ایــن طــرح بــه  مبلــغ تعیین شــده و بــه  تعــداد خانــوار قابلیــت شــارژ و خریــد دارد.
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ــتن  ــگاه داش ــورت ن ــراد در ص ــت. اف ــام اس ــال انج در ح
ــد  ــان می کنن ــک، احســاس ضــرر و زی ســرمایه خــود در بان
و اقــدام بــه تکــرار کنــش اقتصــادی شــبکه اجتماعــی خــود 
ــادی  ــای اقتص ــه کنش ه ــر متوج ــل حاض ــد. تحلی می نماین
ــذا  ــی اســت ل ــرد و عین ــطوح خ ــی در س کنشــگران اجتماع
بــه مســئله احتــکار در ســطوح کان تــا بــه اینجــا ورود پیــدا 
ــه  ــردم، ب ــادی م ــای اقتص ــوص کنش ه ــم. در خص نکرده ای
ــارت  ــن عب ــم. ای ــی برخــورد می کنی ــوذ اجتماعــی اطاعات نف
بــه ایــن معنــی اســت کــه ســایر افــراد، فــرد را بــه هم رنگــی 
وا می دارنــد زیــرا فــرد، آنــان را بــه عنــوان منبــع اطاعاتــی 
ــت  ــد. عل ــت می کنن ــار او را هدای ــه رفت ــد ک ــی می کن تلق
هم رنگــی فــرد ایــن اســت کــه بــه بــاور او، تفســیر دیگــران 
از یــک موقعیــت مبهــم از تفســیر خــود او صحیح تــر اســت. 
ــان  ــز می ــی، تمای ــانه مل ــه رس ــران ک ــد ای ــوری مانن در کش
تبلیغــات و متقاعدســازی را تــا کنــون بــه خوبی متوجه نشــده 
ــتر  ــرعت بیش ــا س ــت ب ــا جماع ــی ب ــده هم رنگ ــت، پدی اس
تکثیــر می گــردد. بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه افــراد بــرای 
ــری  ــی تصاوی ــانه مل ــد، رس ــا می آین ــه خیابان ه ــد ارز ب خری
را تحــت عنــوان تشــکیل صفــوف مــردم بــرای فــروش دالر 
بــه عنــوان تیتــر خبــر منتشــر می کنــد. چنیــن اقدامــی عاوه 
بــر کاهــش اعتمــاد نهــادی، تنهــا دارای بــار تبلیغاتــی اســت. 
در واقــع رســانه ملــی بــه جــای متقاعدســازی، تنهــا بــه وجــه 
ــا  ــی ب ــده همرنگ ــودش پدی ــرار دارد و خ ــی کار اص تبلیغات
ــن  ــا پرداخت ــد ب ــن فرآین ــد. ای ــد می نمای ــت را بازتولی جماع
ــازی  ــو و شفاف س ــک س ــازی آن از ی ــر و برجسته س ــه خب ب
آن توســط فضــای مجــازی صــورت می پذیــرد. لــذا عنصــر 
ــای مخــرب اقتصــادی  اقناع ســازی در پیشــگیری از کنش ه
بــا اختــال جــدی مواجــه شــده اســت. در ســطح کان نیــز 
ــکار پوشــک، الســتیک، ســیگار،  ــار گســترده احت پخــش اخب
ــی جهــت  ــوارد مشــابه، تبلیغات دارو، رب گوجــه فرنگــی و م
ــی  ــه روان ــا توجی ــراد ب ــردد. اف ــه کاال می گ ــول ب ــل پ تبدی
ــابقه در  ــی مس ــادی را نوع ــه اقتص ــان عرص ــود و اطرافی خ

ــیگار  ــد س ــه می دان ــن ک ــم ای ــد، علیرغ ــیگار می کش ــه س ک
کشــیدن ضــرر دارد، بیشــتر بــا کســانی معاشــرت می کند که 
ســیگار می کشــند. ایــن افــراد فــرد را مــورد ســرزنش قــرار 
ــد.  ــیگار می کش ــوده تر س ــی آس ــا خیال ــرد ب ــد و ف نمی دهن
ــورت  ــبکه ای ص ــکل ش ــه ش ــا ب ــکار عموم ــه احت ــدام ب اق
ــه  ــزوم ســود کــردن صحبــت ب ــدا از ل ــراد ابت ــرد. اف می پذی
ــه  ــدام ب ــک شــبکه، اق ــب ی ــد. ســپس در قال ــان می آورن می
در  می کننــد.  و کان  خــرد  در ســطوح  ســرمایه گذاری 
واقــع تنــش روانــی احتــکار را از دو جنبــه توجیــه می کننــد؛ 
نخســت توجیــه ضــرر کــردن از حیــث جمعــی بــودن حرکت 
و مهــم ندانســتن ضــرر و زیــان و دوم، از حیــث ناگزیــر بودن 
و لــزوم ســود کــردن؛ بــرای نمونــه احتــکار پوشــک کــودکان 
بــا چنیــن مکانیســمی اگرچــه دارای تنــش روانــی اســت امــا 
ــد  ــت بای ــد. در نهای ــرانجام می رس ــه س ــود، ب ــه خ ــا توجی ب
اشــاره داشــت کــه بررســی اقــدام بــه احتــکار، نیــاز بــه یــک 
بررســی جامــع و میان رشــته ای را دارد. از نــگاه روان شناســی 
اجتماعــی، نــوع شــناخت اجتماعــی و توجیــه خــود، زمینه ســاز 
فرآینــد آن اســت. از منظــر اقتصــادی، اطاعــات گروه هــای 
ذی نفــوذ قابــل تحلیــل و بررســی اســت. از منظــر سیاســی، 
ــای  ــن کااله ــرار گرفت ــعاع ق ــل و تحت الش ــط بین المل رواب
خــاص و نوســانات واردات و صــادرات قابــل بررســی اســت. 
ــن  ــب بهتری ــان در طال ــه ایرانی ــی، روحی ــر روانشناس از منظ
بــودن قابــل بررســی اســت. از منظــر تاریخــی نیــز موضــوع 
ــه  ــد ب ــت بای ــرد. در نهای ــرار گی ــل ق ــورد تحلی ــد م می توان
ــودن  ــن ب ــه پایی ــه ب ــا توج ــم. ب ــاره کنی ــی اش ــوم اجتماع عل
ــوارد  ــی و م ــرار مالیات ــاد نهــادی و مســائلی همچــون ف اعتم
مشــابه آن، کنشــگران ترجیــح می دهنــد کــه بــا کنش هــای 
ــه پیشــرفت شــخصی خــود کمــک  ــا ب اقتصــادی خــود تنه
ــوم  ــراد دارای مفه ــروه از اف ــن گ ــرای ای ــه ب ــوده و جامع نم
خاصــی نیســت. مــواردی همچــون هویــت ایرانــی، همبســتگی 
ــکار  ــده احت ــی پدی ــاخص ها در بررس ــایر ش ــی و س اجتماع
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ــکار  ــه احت ــدام ب ــادی، اق ــای اقتص ــی از رفتاره ــروزه یک ام
ــه  ــی ک ــا و عوامل ــه انگیزه ه ــن ب ــل از پرداخت ــد. قب می باش
ــه  ــد نکت ــان چن ــردد، بی ــکار می گ ــه احت ــدام ب ــبب اق س
ضــروری اســت؛ نخســت اینکــه عواملــی دســت بــه دســت 
ــه احتــکار را نتــوان تنهــا از بعــد  ــا اقــدام ب هــم می دهنــد ت
اقتصــادی مــورد تحلیــل قــرار داد. در کشــور ایــران، اقــدام به 
احتــکار عــاوه بــر جنبــه اقتصــادی، دارای جوانــب اجتماعــی، 
سیاســی و روانشناســی نیــز می باشــد. ولــی اهلل ســیف، رئیــس 
ــی  ــته گفت و گوهای ــای گذش ــزی، در ماه ه ــک مرک ــابق بان س
مبنــی بــر کاهــش قیمــت دالر طــرح کــرد. در واقــع اصــرار 
بــه کاهــش قیمــت دالر و ترســاندن کنشــگران اقتصــادی از 
ضــرر و زیــان، هم زمــان بــا افزایــش قیمــت دالر شــد. نکتــه 
دوم، پاییــن بــودن شــاخص اعتمــاد نهــادی در کشــور ایــران 
اســت. در واقــع کنشــگران اجتماعــی و اقتصــادی، همــواره بــه 
ــته اند و  ــادی نداش ــاد زی ــی اعتم ــی و حکومت ــای دولت نهاده
ترجیــح می دهنــد تــا از طریــق رســانه های غیررســمی 
ــش  ــد. افزای ــت و جو کنن ــود را جس ــاز خ ــورد نی ــار م اخب
قیمــت دالر، تشــدید کاهــش اعتمــاد نهــادی و روابــط پیچیده 
ــی  ــث مقدمات ــل در خصــوص برجــام، مثل در ســطح بین المل
ــد. از منظــر روانشناســی  ــکار را تشــکیل دادن ــه احت ــدام ب اق
ــه نوعــی خــاص از کنــش  ــرادی ب ــی کــه اف اجتماعــی، زمان
ــرار  ــران آن را تک ــد و دیگ ــادی می پردازن ــی و اقتص اجتماع
می کننــد، افــراد مجــاب می شــوند تــا آن اقــدام را در 
ــک  ــد. ی ــازی نماین ــرد پیاده س ــطوح خ ــود در س ــی خ زندگ
ــلطان ســکه می باشــد.  ــار س ــه اخب ــن ب ــاده پرداخت ــال س مث
بــا توجــه بــه پاییــن بــودن ســواد رســانه ای در ایــران و عــدم 
تخصص گرایــی در نهادهــای خبرگــزاری، پرداختــن بیــش از 
حــد بــه موضــوع خریــد ســکه، پیــش فــروش نمــودن ســکه، 
ــی  ــرکت های خصوص ــط ش ــد دالر توس ــه خری ــن زدن ب دام
و مــوارد مشــابه، عمــوم افــراد جامعــه را نســبت بــه 
مســئله احتــکار حســاس نمــود. ارونســون، اندیشــمند حــوزه 
روانشناســی اجتماعــی، بــا آزمایش هایــی ســاده بیــان مــی دارد 
کــه هم رنگــی بــا جماعــت بــه عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی 
ــا  ــراد، ب ــی اف ــل بررســی اســت. شــبکه اجتماعــی پیرامون قاب
ــه  ــاب ب ــراد را مج ــادی، اف ــای اقتص ــه کنش ه ــن ب پرداخت
ــی  ــه، زمان ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــا می نمای ــرار آن کنش ه تک
ــد دالر  ــه خری ــدام ب ــردی اق کــه در یــک گــروه دوســتی، ف
ــبکه های  ــت و در ش ــود کرده اس ــدام س ــن اق ــد و از ای می کن
مجــازی آن را بــه اشــتراک می گــذارد، تنــی چنــد از دوســتان 
ــه ایــن کنــش تشــویق می کنــد و همراهــی دیگــر  خــود را ب
کنشــگران، ســبب خریــد ارز توســط اعضــاء آن شــبکه 
اجتماعــی می گــردد. در ایــن میــان افــراد محافظــه کاری کــه 
ســرمایه خــود را در بانــک نــگاه داشــته اند، توســط دوســتان 
ــدت،  ــاه م ــد و در کوت ــرار می گیرن ــرزنش ق ــورد س ــود م خ
ــت  ــه قیم ــی ک ــوند. زمان ــت می ش ــگ جماع ــراد هم رن اف
ــان  ــان متقاضی ــا هم چن ــد ام ــش چشــم گیری می یاب ارز افزای
خریــد بــرای آن وجــود دارنــد، پدیــده هم رنگــی بــا جماعــت 

نظــر می گیرنــد تــا بــا جمــع آوری کاالهــا بتواننــد زیان هــای 
ــد.  ــازی نماین ــاد جبران س ــه اقتص ــود را در عرص ــی خ ذهن
ــراد  ــد، اف ــه ســرعت افزایــش می یاب ــی کــه قیمت هــا ب زمان
بــه لحــاظ روانــی ســعی در تســکین خــود و اطرافیــان دارنــد 
ــه  ــس را ب ــن ح ــد ای ــعی می کنن ــد کاال س ــق خری و از طری
خــود منتقــل ســازند. دیگــر نکتــه اساســی در مســئله احتکار، 
ــای  ــه کنش ه ــی در عرص ــناخت اجتماع ــد ش ــم فرآین فه
اقتصــادی می باشــد. چگونگــی تفکــر مــردم دربــاره خودشــان 
و دنیــای اجتماعــی، بــه ویــژه شــیوه ای را کــه مــردم اطاعات 
ــد،  ــر می گزینن ــا ب ــا و تصمیم ه ــرای قضاوت ه ــی را ب اجتماع
ــتفاده  ــورد اس ــد و م ــر می آورن ــه خاط ــد، ب ــیر می کنن تفس
قــرار می دهنــد، شــناخت اجتماعــی می گوینــد. یکــی از 
ــای  ــه کنش ه ــوح در عرص ــه وض ــروزه ب ــه ام ــواردی ک م
اقتصــادی همــراه بــا نــوع شــناخت اجتماعــی مطــرح اســت، 
مســئله تلــه می باشــد. تلــه بــه ایــن معناســت کــه یــک فــرد 
بــا قــد متوســط اگــر بــا کوتوله هــا مقایســه شــود، بســیار قــد 
ــه  ــناخت دارای تل ــوع از ش ــن ن ــد. ای ــه نظــر می رس ــد ب بلن
می باشــد. در عرصــه اقتصــاد امــروزی نیــز تعییــن نــرخ دالر 
توســط نهادهــای دولتــی و حکومتــی بــا افزایــش تقاضــای ارز 
همــراه می گــردد. در چنیــن شــرایطی بــازار غیررســمی، تلــه 
ارز را بــه وجــود مــی آورد. اگرچــه قیمــت واقعــی ارز پایین تــر 
از آنچــه کــه بایــد باشــد، هســت امــا عــدم تعــادل در عرصه 
ــی، وجــود  سیاســی، عــدم متقاعدســازی از ســوی رســانه مل
فســاد در نهادهــای مختلــف و عوامــل مشــابه ســبب افزایش 
ــردد.  ــه می گ ــدن تل ــود آم ــه وج ــی و ب ــای غیرطبیع تقاض
شــناخت مبتنــی بــر تلــه، نوعــی افزایــش تقاضــا بــرای انــواع 
کاالهــا را فراهــم می ســازد و شــبکه افزایــش قیمت هــا 
فراگیــر می گــردد. از منظــر روانشناســی اجتماعــی، کنشــگران 
بــا نوعــی توجیــه مواجــه هســتند. یکــی از مفاهیــم اساســی در 
علــم روانشناســی اجتماعــی، توجیــه خــود اســت. توجیــه خود 
ــن ،  ــر ای ــی حاصــل می گــردد. عــاوه ب از نوعــی تنــش روان
بــا اثــر اجتماعــی نیــز همــراه اســت. بــه عنــوان مثــال، فــردی 



چین و ژاپن وابستگی شان را به دالر کم می کنند

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از راشــا تــودی، وزارت خزانــه داری آمریــکا در گزارشــی اعــام کــرد: میــزان اوراق قرضــه در اختیــار چیــن 
در مــاه اوت بــرای ســومین مــاه متوالــی کاهــش یافتــه و از 1.171 تریلیــون دالر در مــاه ژوئیــه بــه 1.1۶5 تریلیــون دالر در مــاه اوت 
کاهــش یافتــه اســت. مســاله ای کــه احتمــاال بی ارتبــاط بــا تشــدید جنــگ تجــاری بیــن واشــنگتن و پکــن نیســت. حجــم اوراق در اختیــار 
ژاپــن نیــز بــه 1.029 تریلیــون دالر رســیده اســت کــه کم تریــن ســطح از ژوئیــه 2011 محســوب می شــود. نقد کــردن اوراق قرضــه 
ــه اســت.  ــر شــدت بیشــتری یافت ــی جهــان اســت در ماه هــای اخی ــن اوراق مال ــه یکــی از پرمبادله تری ــکا ک ــه داری آمری وزارت خزان
روســیه نیــز امســال 84.9 درصــد از اوراق قرضــه در اختیــار خــود را بــه فــروش رســانده اســت. ترکیــه و هنــد نیــز شــروع بــه واگذاری 
اوراق قرضــه خــود کرده انــد؛ بــه گونــه ای کــه ترکیــه از جمــع ۳0 کشــور بــزرگ دارنــده اوراق قرضــه آمریکایــی خــارج شــده اســت و 
حجــم اوراق در اختیــار هنــد از 157 میلیــارد دالر در مــاه مــارس بــه 140 میلیــارد دالر در مــاه اوت کاهــش یافتــه اســت. طبــق اعــام 
صنــدوق بین المللــی پــول، حجــم دالر از ذخایــر ارزی بانک هــای مرکــزی جهــان بــه ۶2.5 درصد کاهــش یافتــه و ایــن در حالــی اســت 

کــه ســهم یــورو و یــوان رو بــه افزایــش اســت.
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کی بانک مرکزی، متهم یا شا
ــود،  ــوب می ش ــاق محس ــازار آزاد قاچ ــد ارز از ب ــه خری گون
توزیــع رانــت در باالتریــن ســطوح خــود قــرار می گیــرد. بــه 
طــوری کــه بــه دلیــل کمبــود ارز تنهــا اشــخاص معــدودی 
می تواننــد از کانال هــای رســمی دولــت و در نــرخ مشــخص 
ارز دریافــت کننــد کــه غالبــاً واردکنندگانــی هســتند کــه بــا 
ــت  ــن دخال ــد. بنابرای ــترده تری دارن ــات گس ــت ارتباط دول
بیشــتر دولــت در بــازار ارز باعــث می شــود کــه فضــا بــرای 
عــده ای خــاص بســیار گســترده شــود تــا بتواننــد ســودهای 
کان بــه دســت آورنــد و در ایــن میان، بســیاری از مــردم در 
اثــر فشــار بــه وجــود آمده نابــود شــوند. اکنــون نیــز در حالی 
ــه  ــی ب کــه مســئوالن و دولتمــردان در شــرایط دشــوار کنون
دنبــال راه هایــی بــرای بــرون رفــت از ایــن وضعیــت هســتند 
ضــروری اســت کــه از تجربیــات گذشــته درس بگیرنــد و بــه 
ســمت سیاســت های بلندمــدت و اصــاح ســاختار اقتصــادی 
گام بردارنــد. هــر چنــد کــه نمی تــوان منکــر نقــش تحریم  هــا 
ــی  ــه ول ــم هم ــر نگویی ــد؛ اگ ــادی ش ــای اقتص در بی ثباتی ه
بخــش بزرگــی از مشــکات حــال حاضــر محصــول وابســتگی 
ــا  ــان در دنی ــت. اقتصاددان ــت اس ــه دول ــزی ب ــک مرک بان
بــرای ثبــات اقتصــادی سیاســت های پولــی و مالــی و 
کنتــرل تــورم، اســتقال بانــک مرکــزی را مهم تریــن راهــکار 
ــه ایــن معناســت کــه  می داننــد. اســتقال بانــک مرکــزی ب
بانــک مرکــزی بایــد بتوانــد سیاســت های پولــی و اعتبــاری 
را بــدون هــر گونــه فشــار از جانــب نهادهــای دولتــی و بــر 
اســاس اصــول و شــاخص های اقتصــادی تنظیــم و اجــرا کنــد. 
اســتقال بانــک مرکــزی در دنیــا در اواخــر دهــه 80 میادی 
و بــه دنبــال تــورم افســار گســیخته ای کــه گریبان گیــر برخی 
ــود، مطــرح شــد و سیاســت گذاران از  از کشــورها را شــده ب
ــد و  ــورم بهــره بردن ــرای کنتــرل ت ــزاری ب ــوان اب ــه عن آن ب
ــتفاده  ــوء اس ــع س ــادی مان ــد زی ــا ح ــیدند ت ــن کوش همچنی
ــت های  ــرای سیاس ــزی ب ــک مرک ــدرت بان ــا از ق دولت ه
ــفانه  ــه متاس ــی ک ــوند. اتفاق ــه ش ــردم فریبان پوپولیســتی و م
ــوال  ــا معم ــد و دولت ه ــا رخ می ده ــور م ــان در کش هم چن

بانک هــای مرکــزی غیــر مســتقل تنظیــم و اجــرا کننــد. وقتــی 
کــه بانــک مرکــزی از نفوذ و فشــارهای سیاســی مصون باشــد، 
بــا اعمــال سیاســت های پولــی صحیــح می توانــد تــورم را مهــار 
کنــد، تــا حــدود زیــادی از کســری بودجــه دولــت بکاهــد، بــه 
رشــد تولیــدات ملــی ســرعت بخشــد و نــرخ بهــره را بــه نرخ 
تعادلــی نزدیک تــر کنــد. بــه عقیــده محققــان وجــود نظــم در 
سیاســت های پولــی چنانچــه بــا اســتقال بانــک مرکــزی تــوام 
باشــد در کاهــش میــزان تــورم و تغییــرات آن کامــا موثــر 
اســت و بــه طــور کلــی می تــوان گفــت پــول و سیاســت پولــی 
بایــد بی طــرف و مســتقل باشــد )البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه 
توجــه داشــت کــه عوامــل موثــر در عملکــرد کان اقتصادی 
ــت(. در  ــزی اس ــک مرک ــت های بان ــر از سیاس ــور فرات کش
همیــن رابطــه هــر ســال ۳2 کشــور از میــان کشــورهای در 
حــال توســعه، از نظــر میــزان اســتقال بانــک مرکــزی مورد 
ــران  ــه ای ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــازمان های جهان ــی س ارزیاب
در اکثــر گزارش هــا، پایین تریــن رتبــه را دارد. در 10 ســال 
گذشــته تعــداد کشــورهایی کــه بــه اســتقال بانــک مرکزی 
ترغیــب شــده اند و دارای بانــک مرکــزی مســتقل بوده انــد، 
ــا  ــت ام ــش یافته اس ــد افزای ــه 81  درص ــد ب از 5۳  درص
ــد  ــا در ح ــران صرف ــم در ای ــن مه ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
حــرف باقــی مانــده اســت و اراده ای بــرای انجــام آن دیــده 
ــر  ــه ه ــت ک ــیده اس ــت آن رس ــر وق ــه نظ ــود. ب نمی ش
ــود و  ــته ش ــار گذاش ــوب کن ــه معی ــن چرخ ــر ای ــه زودت چ
ضــروری اســت هم اکنــون کــه مســئوالن بــه دنبــال راهــی 
بــرای بهبــود وضعیــت هســتند، توجــه داشــته باشــند کــه با 
توجــه بــه تجــارب گذشــته، سیاســت گذاری بــدون اصــاح 
ــر  ــا منج ــه بس ــن نیســت و چ ــاختارهای اقتصــادی ممک س
ــه تشــدید بحــران می شــود. ضــروری اســت مســئوالن و  ب
ــای  ــدد از بی ثباتی ه ــری مج ــرای جلوگی ــت گذاران ب سیاس
ــه  ــاختار بودج ــاح س ــتای اص ــت هایی در راس ــر، سیاس اخی
ــک  ــتگی بان ــدم وابس ــت ع ــداری و در نهای ــتم بانک و سیس

مرکــزی اتخــاذ کننــد.

مهدی طاهریان
کارشناسی اقتصاد 9۴

نوســانات بــازار ارز در ماه هــای گذشــته و اشــتباهات فاحــش 
ــد  ــبب ش ــدت، س ــن م ــا در ای ــازار ارز و ط ــت ب در مدیری
بانــک مرکــزی بیــش از هــر عامــل دیگــری در ایــن میــان 
مقصــر شــناخته شــود و همــه مشــکات بــه پــای تصمیمــات 
ریاســت ســابق آن، ولــی اهلل ســیف نوشــته شــود. البته شــکی 
ــان  ــی در هم ــا تصمیمات ــادی ب ــری ع ــه وی مدی ــت ک نیس
ســطح بــود امــا بــا توجــه بــه عــدم اســتقال بانــک مرکــزی 
ــه ممکــن اســت  ــدرت در کشــور ک ــی ســاختار ق و پیچیدگ
افــرادی در آن بتواننــد از جایــگاه غیرمرتبــط بــر تصمیمــات 
مهــم و کان کشــور از جملــه تصمیمــات بانــک مرکــزی اثــر 
بگذارنــد، مســئوالن کشــور بــه مدیــری بیــش از او هــم نیــاز 
نداشــته اند، لــذا اینکــه در میانه بحــران، این چنیــن تصمیمات 
اشــتباهی گرفتــه شــد نــه لزومــاً تصمیمــات فــردی ســیف و 
مجموعــه تحــت مدیریــت ایشــان بــوده اســت و نــه لزومــاً او 
مدیــری تربیــت  شــده بــرای زمــان بحــران بــوده اســت کــه 
بتــوان انتظــار مدیریــت بحــران از او داشــت. مدیــری کــه در 
بهتریــن حالــت، بــرای زمــان صلــح و آرامش کشــور مناســب 
بــود و نــه زمــان بحرانــی فعلــی که نیــاز بــه مدیریــت بحران 
داشــته اســت. در طــول بحــران، چــه از نــوع بحــران بانکــی یا 
بحــران بدهــی و چــه از نــوع بحران پولــی، سیاســت گذاران در 
کشــورها ممکن اســت دســت بــه اقداماتــی بزنند و اشــتباهاتی 
را مرتکــب شــوند کــه نــه  تنهــا از اثــر بحــران نکاهــد، بلکــه 
ــت گذاری  ــر سیاس ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــدید کن آن را تش
ــا خــط  مشــی های اشــتباه و تنظیــم نادرســت قوانیــن،  کــه ب
اقتصــاد را وارد بحــران کــرده اســت، بــه اشــتباهات گذشــته 
ــش  ــا واکن ــه ب ــر دارد ک ــه در س ــد و اگرچ ــنده نمی کن بس
نشــان دادن نســبت بــه بحــران، بــا آن مقابلــه کنــد امــا در 
ــی کــه امــکان  مــواردی مرتکــب خطــا می شــود؛ مثــا زمان
تقاضــای ارز تنهــا از کانال هــای رســمی فراهــم اســت و هــر 

بــه بانــک مرکــزی بــه چشــم حیــاط خلــوت خــود می نگرنــد 
و بــرای مقاصــد گوناگــون از بانــک مرکــزی اســتفاده 
می نماینــد. بــرای مقایســه وضعیــت ایــران و ســایر کشــورها 
در ایــن حــوزه نیــاز اســت ابتــدا شــاخص هایی در ایــن زمینــه 
تبییــن شــود. اقتصاددانــان معمــوال چهــار شــاخص کلیــدی را 
بــرای ســنجش ســطح اســتقال بانــک مرکــزی در هر کشــور 
بــر شــمرده اند؛ اولیــن شــاخص مــدت دوره ریاســت رییــس 
ــر چــه  ــزل و نصــب او اســت. ه ــزی و نحــوه ع ــک مرک بان
ــتر  ــا بیش ــول دوره دولت ه ــک از ط ــت بان ــول دوره ریاس ط
باشــد، امــکان اســتقال رأی ایــن نهــاد از مقامــات سیاســی 
ــتر  ــی بیش ــی و بانک ــت گذاری پول ــوزه سیاس ــف در ح مختل
ــای  ــب روس ــزل و نص ــوه ع ــتی نح ــن بایس ــت. همچنی اس
ــارج  ــا خ ــار دولت ه ــکان از اختی ــد ام ــا ح ــزی ت ــک مرک بان
ــداف  ــه اه ــزی ب ــک مرک ــتقال بان ــاخص دوم اس ــد. ش باش
ــه  ــود. ب ــوط می ش ــزی مرب ــک مرک ــرای بان ــده ب ــن ش تعیی
ــر ایجــاد  ــز ب ــداف متمرک ــن اه ــه ای ــر چ ــر ه ــارت دیگ عب
ثبــات در نــرخ تــورم و بــدون توجــه بــه معیارهایــی ماننــد 
رشــد اقتصــادی باشــد، ایــن نهــاد در دســت یابی بــه اهــداف 
پولــی خــود مســتقل تر خواهــد بــود. ســومین شــاخص نحــوه 
ــزی  ــزی در بودجه ری ــک مرک ــت و بان ــاف دول ــل اخت ح
اســت. بانــک مرکــزی جهــت کنتــرل تــورم  بایــد بــه بخــش 
درآمــدی الیحــه بودجــه و نحــوه تأمیــن مالــی دولــت نظارت 
داشــته باشــد. شــاخص چهــارم نیــز اختیــار بانــک مرکــزی 
در محــدود کــردن اســتقراض از ایــن نهــاد اســت. هــر یــک 
از شــاخص های فــوق را می تــوان بــه صــورت قانونــی و 
اجرایــی تعریــف و ارزیابــی کــرد. بــرای نمونــه ممکــن اســت 
ــون 8 ســال  ــک در قان در کشــوری مــدت دوره ریاســت بان
پیش بینــی شــده باشــد امــا بــه دالیــل مختلــف، در مرحلــه 
عمــل، بخــش عمده روســای پیشــین قبــل از اتمــام ایــن دوره 

8 ســاله توســط مقامــات سیاســی بــر کنــار شــده باشــند.
همان طــور کــه پیش تــر نیــز گفتــه شــد بانک هــای مرکــزی 
مســتقل قادرانــد سیاســت های صحیح تــری نســبت بــه 

احتکار خانگی به دیرینگی تاریخ معاصر
ــا 70  ــی تقریب ــه ای در ط ــای منطق ــر رخ دادن قحطی ه ب
ســال، ســه قحطــی سراســری نیــز گریبــان مــردم ایــران را 
گرفتــه اســت. پیــش زمینــه اکثــر ایــن قحطی هــا هــم رخ 
ــا  ــوده اســت ام دادن خشکســالی های گســترده و شــدید ب
ــای  ــا و انقاب ه ــر رخ دادن جنگ ه ــی نظی ــوالت جهان تح
کشــورهای باختــری، بــر شــدت قحطــی می  افــزود و 
کنتــرل اوضــاع از دســتان دولــت مرکــزی خــارج می شــد. 
ــرای بقــا  ایــن شــرایط مــردم را مجبــور می ســاخت کــه ب
ــارت  ــل غ ــن عم ــواه ای ــد، خ ــت بزنن ــی دس ــر عمل ــه ه ب
ــواد  ــد غــات و م ــا باشــد و خــواه خری ــازل و کاروان ه من
ــواد  ــی م ــای نایاب ــرای روزه ــاز ب ــد نی ــش از ح ــی بی غذای
غذایــی. ایــن امــر در آن زمــان آن قــدر متــداول بــود کــه 
ــگ  ــال جن ــز در خ ــار نی ــاه و درب ــخص احمدش ــی ش حت
جهانــی اول بــرای تأمیــن مایحتــاج اساســی درباریــان، اقدام 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــدم کردن ــترده گن ــد گس ــه خری ب
اســت کــه تاریخ نــگاران از او بــه عنــوان بزرگ تریــن 
ــار  ــاه و درب ــی احمدش ــد. گوی ــاد می کنن ــان ی ــر زم محتک
ــچ  ــته و هی ــرق داش ــردم ف ــا م ــد ب ــزان درآم ــا در می تنه
وظیفــه ای بــرای تامیــن مایحتــاج اساســی مــردم نداشــتند. 
البتــه ایــن عــدم مدیریــت بحــران مختــص بــه احمدشــاه و 
ــا وجــود  دولتــش نبــوده اســت و دولت هــای بعــدی نیــز ب
ــری  ــران و جلوگی ــت بح ــی مدیری ــدرن، توانای ــاختار م س
ــوی  ــتند. از س ــه را نداش ــرج در جامع ــرج و م ــاد ه از ایج
دیگــر همــواره کاســبان و بنــک داران بــا سوء اســتفاده از ایــن 
وضعیــت آنارشــیک بــه دنبــال حداکثر=ســازی ســود خــود 
بودنــد و ایــن مســئله حاکــی از گسســت اجتماعی در شــرایط 
بحرانــی اســت. در ســه قحطــی بــزرگ پیشــین و در بیشــتر 
مــوارد، مشــتری ابتدایــی غــات ایــران، مامــوران بیگانــه و 
ــر  ــن مســئله عــاوه ب ــد و ای ــا توانگــران و اشــراف بوده ان ی

ــد. ــام اساســی می ش ــت اق ــی موجــب تشــدید قیم کمیاب
ــران  ــردم ای ــل از م ــک نس ــت ی ــوان گف ــت می ت در حقیق
ــد و از ســویی  ــه کرده ان وقــوع ســه قحطــی بــزرگ را تجرب
بــا مشــاهده ناتوانــی دولت هــا چــه کاســیک و چــه مــدرن 
ــت  ــه حکوم ــبت ب ــادی نس ــای بی اعتم ــور، فض در اداره ام
شــکل گرفتــه و مــردم رقابــت بــرای خریــد اقــام اساســی 
را تنهــا راه نجــات خــود می دانســتند. نوعــی پیــش فــرض 
ــش  ــه پی ــته ک ــود داش ــین وج ــل های پیش ــی در نس ذهن
آمــدن قحطــی در ایــران گریزناپذیــر اســت و دولــت 

ــازار و کنتــرل  شــرایط، دولتــی کــه همــواره مدعــی اداره ب
ــوان و شکســت  ــی نات ــردم دولت ــان م قیمت هاســت، در می
خــورده جلــوه خواهــد کــرد. ترکیــب افزایــش قیمت هــا بــه 
مثابــه قحطــی احتمالــی و ناتوانــی دولــت در کنتــرل اوضــاع 
شــرایط مشــابه قحطــی قــرن نوزدهــم را فراهــم می کنــد.

دولــت  تــاش  »شــبه قحطی«  ها  دادن  رخ  شــرایط  در 
ــه  ــرا ک ــرد چ ــی نمی ب ــه جای ــت راه ب ــرای اداره وضعی ب
ــی،  ــرایط جنگ ــس ش ــر عک ــادی ب ــای اقتص ذات بحران ه
ــه  ــور ک ــان ط ــده و هم ــی ش ــت اجتماع ــب گسس موج
ذهنــی  آنارشــیک  فضــای  ایــن  گفته شــد،  پیش تــر 
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــوق می ده ــویی س ــه س ــه را ب جامع
ــد. علــت  ــه هــر عملــی بزن ــرای بقــای خویــش دســت ب ب
دیگــر نیــز در تــداوم سیاســت های کنترلــی دولــت 
ــازار  ــد ب ــیگنال های جدی ــرش س ــه از پذی ــت ک ــه اس نهفت
ــت،  ــی اس ــتم کنترل ــیگنال های سیس ــر از س ــه حقیقی ت ک
ــان  ــکاف می ــر ش ــت ب ــرد دول ــن راهب ــد. ای ــاع می کن امتن
دولــت و ملــت می افزایــد و چنــان در میــان جامعــه جلــوه 
ــدارد بلکــه از  ــوان اداره ن ــا ت ــه تنه ــت ن ــه دول ــد ک می کن
ــال در دوران  ــرای مث ــت؛ ب ــوان اس ــز نات ــکل نی ــم مش فه
پهلــوی، محمدرضاشــاه، مشــکات بــازار و نایابی هــا را 
ــه ارتجــاع ســرخ و ســیاه دانســت.  ــل توطئ ــه طــور کام ب
ــه  ــت، ب ــامانی های ارزی وق ــژاد نابس ــدی ن در دوران احم
توطئه هــای کشــورهای غربــی و اســرائیل پیونــد داده شــد 
ــا  ــازار ب ــرل ب ــال کنت ــه دنب ــان ب ــت همچن ــر دو دول و ه
ــه نســبت  ــادی جامع ــی اعتم ــد. ب ــی بودن ــای امنیت رفتاره
ــه  ــر ب ــا منحص ــه تنه ــت در اداره اقتصــادی جامع ــه دول ب
ــای  ــاری در روزه ــن رفت ــت و چنی ــی نیس ــرایط بحران ش
پیــش از مــاه رمضــان نیــز قابــل مشــاهده اســت. همــواره 
ــر عــدم کمبــود کاالهــا،  ــا وجــود اعــام دولــت مبنــی ب ب
هجــوم مــردم بــرای تهیــه اقــام مــورد نیــاز ماهانــه خــود 
ــد.  ــش می ده ــان افزای ــاه رمض ــول م ــا را در ط قیمت ه
ــه قــرن  ــا وجــود تغییــرات اقتصــادی گســترده نســبت ب ب
ــه  ــته، ریش ــد گذش ــردم همانن ــار م ــت رفت ــم، عل نوزده
ــت دارد  ــتباه دول ــادی اش ــای اقتص ــف و بینش ه در ضع
اقتصــادی  بی ثباتی  هــای  و  پی در پــی  شکســت های  و 
ــد و  ــت می افزای ــت و مل ــان دول ــر گسســت می ــی ب طوالن
ــت در ایجــاد فضــای امــن زندگــی،  ــی دول ــه ناتوان ــاور ب ب
منجــر بــه تعمیــق شــکاف میــان ملــت و دولــت می گــردد.
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ــدیدی  ــای اقتصــادی ش ــه کشــور بحران ه ــی ک در روزهای
را تجربــه می کنــد، مســئله احتــکار خانگــی توســط مــردم 
و مقایســه آن بــا نمونــه رفتارهــای جوامــع غربــی خالــی از 
ــن  ــون مطــرح می شــود ای ــه اکن لطــف نیســت. ســوالی ک
اســت کــه تفــاوت در چیســت و آیــا ممکــن اســت چنیــن 

رفتــاری ریشــه در گذشــته ایرانیــان داشــته باشــد؟
ایــران در ابتــدای قــرن نوزدهــم میــادی دارای جمعیتــی 
ــن میــزان  ــود. از ای ــا شــش میلیــون نفــر ب معــادل پنــج ت
ــد  ــین بودن ــر شهرنش ــزار نف ــد ه ــا چهارص ــت تنه جمعی
و مابقــی جمعیــت یــا بــه صــورت عشــایری زندگــی 
ــور  ــان ط ــد. هم ــین بودن ــه روستانش ــا اینک ــد و ی می کردن
ــه روستانشــین نشــان  ــت شهرنشــین ب ــه نســبت جمعی ک
ــی  ــب مبتن ــال ها اغل ــران در آن س ــاد ای ــد، اقتص می ده
بــر کشــاورزی و دامپــروری و یــک اقتصــاد شــبانی بــود. از 
ــران در منطقــه خشــک و  ــه ســبب قرارگیــری ای ســویی ب
کــم بــاران، کشــاورزی و دامپــروری در ایــران بســیار کــم 
بــازده بــوده اســت. تــا حــدی کــه محصــوالت تولیــدی در 
ــوده  ــرای زندگــی روزمــره ســاکنین کافــی ب ــران تنهــا ب ای
ــده  ــی نمی مان ــرای تجــارت باق ــی ب ــچ محصول ــا هی و تقریب
ــران در قــرن  اســت. از ســوی دیگــر وضعیــت راه هــای ای
نوزدهــم چنــدان تعریفــی نداشــت و حمــل و نقــل مــردم 
ــن  ــه همی ــان انجــام می شــد. ب ــه وســیله چهارپای بیشــتر ب
و  می بــرد  زمــان  ماه هــا  خبــر  و  کاال  انتقــال  خاطــر 
ــود. در نتیجــه در  ــراه ب ــراوان هم ــا مشــقت ف ارتباطــات ب
صــورت مــازاد تولیــد محصــوالت کشــاورزی و دامپــروری 
ــاال تقریبــا  نیــز امــکان انتقــال و صــادرات کاال در حجــم ب

ــود. محــال ب
بــا توجــه بــه دالیلــی کــه پیش تــر ذکرکردیــم، بــا انــدک 
ــوالت  ــزان محص ــش می ــارش، کاه ــزان ب ــش در می کاه
ــف  ــت ضع ــه عل ــویی ب ــود. از س ــر ب ــاورزی ناگزی کش
ــه  ــن منطق ــادالت تجــاری بی ــکان مب ــای ارتباطــی، ام راه ه
ــا  ــد دارد، تقریب ــازاد تولی ــه م ــه  ای ک ــی زده و منطق قحط
ــای اطــراف  ــی بعضــا آبادی ه ــوده اســت. حت غیرممکــن ب
پــس از وقــوع قحطــی و تلــف شــدن بســیاری از اهالــی یک 
روســتا، از رخ دادن ایــن مســئله باخبــر می شــدند. عــاوه 

ــی  ــه تنهای ــردم ب ــذا م ــدارد ل ــور را ن ــات کش ــی نج توانای
ــی  ــت اصل ــا عل ــش هســتند. ام مســئول نجــات جــان خوی
ادامــه یافتــن الگوهــای رفتــاری و پیــش فرض هــای ذهنــی 
ــه در  ــوم، ریش ــزاره س ــران در ه ــردم ای ــم م ــرن نوزده ق
ــین و  ــای پیش ــت دولت ه ــادی نادرس ــت های اقتص سیاس
ــق وعده هــا  ــار شکســت دولت هــا در تحق ــی دارد. هرب کنون
و حفــظ انــدک ثبــات اقتصــادی اعتمــاد مــردم بــه دولت هــا 
ــر  ــادی نظی ــامانی های اقتص ــد. نابس ــر می کن ــم رنگ ت را ک
ــا در  ــم، باره ــه کرده ای ــر تجرب ــاه اخی ــد م ــه در چن آن چ
کشــور مــا اتفــاق افتــاده اســت کــه در ادامــه بــه ســه نمونه 
ــد  ــدان درآم ــا چن ــن نمونه ه ــود. در ای ــاره می ش ــارز اش ب
ــن  ــترک ای ــه مش ــته و نتیج ــری نداش ــا تأثی ــی دولت ه نفت

ــوده اســت. ــی و احتــکار ب دوره هــا کمبــود، گران
بــه طــور مثــال از آبــان 52 تــا آذر 5۳، بــا وجــود ده برابــر 
شــدن درآمــد نفتــی ایــران بــه واســطه جنــگ اعــراب بــا 
ــون  ــی اساســی چ ــی اقام ــران نایاب ــازار ته ــرائیل، در ب اس
گوشــت، مــرغ، پنیــر و ســبزی رخ داد. مشــابه ایــن 
وضعیــت در ابتــدای دهــه 90 و در دوران احمدی  نــژاد 
ــز تکــرار شــده و  ــی نی ــای سرشــار نفت ــا وجــود درآمد ه ب
در یادهــا باقــی اســت. خــط مشــی اقتصــادی دولت هــا از 
ابتــدای دهــه پنجــاه تــا کنــون، سیســتم اقتصــادی متمرکــز 
بــوده اســت و سیاســت های اتخــاذی از ســوی ایــن سیســتم 
بــه دلیــل باورهــا و اهدافــی خــاص تــورم  زا بــوده اســت و 
دولت هــا بــرای کاســتن اثــر ســوء ایــن سیاســت ها، روش 
ــا کنتــرل قیمت هــا  کنتــرل قیمت هــا را در پــی گرفتنــد. ب
ــر  ــت تأثی ــدت تح ــه ش ــازار ب ــادی ب ــیگنال های اقتص س
ــت اطاعــات  ــدگان از دریاف ــد و مصرف کنن ــرار می گیرن ق
درســت بــازار بــاز می ماننــد. شــرایطی کــه الگــوی رفتــاری 
قــرن نوزدهــم ظهــور می یابــد، درســت در زمــان ناتوانــی 
ــت. در  ــورم اس ــش ت ــا و افزای ــرل قیمت ه ــت در کنت دول
ــی  ــیگنال کمیاب ــا، س ــی قیمت ه ــش ناگهان ــت افزای حقیق
ــر آن  ــاوه ب ــد. ع ــدگان می ده ــه مصرف کنن ــام را ب اق
سیاســت کنتــرل قیمت هــا و اعــام قیمــت یکســان بــرای 
ــد  ــز می کاه ــدات نی ــزان تولی ــدگان از می ــام تولیدکنن تم
ــد  ــوان تولی ــادی ت ــای اقتص ــی از بنگاه ه ــه بخش ــرا ک چ
ــارج  ــت خ ــه رقاب ــد و از چرخ ــر را ندارن ــت مدنظ ــا قیم ب
ــدات  ــران تولی ــش می ــا کاه ــب ب ــن ترتی ــوند و بدی می ش
قیمت هــا بیــش از پیــش افزایــش می یابنــد. در ایــن 
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اســت؛ یعنــی تــورم محــدود شــود. ثبــات در بــازار دارایــی 
ــد بیــش از حــد دچــار  ــازار ســهام نبای ــی و در ب ــر مال غی
نوســان شــود. اوضــاع اقتصــادی کشــور بیانگــر ایــن اســت 
کشــور مــا از ایــن هــدف بــه دور بــوده اســت، بــه همیــن 
ــام  ــک نظ ــران، ی ــام ارزی ای ــت نظ ــوان گف ــر نمی ت خاط
ــت  ــر، ارکان مدیری ــه دیگ ــت. نکت ــده اس ارزی مدیریت ش
ــر  ــه مدرن ت ــت در کشــورهایی ک ــوان گف ــا می ت اســت. آی
هســتند، یــک نهــاد مشــخص مســئولیت بانــک مرکــزی را 
بــر عهــده دارد؟ خیــر، ایــن طــور نیســت. بانــک مرکــزی 
در کشــور مــا تبدیــل بــه یــک اداره معمولــی شــده اســت 
کــه بــه او از ارکان مختلــف قــدرت، دســتوراتی می رســد. 
ــه  ــت ک ــجویان گف ــا دانش ــدار ب ــور در دی ــس جمه رئی
سیاســت های مــا بــرای بحــث مدیریــت ارزی خــوب 
ــاد  ــان« در اقتص ــی »درنده خوی ــی برخ ــده ول ــف ش تعری
ــد.  ــم می زنن ــا را به ه ــای م ــه برنامه ه ــد ک ــود دارن وج
ــه و  ــازمان برنام ــه در س ــوری و چ ــت جمه ــه در ریاس چ
ــخنگویی  ــر کشور-س ــد وزی ــمت جدی ــی س ــه و حت بودج
ــه  ــد ک ــان می ده ــادی- نش ــانی اقتص ــورای اطاع رس ش
تصمیم گیــری  ارکان  میــان  مشــخصی  ســازمان دهی 
بــرای تثبیــت نــرخ ارز نداریــم . حتــی اخیــرا نیــز شــورای 
هماهنگــی قــوا بــه مســائل اقتصــادی ورود کــرده و 
اختیــارات بســیاری هــم بــه بانــک مرکــزی واگــذار نمــوده 
اســت. ایــن تصمیــم در کوتاه مــدت می توانــد موثــر 
ــیب  ــون آس ــت قان ــه حاکمی ــدت ب ــد م ــا در بلن ــد ام باش
خواهــد رســاند. همــه مشــکات مــا ناشــی از ایــن اســت 
ــه  ــدارد. نکت ــود ن ــون وج ــت قان ــور، حاکمی ــه در کش ک
ــت  ــد اس ــل تاکی ــرخ ارز قاب ــت ن ــه در مدیری ــری ک دیگ
ایــن اســت کــه وقتــی مــا هــدف گذاشــتیم کــه نــرخ ارز 
ــرای  ــم، ب ــت کنی ــرایط اقتصــادی مدیری ــه ش ــه ب را باتوج
مثــال هــدف اول ثبــات، هــدف دوم توســعه صــادرات غیــر 
نفتــی، هــدف ســوم حفــظ رفــاه عمومــی و... . ســایر اجــزای 
تصمیم گیــری در کشــور کــه گاهــی مبنــای اقتصــادی هــم 
ندارنــد، بایســتی در کنــار ایــن اهــداف قــرار بگیرنــد؛ بــه 
ــت  ــتای مدیری ــا در راس ــی م ــا دیپلماس ــال آی ــوان مث عن
ــا  ــه عمدت ــا در منطق ــوده اســت؟ دیپلماســی م ــرخ ارز ب ن
امنیتــی و در جهــان ماجراجویانــه بــوده اســت و بــه همیــن 
ــادالت  ــاس مب ــر اس ــود را ب ــط خ ــتیم رواب ــل نتوانس دلی
ــط  ــه رواب ــرا ک ــم چ ــم کنی ــا همســایگان تنظی اقتصــادی ب
امنیتــی اســت. نمونــه بــارز ایــن مثــال زمانــی اســت کــه 
آمریــکا اعــام کــرد قصــد دارد برجــام را پــاره کنــد و مــا 
متقابــا امریــکا را بــه آتــش زدن برجــام تهدیــد کردیــم. 
ــر اقتصــاد  ــد ببینیــم کــه ایــن رویکــرد مشــابه ب حــال بای
ــان  ــا نش ــت. آمار ه ــته اس ــری گذاش ــه تاثی ــور چ دو کش
ــرای  ــران ب ــل ای ــکا در مقاب ــه دیپلماســی آمری ــد ک می ده
ــته و  ــی نداش ــادی در پ ــوارض اقتص ــچ ع ــور هی ــن کش ای
حتــی در طــول ایــن مــدت نــرخ دالر در برابر یــورو تقویت 
نیــز شــده اســت. امــا وضعیــت کشــور مــا بــا وزن کم تــر از 
نیــم درصــد در اقتصــاد کل دنیــا بــا آمریــکا بســیار متفاوت 
اســت و در طــول یــک ســال اخیــر پــول ملــی مــا کاهــش 
ــورم  ــرخ ت ــوده اســت و ن ــه نم ــابقه ای را تجرب ارزش بی س
نقطــه بــه نقطــه کشــور هــم بــه ۳1 درصــد رســیده اســت 
ــه  ــوان ب ــت می ت ــن سیاس ــرات ای ــن تاثی ــه از مهم تری ک

ــی  ــد صنعت ــه واح ــواد اولی ــد م ــدود 70 درص دارد )ح
ــود  ــث می ش ــت ارز باع ــش قیم ــت(، افزای ــی اس واردات
ــی  کــه قیمــت تمــام شــده هــر کاال در واحدهــای صنعت
از میــزان صــادرات  تبــع آن  بــه  یابــد و  افزایــش 
کاســته شــود و ایــن امــر در میــان مــدت موجــب بــروز 
ــورم  ــادآور ت ــه ی ــد ک ــیخته ای خواهدش ــورم افسار گس ت
ســال های 88 تــا 90 خواهــد بــود. البتــه در کوتاه مــدت 
ممکــن اســت بــر اثــر منابعــی کــه در اختیــار ارگان هــای 
ــاق  ــی اتف ــای ایذای ــری رفتاره ــرار دارد، یکس ــف ق مختل
ــادرات  ــم ص ــود حج ــه می ش ــال گفت ــرای مث ــد. ب بیافت
ــا در  ــته و ی ــان گذش ــارد توم ــرز 4 میلی ــراق از م ــه ع ب
مقطــع 5 ماهــه ابتدایــی ســال، بیــش از 50 درصــد 
در  پــول  ارزش  کاهــش  کرده اســت.  پیــدا  افزایــش 
ــک فرصــت باشــد  ــد ی ــای خارجــی می  توان ــر نرخ ه براب
ــن فرصــت  ــه اســتفاده از ای ــل ب ــه شــرط آن کــه تمای ب
اقتصــادی  آمارهــای  حــوزه  در  و  باشــیم  داشــته  را 
ــار ارزی  ــن رفت ــم. ای ــان کنی ــت را بی ــی واقعی و سیاس
ــت  ــه عقانی ــرط آن ک ــه ش ــد ب ــت باش ــد فرص می  توان
ــرار  ــر ق ــورها را مدنظ ــایر کش ــات س ــادی و تجربی اقتص
ــد  ــده یــک سیســتم جدی ــه وجــود آورن دهیــم و خــود ب

ــیم. ــاد نباش ــوزه اقتص در ح
ــه  ــد نکت ــه نظــر مــن، بایســتی چن چشــمی: ب
مهــم را در نظــر بگیریــم؛ همان طــور کــه 
ــات  ــد، تجربی ــاره کردن ــدان دل اش ــای خن آق
ســایر کشــورها بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــرای مثــال 
در کــره جنوبــی از 1988 تــا 2018، صــادرات 10 برابــر 
شــده اســت و از ۶0 میلیــارد دالر بــه ۶00 میلیــارد دالر 
ــادرات  ــران، ص ــال در ای ــی ۳0 س ــت. در ط ــیده اس رس
نفتــی از لحــاظ ظرفیــت صــادرات تغییــر چندانــی نداشــته 
ــه ارزش  ــت ک ــی اس ــت جهان ــه قیم ــته ب ــا وابس و کام
ــت  ــبی اس ــار مناس ــد. معی ــدر باش ــور چق ــادرات کش ص
ــه  ــم مقایس ــا ه ــور را ب ــال دو کش ــن ۳0 س ــه در ای ک
ــا  ــوده و ب ــی حــدود 5 درصــد ب ــره جنوب ــورم ک ــم. ت کنی
ــات  ــت و ثب ــته اس ــول نداش ــش ارزش پ ــورم کاه ــن ت ای
ــی  ــره جنوب ــاد ک ــت. اقتص ــوده اس ــظ نم ــادی را حف اقتص
ــونگ  ــل سامس ــی مث ــی بزرگ ــای خصوص ــرکت ه را ش
تشــکیل می دهنــد. بــرای مثــال از ایــن ۶00 میلیــار دالر، 
ــونگ  ــرکت سامس ــه ش ــق ب ــط متعل ــار دالر فق 170 میلی
اســت. امــا ارزش پــول ایــران در ایــن ســی ســال حــدودا 
ــش  ــم کاه ــن حج ــت. ای ــته اس ــش داش ــر کاه 200 براب
ــی از  ــی آورد و یک ــود م ــه وج ــی ب ــی عجیب ارزش، بی ثبات
ــه ســبک کــره  عللــی کــه بنگاه هــای خصوصــی بزرگــی ب
جنوبــی نداریــم، همیــن بی ثباتــی اقتصــادی و بی ثباتــی در 
ــد  تصمیم گیــری اســت. کاســتن از دیگــر هزینه هــای تولی
نظیــر تامیــن اجتماعــی و مالیــات و هزینــه ســنگین نظــام 
اداری... هــم نکتــه مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
ــت  ــش ظرفی ــون افزای ــا چ ــفانه در کشــور م ــود. متاس نم
تولیــد متناســب بــا کاهــش ارزش پــول صــورت نمی گیرد، 
اولیــن تصمیــم بــرای ســامان دادن بــه کمبود هــای ناشــی 
از صــادرات برخــی از کاالهــا ممنوعیــت صــادرات خواهــد 
بــود. نهایتــا کشــش صــادرات نســبت بــه کاهــش ارزش 
ــان داده  ــه نش ــه تجرب ــت ک ــم اس ــیار مه ــی بس ــول مل پ
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ــرخ ارز و چنــد نرخــی  ــه نوســانات ن ــا توجــه ب مقدمــه: ب
ــا  ــردی ب ــز گ ــور، می ــی کش ــت کنون ــدن آن در وضعی ش
موضــوع بررســی اقتصــاد ایــران و وضعیــت ارز بــا 
ــی  ــروه آموزش ــتادیار گ ــمی، اس ــی چش ــر عل ــور دکت حض
علــوم اقتصــادی دانشــگاه فردوســی و محســن خنــدان دل، 
کارشــناس اقتصــادی و فعــال صنعتــی در ســازمان مرکــزی 
ــال  ــاه س ــگاهی در مهرم ــجویان جهاددانش ــازمان دانش س
ــرات و  ــان نظ ــه بی ــه ب ــه در ادام ــد ک ــزار ش ــاری برگ ج

ــود. ــه می ش ــان پرداخت ــای آن راهکاره
سال هاســت کــه اقتصــاد ایــران از تغییــرات مکــرر نــرخ 
ارز و سیاســت های چنــد نرخــی نــرخ ارز آســیب دیــده 
ایــن سیاســت ها را  اســت، امــا کمــاکان دولت هــا 
اعمــال می کننــد. بــه نظــر شــما آیــا بــا ایــن سیاســت ها 

ــرد؟ ــت ک ــرخ ارز را مدیری ــوان ن می ت
ــی  ــد وجه ــوال چن ــن س ــخ ای ــدان دل: پاس خن
ــه آن  ــر ب ــا خی ــه ی ــا بل ــوان ب ــت و نمی ت اس
پاســخ داد. ابتــدا بایــد ببینیــم آیــا اراده ای 
ــرخ ارز و  ــرات ن ــم از تغیی ــه بخواهی ــت ک ــن هس ــر ای ب
ــتفاده  ــی اس ــع مل ــت مناف ــادی در جه ــت های اقتص سیاس
کنیــم یــا فقــط می خواهیــم شــعار بدهیــم و منافــع سیاســی 
کشــور  در  سیاســت زدگی  متاســفانه  کنیــم.  دنبــال  را 
ــی  ــای زندگ ــی جنبه ه ــه تمام ــت ک ــده اس ــی ش ــا تابوی م
ــرار داده  ــر ق ــه بخــش اقتصــادی را تحــت تاثی ــا، از جمل م
ــرخ ارز  ــرل ن ــرای کنت ــم اراده ای ب ــد ببینی ــدا بای اســت. ابت
وجــود دارد و اگــر پاســخ مثبــت بــود، ایــن کنتــرل در چــه 
ــی  ــه متول ــروز ب ــت ام ــفانه دول ــد. متاس ــد باش ــی بای جهات
ــت.  ــده اس ــل ش ــور تبدی ــادی کش ــای اقتص ــی حوزه ه تمام
ــری  ــذاری و جهت گی ــت خــود سیاســت گ ــت دول در حقیق
ــه  ــد. ب ــب می کن ــع را کس ــم مناف ــودش ه ــد و خ می کن
ــرای  ــزاری ب ــرخ ارز، اب ــا ن ــازی ب ــدم ب ــل معتق ــن دلی همی
دســت یابی اهــداف دیگــر اســت. بــرای مثــال در کشــورمان 
یــک نــرخ ارز ۳700 تومانــی داریــم کــه نــرخ پایــه خوراک 
پتروشــیمی شــده اســت کــه همیــن امــر خــود محــل بحــث 
اســت کــه چــرا پایــه خــوراک پتروشــیمی بایــد ایــن نــرخ 
را داشــته باشــد. یــک نــرخ 4700 تومانــی داریــم کــه پایــه 
ــی  ــرخ ارز نیمای ــک ن ــای اساســی اســت. ی ــرای کااله ارز ب
تعریــف کردنــد کــه تقریبــا 8 هــزار تومــان اســت و بحــث 
عرضــه و تقاضــا مطــرح اســت. در اینجــا هــم شــبهه 
ــی  ــه ارز ۳700 تومان ــیمی ک ــرا پتروش ــه چ ــود دارد ک وج
ــامانه  ــود را در س ــت ارز خ ــر نیس ــد، حاض ــت می کن دریاف
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــرخ ارز آزاد ه ــک ن ــد. ی ــا بفروش نیم
ــان  ــات از اع ــتور مقام ــه دس ــانی ب ــع اطاع رس ــام مناب تم
ــا  ــوان ب ــه می ت ــد ک ــان می کنن ــد. گم ــاع می کنن آن امتن
سیســتم امنیتــی، نــرخ ارز را تعییــن و تعدیــل کــرد. دولــت 
ــزار  ــی 8 ه ــی، ارز نیمای ــان، ارز 4700 تومان ارز ۳700 توم
تومانــی تعریــف کــرده و بــه بانک هــا می گویــد هــر کــس 
ــن  ــد. همی ــان بخری ــد ارز بفروشــد، از او 10800 توم بخواه
کام، محتویــات پیــام مــن را می رســاند. در حقیقــت عرضــه 
و تقاضایــی وجــود نــدارد بلکــه خریــد و فــروش اســت کــه 
اتفــاق می افتــد. چــه معنایــی دارد کــه ارز در ســامانه 
نیمــا 8 هــزار تومــان باشــد و بانک هــا همــان ارز را از 
ــت  ــارت دیگــر دول ــه عب ــد. ب ــان بخرن ــردم 10800 توم م
ــا  ــاال می فروشــد و اگــر صده ــرخ ب ــا ن ــن کار ارز را ب ــا ای ب
بــار متولیــان دســتگاه اجرایــی مملکــت -کــه در صدرشــان 
ــه  ــن طــور نیســت، ب ــد ای رئیــس جمهــوری اســت- بگوین
نظــر مــن اراده ای بــر تثبیــت نــرخ ارز نیســت و این مســئله 
تبدیــل بــه یــک بــازی روانــی شــده کــه به اهــداف سیاســی 

خــود دســت یابنــد.
چشــمی: اگــر بخواهیم نتیجــه سیاســت گذاری های 
ارزی در 40 ســال اخیــر را بررســی کنیــم، بــه 
غیــر از دهه هایــی نســبتا بــا ثبــات مثــل دهــه 
ــم.  ــه کرده ای ــودن ارز را تجرب ــی ب ــواره چندنرخ 80، هم
ــا  ــرخ ارز« بســیار کلیــدی اســت. آی عبــارت »مدیریــت ن
ــد  ــت می کنن ــرخ ارز را مدیری ــت ن ــزی و دول ــک مرک بان
ــه  ــت ک ــده اس ــزاری ش ــک اب ــه ی ــل ب ــرخ ارز تبدی ــا ن ی
ــت  ــه دس ــود و بازیچ ــت ش ــی برداش ــداف خاص از آن اه
بــه نظــر مــن نــرخ ارز در  سیاســت مداران باشــد؟ 
ــت  ــرا دول ــت، زی ــده اس ــت نش ــر مدیری ــال های اخی س
هیــچ هدفــی اعــام نکــرده اســت. آیــا نــرخ ارز را مدیریت 
ــد؟ در  ــت آوردن ــه دس ــادی ب ــات اقتص ــه ثب ــد ک می کنن
اقتصادهــای مــدرن، هــدف اصلــی اســت ثبــات اقتصــادی 

خــروج ســرمایه و خــروج ســرمایه انســانی از کشــور اشــاره 
ــت. ــده اس ــیار نگران کنن ــه بس ــود ک نم

ــی و  ــای خارج ــرخ ارزه ــش ن ــه افزای ــه اینک ــه ب باتوج
ــی نســبی  ــک کشــور ســبب ارزان ــول ی کاهــش ارزش پ
کاالی داخلــی می شــود، آیــا می تــوان بــه افزایــش 
نــرخ ارز را بــه عنــوان فرصتــی بــرای افرایــش صــادرات 

ــرد؟ ــی ک ــی تلق ــای داخل کااله
خنــدان دل: بــه ایــن ســوال از دو جنبــه بایــد 
پرداختــه شــود؛ در یــک حالــت، شــرایط 
ــازل  ــزای پ ــام اج ــه تم ــادل ک اقتصــادی متع
ــد و  ــرار گرفته ان ــم ق ــار ه ــتی در کن ــه درس ــاد ب اقتص
حالــت دیگــر مبتنــی بــر شــرایط و اوضــاع فعلــی کشــور 
ــان  ــه بی ــوان این گون ــاده تر می ت ــارت س ــه عب ــه ب ــا ک م
کــرد کــه »همــه چیزمــان بــه همــه چیزمــان می آیــد« و 
پازلــی اســت کــه در هیــچ صــورت هماهنــگ نمــی شــود. 
ــخ داد.  ــوال پاس ــه س ــوان ب ــرد می ت ــن رویک ــس از تعیی پ
ــد، فرصــت صــادرات  ــی کاهــش یاب ــول مل ــر ارزش پ اگ
ــه و  ــورهای ترکی ــود، کش ــم می ش ــی فراه ــای داخل کااله
ــارز اجــرای ایــن سیاســت هســتند؛ کشــور  ــه ب چیــن نمون
ــن  ــا ای ــش داد و ب ــود را کاه ــی خ ــول مل ــن ارزش پ چی
کاهــش، حــوزه صــادرات را تقویــت کــرد و امروزه بــه یکی 
از قطب هــای اقتصــادی دنیــا تبدیــل شــده اســت. ترکیــه 
ــرد و ارزش  ــود حــذف ک ــی خ ــول مل ــر را از پ شــش صف
پــول ملــی را کاهــش داد و بــه تبــع آن حــوزه گردشــگری 
و صــادرات پوشــاک را تقویــت کــرد و همیــن سیاســت را 
ــی  ــول مل ــش ارزش پ ــد. کاه ــه می ده ــان ادام ــز کمام نی
ــد  ــه می توان ــت ک ــادی اس ــدرن اقتص ــت م ــک سیاس ی
منافــع بســیاری داشــته باشــد. یکــی از ابتدایی تریــن 
ــول ملــی تقویــت حــوزه صــادرات  نتایــج کاهــش ارزش پ
ــت از  ــن کار حمای ــا ای ــت. ب ــوزه واردات اس ــف ح و تضعی
ــای  ــه کااله ــتگی ب ــود و وابس ــت می ش ــی تقوی کاالی داخل
ــن اســت  ــت ای ــران واقعی ــد. در ای خارجــی کاهــش می یاب
کــه ابزارهــای الزم بــرای اســتفاده صحیــح از کاهــش ارزش 
پــول ملــی و برابــری نــرخ پــول ملــی بــا ارزهــای خارجــی 
و بــه خصــوص دالر، در دســترس نیســت و ابزارهــای 
موجــود، چارچــوب مناســب و علمــی قابــل دفاعــی ندارنــد. 
ــد.  ــی می دانن ــه خوب ــر را ب ــن ام ــز ای ــاد نی ــان اقتص متولی
ــود  ــرح می ش ــات مط ــذف دالر از معام ــعار ح ــی ش وقت
یعنــی خودمــان می دانیــم کــه چــه اتفاقاتــی افتــاده اســت. 
کشــوری کــه ســال جدیــد آن بــا شــعار آغــاز شــود، ســایر 
عملیــات اقتصــادی آن نیــز بــا شــعار پیــش خواهــد رفــت. 
شــعار، آرمــان و رویایــی اســت کــه در ذهــن ماســت و نمی 
توانــد مــاک مناســبی بــرای ســنجش توانمندی هــا باشــد. 
در یــک شــرایط متعــادل اقتصــادی، کاهــش برابــری ریــال 
ــرای  ــی ب ــد فرصت ــی می توان ــای خارج ــه ارزه ــبت ب نس
تقویــت حــوزه صــادرات و تولیــد ملــی باشــد و می  توانیــم 
بــه تبــع آن، حــوزه اشــتغال را تقویــت کنیــم. امــا متاســفانه 
ــزاری در دســت سیاســت مردان اســت  امــروزه اقتصــاد اب
و اقتصــاد سیاســی ابــزاری اســت کــه بتواننــد بــه اهــداف 
و منافــع سیاســی خــود دســت یابنــد. در ایــران بــا کاهــش 
ارزش پــول ملــی نســبت بــه پول هــای خارجــی، بــا توجــه 
ــود  ــور وج ــه در کش ــدیدی ک ــی ش ــتگی صنعت ــه وابس ب

رئیس اتاق بازرگانی همدان: اقتصاد دولتی پدر مملکت را درآورده است
علی اصغــر زبــر دســت در آییــن تقدیــر از صنعت گــران و معــدن کاران اســتان همــدان افــزود: زحمــات دولــت روحانــی بــر کســی پوشــیده 
نیســت. اگــر همــان دوســتان ســنگ جلــوی راه برجــام نمی انداختنــد شــاید خیلــی از آن بــه نتیجــه می رســید. تقریبــا بخشــی از دولــت در 
زمینــه برجــام فرصــت ســوزی کــرد درحالی کــه اگــر از فرصــت پیــش آمــده اســتفاده می کــرد خیلــی از مســائل مــا را حــل کــرده بــود. 
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همــدان تاکیــد کــرد: مصوبــه اخیــر مجلــس دربــاره FATF الزمــه کار ماســت و تولیدکننــده و صنعت گــران 
می داننــد کــه الزمــه کار تولیــد کننــده اســت و نمی توانیــم بــدون شفاف ســازی کاری انجــام دهیــم و بــدون اینکــه وضعیــت مالــی کشــور 
را هــم بــرای خــود و بیــرون روشــن نکنیــم کارجلــو بــرود. زبردســت ضمــن تأکیــد بــر این کــه بــا وجــود همــه گرفتاری هــای پیش آمــده، 
فعــاالن اقتصــادی در اســتان کمتریــن مشــکل را داشــتند، خاطرنشــان کــرد: هنــوز گرفتــاری فعــاالن اقتصــادی از بانــک و بیمه و مالیــات رها 
نشــده، گرفتــار مســائل دیگــری شــدند یعنــی ایــن چنیــن فشــار ســنگینی وارد معرکــه شــده کــه مشــکات دیگــر را فرامــوش کردنــد. البته 
در موضــوع تأمیــن اجتماعــی و امــور مالیاتــی بســیار خــوب عمــل شــده و فشــار را کــم کردنــد ولــی مقــداری مشــکات بانکــی وجــود دارد 
کــه آن هــم مربــوط بــه بخشــنامه های دولــت اســت کــه نمی تواننــد برطــرف کننــد. زبردســت تصریــح کــرد: بانــک مرکــزی، بدهــی بانــک 
ثامن الحجــج ۳2 هــزار میلیــارد تومــان را از کجــا پرداخــت می کنــد؛ منبــع پرداختــی کــه در بودجــه نیامــده اســت. 75 هــزار میلیــارد ارقــام 

بانک هــا را از کجــا می خواهــد تأمیــن کنــد. ارز ســه نرخــی قطــع بــه یقیــن باعــث فســاد می شــود بنابرایــن ارز بایــد تــک نرخــی شــود.
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ــام  ــک فصل الخت ــوان ی ــه عن ــد ب ــزی بای ــای مرک بانک ه
حــوزه اقتصــادی عمــل کنــد حــال آن کــه این گونــه نیســت 
ــردان  ــت دولت م ــه دس ــل بازیچ ــزی در عم ــک مرک و بان
ــه ای  ــچ واهم ــب آن هی ــت کردن در جی ــه از دس ــت ک اس
ــه  ــل ب ــادی تبدی ــای اقتص ــه ابزار ه ــا زمانی ک ــد. ت ندارن
ابزارهایــی بــرای منافــع عــده ای خــاص باشــند نمــی توانیــم 
ــا  ــل تحریم ه ــم در مقاب ــه بتوانی ــیم ک ــته باش ــار داش انتظ
ــن  ــای پایی ــم هزینه ه ــوزه تحری ــیب های ح ــتیم. آس بایس
دســتی و بــاال دســتی تولیــد و اشــتغال را افزایــش می دهــد 
ــرادی  ــد. اف ــل می کن ــا تحمی ــه م ــادی را ب ــای زی و هزینه ه
کــه بــه دنبــال تحریــم اقتصــادی مــا هســتند می داننــد کــه 
ــه  ــم چگون ــا نمی دانی ــی م ــد ول ــی انجــام دهن چــه رفتارهای

بایــد مقابلــه کنیــم. 
ــه  ــان ک ــر 1۳ آب ــه خاط ــت ب ــمی: دول چش
ــدا خواهــد کــرد،  تحریم هــا شــدت بیشــتر پی
را  ملــی  پــول  ارزش  و  کــرده  پیش بینــی 
کاهــش داده اســت. نظــرم ایــن اســت کــه عمدتــا عقانیــت 
ــی  ــت و حت ــا نیس ــن اندازه ه ــور در ای ــی کش ــتم دولت سیس
اگــر ایــن عقانیــت را داشــته باشــد، از لحــاظ اجرایــی قــادر 
بــه اجــرای ایــن برنامه هــا نیســت. بــه عبــارت دیگــر اگــر 
بخواهیــم سیاســت گذاری بــرای آینــده انجــام دهیــم، اولیــن 
گام بایــد پیش بینــی آینــده باشــد. اســناد و مدارکــی ندیــدم 
ــد  ــم، درآم ــر تحری ــه خاط ــد ب ــرده باش ــی ک ــه پیش بین ک
نفتــی چــه میــزان کاهــش خواهــد داشــت. متاســفانه ابتــدا 
اجــازه می دهیــم اتفــاق بیفتــد و ســپس بــه بــه دنبــال چــاره 
ــوط  ــه مرب ــده ک ــی ش ــورد پیش بین ــک م ــا ی ــتیم. تنه هس
بــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس اســت و در حالــت 
ــت  ــادرات و در حال ــکه ص ــون بش ــه 500 میلی خوش بینان
ــون بشــکه صــادرات نفــت  ــک میلی ــا ی ــه هــم تقریب بدبینان
ــزان  ــال، 92 می ــدید س ــای ش ــت. در تحریم ه ــم داش خواهی
ــود.  ــیده ب ــزان رس ــن می ــه همی ــا ب ــا تقریب ــت م ــد نف تولی
بــه نظــر مــن اوال یــک ارزیابــی صحیــح وجــود نــدارد کــه 
بتواننــد وارد گام دوم شــوند و بخواهنــد اقدامــی انجــام دهنــد. 
ــاد،  ــم اقتص ــادی عل ــات اقتص ــردن در ادبی ــزی ک برنامه ری
ــد براســاس آن  ــاز، بای ــه در آغ چارچــوب مشــخص دارد ک
ــا  ــام دارد؛ هزینه ه ــاه اجتماعــی ن ــع رف ــه تاب ــت ک پیــش رف
ــاس آن  ــر اس ــم و ب ــر بگیری ــی را در نظ ــع اجتماع و مناف
پیش بینــی می کنیــم. حتمــا بایــد هزینــه اجتماعــی تحریم هــا 
شناســایی و محاســبه شــده باشــد کــه چقــدر بــر صــادرات، 
ــود. شــواهد نشــان می دهــد  ــر خواهــد ب ــدگان موث تولیدکنن
کــه 12 بســته کــه آقــای نوبخــت چنــد وقتــی نــام می بــرد 
بســته های بســیار کوچــک و موقتــی هســتند. در ایــن شــرایط 
کــه هزینــه خانــوار تاکنــون طبــق نــرخ تــورم ۳1 درصــد و 
ــی حــدود 70 درصــد اســت نشــان می دهــد  ــواد غذای در م
ــن  ــر م ــه نظ ــد. ب ــی الزم را ندارن ــئوالن پیش بین ــه مس ک
عواملــی کــه باعــث جهــش عجیــب نــرخ تــورم شــده اســت، 
عــدم برنامه ریــزی و عــدم ســازمان دهی اســت. بــرای 
مثــال زمانــی کــه قــوه قضائیــه مســئول ارزی بانــک مرکــزی 
ــازار  ــه ب ــق دالر ب را دســتگیر کــرد، مســئول بعــدی از تزری
می ترســید. ســطح ســازمان دهی بســیار پاییــن و کــم کیفیــت 
اســت تــا ایــن کــه براســاس پیــش بینــی تعمــدی باشــد و 
برنامه ریــزی شــده نبــوده لــذا بعیــد می دانــم عمــدی بــوده 
ــه  ــی نســبت ب ــه عمران ــز بودج ــه نی ــاظ بودج ــد. از لح باش
ســال قبــل افزایــش چشــم گیر داشــته و حــدود 80 درصــد 

توســعه پیــش نخواهــد رفــت. دولــت در حــال ایجــاد مزیت 
نســبی بــرای دســتمزد اســت کــه بتوانــد ســرمایه خارجــی 
ــاد  ــدیدی ایچ ــای ش ــده نابرابری ه ــن پدی ــد. ای ــذب کن ج
کــرده اســت. مشــکل ایــران،  عدم حضــور گروه هــای 
صاحــب نفــوذ در تصمیمــات اســت کــه بتواننــد لشــکر فقــرا 
و کم درآمــد را کنتــرل نماینــد. اعتراضــات دی مــاه پیرامــون 
نابرابری هــای فــردی و منطقــه ای بــود. اوضــاع ناگوارتــر از 
ــا  ــا کمیته ه ــی و ی ــه در حــد بســته های جبران آن اســت ک
ــود.  ــد ب ــا پاســخگو نخواه ــه برنامه ه ــا این گون باشــد و قطع
ایــران بــه ســمت اوضــاع نابرابــر کشــور برزیــل در حرکــت 
اســت کــه ضریــب جینــی آن از 0.4 بــه 0.۳ خواهــد رســید.

آینده اقتصاد ایران را چگونه پیش بینی می کنید؟
خنــدان دل: آینــده اقتصــاد ایــران از نظــر مــن 
ایــن اســت کــه اگــر از فرمــول عقانیــت تبعیت 
ــدت  ــی در میان م ــج مثبت ــد نتای ــد، می توان کن
بــرای مــا بــه همــراه داشــته باشــد و اگــر بــه همیــن رفتــار 
غیــر منطقــی سیاســی و غیرعقانــی اصرار داشــته باشــیم، این 
شــرایط بســیار وخیــم ادامــه خواهــد یافــت. پــدران و مــادران 
ــات  ــه واســطه تصمیم ــه ب ــم ک باشــرفی را مشــاهده می کنی
ــتگاه  ــط دس ــه توس ــی اقتصــادی -ک ــر منطق ــت و غی نادرس
ــواده خــود هســتند  ــه می شــود- ســرافکنده خان حاکــم گرفت
ــه  ــت ک ــن اس ــئولین ای ــش مس ــا واکن ــه تنه ــی ک در حال
ــا  ــت قیمت ه ــر روز لیس ــد ه ــد و بگوین ــی کنن ــراز ناراحت اب
را می بیننــد. معتقــدم کــه اگــر رفتــار عاقانــه اقتصــادی در 
ذهنمــان قــرار گیــرد، می توانــد بــه فرصــت تبدیــل شــود و 
ــرد و  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــگاه خــود م ــع در جای ــن مناب ای
بایســتی از انتشــار آمارهایــی کــه واقعیــت نــدارد بپرهیزیــم. 
ــی  ــود آمارهای ــگاه خ ــظ جای ــرای حف ــا ب ــران م ــروزه مدی ام
ــاف  ــورد اخت ــکیک و م ــل تش ــه مح ــه همیش ــد ک می دهن
اســت. تــا جایــی کــه بــا ضریــب رشــد اقتصــادی را 8 درصد 
و تــراز تجــاری را مثبــت مطــرح کنیــم، تبعــات نامطلوبــی در 
حــوزه اقتصــادی خواهــد داشــت. حاضــر نیســتیم واقعیــت را 
ببینــم چــه رســد بــه این کــه نســخه بپیچیــم. همه تاشــمان 
ایــن اســت کــه بــا رفتارهــای غیــر اخاقــی، خــاء ناشــی از 
رفتارهــای نادرســت اقتصــادی پــر کنیــم. معتقــدم اگــر یــک 
مســیر عقانــی مبتنــی بــر نــگاه بــه تجربــه دیگــران را انجــام 
دهیــم و از عقــا بهــره ببریــم موفــق خواهیــم شــد. تــا زمانــی 
ــت  ــه ســوی عقانی ــم و ب ــات را بپذیری ــم واقعی ــه نخواهی ک

برویــم، راه بــه جایــی نخواهیــم بــرد.
چشــمی: تاحــدودی در پاســخ ســوال پیشــین، 
بــه ایــن پرســش پاســخ دادم. هــم مســیر و هــم 
ســرعت حرکــت بســیار مهــم اســت. بــا توجــه 
بــه اوضــاع ایــران در 100 ســال اخیــر،  از آن جــا کــه نظــام 
تولیــد غیــر از تولیدکننــدگان اســت، مســیر تورمــی،  بی ثبات 
ــه  ــد ادام ــرایط ب ــت و ش ــت اس ــر و فاک ــوی فق ــه س و ب
ــا  ــری م ــام تصمیم گی ــه نظ ــی ک ــد. در صورت ــدا می کن پی
تولیدکننــدگان وابســته بــه تولیدکننــدگان باشــد، می توانیــم 
ــری  ــده بهت ــورت آین ــن ص ــم و در ای ــیر دهی ــر مس تغیی
ــی  ــاس دیپلماس ــی براس ــیم. در سیاســت خارج ــته باش داش
اقتصــادی و باشــد کــه صــادر کننــدگان و صاحبــان ســرمایه 
ــی را  ــان ســرمایه ایران ــد. اگــر جری ــا تحمیــل می کنن ــر م ب
ــوان  ــراف و ت ــورهای اط ــه کش ــاد هم ــم، اقتص آزاد بگذاری
مالــی را می گیرنــد امــا در غیــر ایــن صــورت بــه ســمت و 

ســوی تخریــب خواهــد رفــت.

بــا  متناســب  صــادرات  ظرفیــت  نتوانســته  کشــور 
ــر  ــن ام ــه ای ــم آورد ک ــی را فراه ــول مل کاهــش ارزش پ
ــط  ــده توس ــاد ش ــای ایج ــامانی ه ــی از بی سر و س را ناش
ــن  ــت در ای ــم. در حقیق ــاد می دان ــوزه اقتص ــت در ح دول
ســال ها عــده قلیلــی از افــراد توانســتند از ایــن وضعیــت 
ــران و  ــهم صنعت گ ــز س ــی نی ــان اصل ــرده و زی ــره ب به
ــر  ــران در ۶0 ســال اخی ــت ای ــدگان شــد. وضعی تولیدکنن
ــت  ــران در نف ــی ای ــادرات اصل ــه ص ــد ک ــان می ده نش
ــدارد هرچنــد  ــوان تولیــدی بیشــتری ن خاصــه شــده و ت
ــه  ــاد رخ داده اســت. ب ــی زی ــول مل ــه کاهــش ارزش پ ک
ــم  ــش مه ــدازه کاه ــش ارزش اوال ان ــی در کاه ــور کل ط
ــاس  ــاس مقی ــر اس ــه ب ــد ک ــت تولی ــا ظرفی ــت. ثانی اس
ایجــاد می شــود تعییــن کننــد و ثالثــا بایــد بتوانیــم ســایر 

ــم. ــرل کنی ــت و کنت ــی را مدیری ــه مال هزین
ــا  ــه ب ــر این ک ــی ب ــت مبن ــی دول ــه پیش بین ــه ب ــا توج ب
ــی  ــادرات نفت ــزان ص ــکا، می ــی آمری ــای نفت ــم ه تحری
ــرخ ارز  ــش ن ــوان افزای ــا می ت ــد، آی ــش یاب ــور کاه کش
ــران  ــرای جب ــت ب ــوی دول ــته از س ــی خودخواس را اقدام

ــرد؟ ــداد ک ــه قلم ــری بودج کس
ــت  ــن نیس ــر دور از ذه ــن ام ــدان دل: ای خن
و قابــل تصــور اســت. از منظــر سیاســی 
پاســخ مثبــت اســت امــا بهتــر اســت از 
منظــر اقتصــادی بــه قضیــه نــگاه کنیــم. امیــدوارم عقــای 
اقتصــادی و متولیــان ایــن قضیــه در بخــش دولتــی چنیــن 
ــیار  ــار بس ــات و آث ــه تبع ــرا ک ــند چ ــته باش ــری نداش فک
بــدی را بــرای اقتصــاد کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت 
و عمــا اگــر بــه ایــن ســوال پاســخ مثبــت دهیــم، پیــش از 
ایــن کــه آمریــکا مــا را تحریــم کنــد خودمــان ایــن کار را 
کرده ایــم. هرچنــد کــه بــه نظــر بنــده در ادبیــات سیاســی 
می تــوان این گونــه بیــان کــرد کــه همــواره صدماتــی کــه 
ــوزه  ــان درح ــه خودم ــای نابخردان ــطه رفتاره ــه واس ــا ب م
ــت  ــوده اس ــی ب ــش از صدمات ــیار بی ــم بس ــی دیده  ای داخل
کــه از حــوزه خارجــی بــه مــا تحمیــل شــده اســت. اقتصــاد، 
علمــی اســت کــه در چارچوب هــای معیــن تعریــف شــده 
اســت و در عیــن حــال عملیاتــی اســت چــرا کــه اقتصــاد 
ــم  ــات ه ــری از تجربی ــر یک س ــی ب ــم مبتن ــار عل در کن
ــد  ــه رش ــاد روب ــه اقتص ــع ب ــه راج ــرا زمانی ک ــت. چ هس
ــام  ــه ن ــن و ترکی ــی، چی ــره جنوب ــم از ک ــت می کنی صحب
می بریــم؟ دلیــل ایــن اســت کــه ورای ایــن علــم، تجربــه 
وجــود دارد. یعنــی می توانیــم صفــر تــا صــد علــم اقتصــاد 
ــه هــم بیاوریــم. پــس  ــرای آن نمون را مشــخص کنیــم و ب
بایــد بــرای ایــن علــم آمیختــه بــا تجربــه، عقانــی تصمیــم 
حــوزه  در  مــا  سیاســت گذاری های  معتقــدم  گرفــت. 
تولیــدات نفتــی باعــث وابســتگی مــا بــه جریانــات سیاســی 
شــده اســت. متاســفانه مــا بــه ایــن عقانیــت نرســیدیم و 
ســعی داریــم تــا رفتــار عقانــی دیگــر کشــورها در مقابــل 
خودمــان را نیــز غیرعقانــی و سیاســی جلــوه دهیــم، 
درحالی کــه بــه عقیــده مــن، ایــن رفتــار کامــا در راســتای 
ــر  ــا و توجیه پذی ــادی آن ه ــع اقتص ــردن مناف ــینه ک بیش
ــا  ــم، تحریم ه ــگاه کنی ــر بخواهیــم عقانــی ن اســت. اگ
ــی  ــاد عقان ــر از اقتص ــذا اگ ــت ل ــدی نیس ــئله جدی مس
ــد  ــت باش ــک فرص ــد ی ــا می توان ــم، تحریم ه ــتفاده کنی اس
بــه شــرط ایــن کــه اراده و خــرد جمعــی ایــن را درک کنــد 
و بــه ایــن سمت و ســو حرکــت کنــد. جلوگیــری از مفاســد 
ــی  ــت اصل ــد اولوی ــی بای ــد مل ــت از تولی اقتصــادی و حمای
ــداد  ــر اع ــم ب ــه بخواهی ــی ک ــا زمان ــا باشــد و ت اقتصــاد م
ــد و  ــه بای ــور ک ــم آن ط ــی توانی ــم نم ــه کنی ــام تکی و ارق
شــاید از تولیــد ملــی حمایــت کنیــم. در حــال حاضــر فســاد 
ــح  ــون قب ــت و اکن ــران اس ــاد ای ــل اقتص ــن معض مهم تری
مســئله فســاد در کشــور مــا ریختــه اســت و ایــن مســئله 
عاملــی مهــم در عقب ماندگــی اقتصــاد ایــران اســت. 
متاســفانه مســئوالن رفتارهــای نابخردانــه و نادرســت خــود 
ــوه  ــرد اول سیســتم ق ــد و ف ــاط می دهن ــم ارتب ــه تحری را ب
ــان  ــه عوامــل خارجــی و درنده خوی ــه مشــکات را ب مجری
ــر از  ــتند غی ــر هس ــا مقص ــه آدم ه ــد. هم ــبت می ده نس
خــرد عقانــی و خــرد اقتصــادی خــود مســئولین. اقتصــاد 
علمــی دارای فرمــول اســت و نمی تــوان در آن بــا آزمــون 
ــاخص  ــادی، ش ــوزه اقتص ــر ح ــت. در ه ــش رف ــا پی و خط
و آمــار و ضرایــب به درســتی بــه ســوی راه درســت 
هدایتمــان می کنــد و راه حــل را نشــان می دهنــد. در عیــن 
ــد.  ــایانی می کن ــم کمــک ش ــایرین ه ــه س ــه تجرب ــال ک ح
ــد  ــی باش ــاد مل ــم، اقتص ــوزه تحری ــان در ح ــر افکارم اگ
می توانیــم ایــن مســئله را بــه عنــوان فرصــت تلقــی کنیــم. 

ــرمایه های  ــه س ــا ب ــش لزوم ــن افزای ــت. ای ــده اس ــر ش بهت
طــرح عمرانــی بیشــتر منجــر نشــده بلکــه می توانــد ناشــی از 
افزایــش قیمــت باشــد و در اینــده هــم افزایــش قیمت بیشــتر 
ــد  ــان می ده ــل نش ــال های قب ــواهد س ــت. ش ــد داش خواه
ــل  ــری تبدی ــرخ باالت ــا ن ــه ب ــی ک ــل دالر نفت ــت از مح دول
ــا  ــد، نهایت ــت می آورن ــه دس ــتری ب ــال بیش ــوند و ری می ش
ــی و  ــرکت های دولت ــت، ش ــه دول ــرد و هزین ــی نمی ب منفعت
ســایر وابســتگان بــه دولــت افزایــش پیــدا می کنــد و دولــت 
ــی  ــد منافع ــدت می توان ــی در کوتاه م ــود ول ــرر می ش متض

بــه همــراه داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه کارگــران و کارمنــدان بیشــترین تاثیر 
را از کاهــش ارزش پــول ملــی می پذیرنــد، آیــا دولــت وظیفــه 
ــروه  ــن گ ــرای ای ــی ب ــه حمایت ــاص برنام ــور خ ــه ط دارد ب
داشــته باشــد یــا خیــر؟ در صورتــی کــه پاســخ مثبت اســت، 

ایــن حمایــت بــه چــه نحــو بایــد صــورت گیــرد؟
از دو جنبــه  ایــن ســوال  بــه  خنــدان دل: 
می تــوان پاســخ داد. دولــت یــک وظیفــه 
حمایتــی دارد کــه در شــرایط ســخت اقتصــادی 
و تورمــی بایــد از حــوزه پایین دســتی و دارنــدگان حقوق هــای 
ــه خصــوص برتریــن و متمایز تریــن گــروه  ثابــت متعــادل ب
ــه  ــرا ک ــد چ ــت کن ــان( حمای ــاع )فرهنگی ــر اجتم حقوق بگی
ــکی  ــود. ش ــروه وارد می ش ــن گ ــه ای ــیب ها ب ــترین آس بیش
ــی را  ــت بایســتی شــرایط اقتصــادی حمایت ــه دول نیســت ک
بــرای بخش هــای مختلــف کــه از اتفاقــات اقتصــادی صدمــه 
می بیننــد، فراهــم کنــد امــا بایــد از دو جنبــه بــه ایــن مســئله 
نــگاه کــرد؛ یــک رویکــرد. جنبــه روانــی و ایجاد کــردن مــوج 
ــا  ــل بحــث یارانه ه ــوج اســت. مث ــر آن م ــدن ب ــوار ش و س
ــر  ــه ه ــت جــدی بخــش خصوصــی ب ــم مخالف ــه علی رغ ک
ترتیــب صــورت گرفــت و صدمــات جبران ناپذیــر اقتصــادی 
ــدارد و  ــادی ن ــه اقتص ــچ توجی ــا هی ــن روش ه ــد. ای وارد ش
اصــا نمــی توانــد راهــکار اقتصــادی محســوب شــود. راهــکار 
ــا برنامــه و  اقتصــادی یعنــی یــک رفتــار اقتصــادی همــراه ب
ــدت  ــدت و بلندم ــدت، میان م ــی کوتاه م ــک پیش بین ــا ی ب
ــک ســری  ــه ی ــرای رســیدن ب و سیاســت گذاری مناســب ب
اهــداف از قبــل پیش بینــی شــده. چــرا همــواره در صحبت هــا 
در مــورد اشــتغال پافشــاری می کنیــم؟ چــون اشــتغال زمانــی 
ــی  ــد زمان ــود. تولی ــت ش ــد نقوی ــه تولی ــود ک ــاد می ش ایج
ــیم.  ــته باش ــکا داش ــل ات ــع قاب ــه مناب ــود ک ــت می ش تقوی
منابــع قابــل اتــکا،  قابــل شناســایی هســتند. بنابرایــن دولــت 
ــف  ــه در مشــکات اقتصــادی از قشــر ضعی ــه دارد ک وظیف
حمایــت کنــد امــا در قالــب بســته حمایتــی نبایــد وارد عمــل 
شــود. واقعیــت ایــن اســت در ایــن شــرایط، دولــت بایــد فکر 
عاجــل کوتاه مدتــی بــرای مــردم داشــته باشــد و بــر اســاس 

ــه اقتصــادی اقــدام نمایــد. سیاســت عاقان
ــئله  ــاری مس ــی آم ــه بررس ــدا ب ــمی: ابت چش
ــت ارز  ــر قیم ــال اخی ــک س ــردازم. در ی می پ
بیــش از 200 درصــد، مســکن حــدود 75 
درصــد، خوراکــی 55 درصــد، تــورم عمومــی ۳1 درصــد و 
دســتمزد بیــن 7 تــا 12 درصــد افزایــش داشــته اســت. ایــن 
آمــار واقعیتــی را در حــوزه اقتصــاد کشــور نشــان می دهــد 
کــه انســان نســبت بــه ســایر مــوارد ارزان تــر شــده اســت. 
آمارتیاســن، برنــده نوبــل اقتصــادی 1998 می گوید: »انســان 
هــم ابــزار توســعه و هــدف توســعه اســت«. کشــوری کــه به 
انســان صرفــا بــه عنــوان ابــزار نــگاه کنــد، ابــدا بــه ســمت 

گزینه نهایی روحانی برای سکان داری وزارت اقتصاد دژپسند، 

پــس از این کــه در چهــارم شــهریور مــاه کرباســیان دومیــن وزیــر اقتصــادی دولــت روحانی اســتیضاح شــد، ســید رحمــت اهلل اکرمــی خزانــه دار کل 
کشــور بــه عنــوان سرپرســت منصــوب شــده و پــس از گمانه زنی هــای انجــام شــده در نهایــت فرهــاد دژپســند بــه عنــوان گزینــه نهایــی از ســوی 
رئیــس جمهــور بــرای ســکان داری وزارت اقتصــاد معرفــی شــد. رهــاد دژپســند سیاســت مدار ایرانــی متولــد بهشــهر اســت. او معــاون هماهنگــی 
برنامــه و بودجــه محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور اســت. وی فارغ التحصیل رشــته اقتصــاد در مقطع دکتــرا از 
دانشــگاه آزاد اســامی و اســتادیار دانشــکده علــوم اقتصــادی و سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت. در دوره های کارشناســی و کارشناسی ارشــد 
دانشــگاه شــهید بهشــتی اقتصــاد ایــران و اقتصــاد بخــش عمومــی تدریس می کند. دژپســند از ســوی محمدباقــر نوبخــت، رئیس ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی کشــور، بــه عنــوان معــاون هماهنگــی برنامــه و بودجــه ایــن معاونت منصــوب شــد. در دولت هشــتم معــاون برنامه ریــزی اقتصادی 
وزارت بازرگانــی بــود و در دوره یک ســاله )1۳84-1۳85( حضــور فرهــاد رهبــر در ریاســت ســازمان مدیریــت برنامه ریــزی، معاونــت تولیــدی این 
ســازمان بــر عهــده او بــود. وی بــه همــراه بعضــی دیگــر از معاونــان از جمله مهــدی رحمتی معــاون امــور زیربنایی و علــی طیب نیا معــاون اقتصادی 
وقــت ایــن ســازمان پــس از جــدی شــدن تغییــرات ســاختاری و آغــاز شــدن فراینــد تبدیــل ســازمان مدیریــت بــه دو معاونــت برنامه ریــزی و 

نظــارت راهبــردی و معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی رئیس جمهــوری، از ســمت خود اســتعفا داده اســت.
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نیم سال سینمایی پیش رو در یک نگاه
ایــن فیلــم در ســینماهای آمریــکا آغــاز شــده و این بــدان معنی 
اســت کــه مــا برای تماشــای این شــاهکار عاشــقانه، بایــد حداقل 

چنــد هفتــه  ای را بیشــتر بــه انتظار بنشــینیم!
برنده بعدی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان؟!

آلفونســو کــوارون، کارگــردان نــام آشــنای دیگــری اســت کــه 
ــه  ــبت ب ــاخت نس ــی را در س ــه متفاوت ــزل تجرب ــون ش همچ
فیلــم قبلــی  اش تجربــه کــرده اســت. او کــه بــا ســاخت فیلــم 
علمــی/ تخیلی Gravity )جاذبه( توانســت در ســال 2014 اســکار 
 Roma ،بهتریــن کارگردانــی را کســب کنــد، در فیلم جدید خــود
)رم(، دوربیــن خــود را بــه زادگاهــش، مکزیــک، بــرده اســت تــا 
تصویــری واضــح از نزاع  هــای داخلی و سلســله   مراتــب اجتماعی 
در بحبوحــه  آشــوب های سیاســی کشــورش ارائــه  دهد. کــوارون 
در ایــن درام ســیاه و ســفید و بــا اســتفاده از نابازیگــران بومــی، 
تصویــری صمیمانــه، جســورانه و در تأییــد زندگی از خانــواده ای 
بــه رخ می کشــد کــه علی  رغــم اختافــات شــخصی، اجتماعی و 
سیاســی، تعــادل خــود را حفــظ می  کننــد. ســاخت فیلمی توســط 
کــوارون کــه فیلــم قبلــی  اش 7 جایــزه اســکار را بــرای عواملش 
بــه ارمغــان آورده اســت، کســب شــیر طایــی بهترین فیلــم در 
هفتــاد و پنجمیــن جشــنواره فیلــم ونیــز به همــراه تحســین تمام 
عیــار منتقــدان و بیننــدگان و البتــه حضــور ایــن فیلــم بــه عنوان 
نماینــده کشــور مکزیــک در بخــش بهترین فیلــم خارجــی  زبان 
در نــود و یکمیــن مراســم اســکار را می  تــوان از جملــه عواملــی 
ــرای تماشــای Roma بیشــتر و  ــا را ب ــه کنجکاوی ه دانســت ک

بیشــتر کرده اســت.
انتظاری پوچ

دلیــل حضــور تــام هــاردی در کنــار میشــل ویلیامــز و 
ــن  ــوان ای ــوم( را می ت ــم Venom )ون ــون در فیل وودی هارلس
ــارول، دیگــر  ــداران ســینمای م ــر طرف دانســت کــه عــاوه  ب
سینمادوســتان نیــز بحــث و گفت و  گو هــای فراوانــی پیرامــون 
ایــن اثــر کننــد و بــه دنبــال همیــن بحــث و جدل  هــا، منتظــر 
حداقــل یــک بــار تماشــای ایــن فیلــم باشــند. هرچنــد بــه زعم 
منتقدیــن Venom فیلمــی بســیار ضعیــف بــوده و غیــر از بازی 
خــوب هــاردی در نقــش اصلــی، چیــز دیگــری بــرای عرضــه 
نداشــته اســت، طــی دو هفتــه کــه اکــران گســترده آن آغــاز 
شــده اســت، مخاطبیــن ایــن فیلــم اســتقبال نســبتا خوبــی بــه 
آن نشــان داده  انــد. بــه  طــور  کلــی امــا بــه نظــر می  رســد کــه 
Venom از آنچــه منتقــدان و طرفدارانــش انتظار آن را داشــتند، 
ضعیف تــر از کار درآمــده اســت. در هفته  هــای آخــر منتهــی 
بــه اکــران فیلــم نیــز اخبــار خوبــی از ایــن فیلــم نمی  رســید؛ 
ابتــدا خبــر آمــد کــه فیلــم درجــه ســنی PG13 گرفتــه اســت 
و ایــن یعنــی خبــری از صحنه هــای خشــونت  آمیــز مدنظــر 
ــر  ــری منتش ــپس خب ــت. س ــم نیس ــن فیل ــداران در ای طرف
شــد مبنــی بــر اینکــه ۳0 تــا 40 دقیقــه از فیلــم حــذف شــده 
اســت و ایــن حذفیــات شــامل صحنه  هایــی بــوده اســت کــه 
بــه گفتــه هــاردی بخش هــای مــورد عاقــه او در ایــن فیلــم 
ــم مذکــور فیلمــی  ــد فیل ــدون تردی ــن  حــال، ب ــا  ای ــد. ب بوده ان
ــی در  ــینمای ابرقهرمان ــداران س ــیاری از طرف ــه بس ــت ک اس

کشــورمان منتظــر تماشــای آن هســتند.
فیلمی برای موزیک بازان

دیگــر فیلــم زندگــی نامــه ای کــه امســال شــاهد آن خواهیــم 
بــود، داســتان بــه شــهرت  رســیدن گــروه موســیقی Queen را با 
محوریــت وکالیســت مشــهور این گروه، فــردی مرکــوری روایت 
 BohemianRhapsody می  کنــد. نقــش مرکــوری را در فیلــم
 Mr. Robot حماســه کولــی(، رامــی مالــک، ســتاره ســریال(
)آقــای ربــات( ایفــا نمــوده اســت و علــت اصلــی عطــش اهالــی 

ــی  ــتان حماس ــه داس ــاخت دارد ک ــت س ــاون( را در دس )مع
ــنگتن  ــد اداری در واش ــک کارمن ــدن ی ــل ش ــی تبدی چگونگ
بــه معاونــت ریاســت جمهــوری دولــت جــرج دبلیــو بــوش و 
نیــز چگونگــی شــکل دادن او بــه کشــور و جهــان بــه نحــوی 
کــه هنــوز تأثیراتــش بــر جــا مانــده را روایــت می کنــد. تیــم 
بازیگــری ایــن پــروژه متشــکل از کریســتین بیــل، ایمــی آدامز، 
اســتیو کارل و ســم راکــول انتظــار را بــرای تماشــای ایــن تریلر 
سیاســی ســخت تر می  کنــد؛ به خصــوص کــه گفتــه می شــود 
ــی از  ــی، یک ــک چن ــش دی ــای نق ــرای ایف ــل ب ــتین بی کریس
قدرت مندتریــن و تأثیرگذارتریــن معاونــان ریاســت جمهــوری 
تاریــخ آمریــکا، گریــم و ظاهــر بســیار متفاوتــی به خــود گرفته 
ــال  ــاه س ــت، دی م ــرد پی ــی ب ــه  کنندگ ــه تهی ــت. Vice ب اس

جــاری بــه طــور گســترده در ســینماها اکــران خواهــد شــد.
برد پیت در فضا!

ــه  ــی ب ــری اســت علمــی/ تخیل ــدی اث ــورد انتظــار بع ــم م فیل
ــی  ــی ل ــی چــون تام ــازی بازیگران ــی جیمــز گــری و ب کارگردان
جونــز، بــرد پیــت و روث نیــگا. آخریــن حضــور بــرد پیــت در 
 12Monkeys پــروژه ای علمــی/ تخیلــی، به 2۳ ســال پیــش و فیلــم
)12 میمــون( بــاز می گــردد. حــال بــار دیگــر قــرار اســت او را در 
فیلمــی از ایــن ژانــر بــه نــام Ad Astra )ســفر به ســوی ســتارگان( 
ــز ببینیــم  ــی جون ــار بازیگــر کهنــه  کاری چــون تامــی ل و در کن
کــه قطعــا بــه هیجــان ماجــرا می  افزایــد. داســتان ایــن فیلــم در 
مــورد شــخصیت روی مک  برایــد بــا نقــش  آفرینــی بــرد پیــت 
ــا  خواهــد بــود. روی قــرار اســت در جســت وجوی پــدر خــود ب
بــازی جونــز کــه بیســت ســال پیــش در مأموریتــی یــک  طرفــه 
ــات  ــا نشــانه هایی از حی ــود ت ــرده ب ــون ســفر ک ــه ســیاره نپت ب
موجــودات بیگانــه بیابــد، ســفری دور و دراز را آغــاز کنــد. ایــن 

فیلــم نیــز دی مــاه امســال اکــران عمومــی می شــود.
بازار داغ انیمیشن

ایــن  انیمیشــن  دنیــای  بــرای طرفــداران  خبــر خــوب 
اســت کــه طــی ماه   هــای آینــده می  توانیــم دو انیمیشــن 
محبــوب و پرطرفــدار Incredibles2 )شــگفت  انگیــزان 2( و 
ــش دوم(  ــو 2: بخ ــم لگ TheLego Movie 2:The Second Part )فیل
را بــه نظــاره بنشــینیم. Incredibles 2 کــه چهــارده ســال پــس از 
نســخه اولیــه، چهــار مــاه پیش در ســینماها بــه اکــران درآمــد، با 
اســتقبال غیرقابــل  تصور منتقدیــن و مخاطبیــن روبــه رو گردید و 
توانســت بــه پرفروش تریــن انیمیشــن ســینمایی تاریخ ســینمای 
ــان  ــینمای جه ــروش س ــومین انیمیشــن پرف ــز س ــکا و نی آمری
پــس از انیمیشــن  های Frozen )منجمــد( و Minions )مینیون هــا( 
بــدل گــردد. یکــی از منتقدیــن پــس از تماشــای ایــن انیمیشــن 
ــر  ــارده ســال را صــرف بحــث ب ــن چه ــود: »م ــه ب ــن گفت چنی
 The Incredibles 2 ــه ــان ب ــه جه ــردم ک ــوع ک ــن موض ــر ای س
ــا  ــن ب ــدن آن، م ــس از دی ــدارد. پ ــاز ن ــگفت انگیزان 2( نی )ش
ــوش  ــگفت انگیزان ۳( خ ــه The Incredibles 3 )ش ــاز ب ــوش ب آغ
ــن  ــوری ای ــخه بل ــار نس ــخ انتش ــی تاری ــم!« دیزن ــد می گوی آم
انیمیشــن را پانزدهــم آبــان مــاه اعــام نمــوده اســت. از ســویی 
خبــر ســاخت انیمیشــنی دیگــر در فرانچایــز The LEGO )لگــو( 
ــن  ــک انیمیش ــدون ش ــت. ب ــد آورده اس ــه وج ــداران را ب طرف
ــن  ــن و پرمغزتری ــی از بهتری ــو( یک ــم لگ The LEGO Movie )فیل
انیمیشــن های ســال 2014 بــود کــه بازخوردهــای خوبــی را نیــز 
از ســوی مخاطبیــن خــاص و عــام دریافــت نمــود. در ادامــه نیــز 
انیمیشــن های دل نشــین دیگــری از ایــن فرانچایــز عرضــه شــد. 
حــال خبــر خــوب ایــن اســت کــه دنبالــه ایــن انیمیشــن تحــت 
عنــوان TheLegoMovie2:TheSecondPart در دســت ســاخت 
اســت و بهمــن مــاه امســال بــه ســینماها می  آیــد. بنابرایــن بــه 
نظــر می  رســد کــه ســال جــاری بــرای انیمیشــن  دوســتان نیــز 

خالــی از لطــف نباشــد.
ــش رو  ــینمایی پی ــال س ــه س ــوان نســبت ب ــوع، می  ت در مجم
ــع آن را  ــود و توق ــر ب ــته امیدوارت ــال گذش ــا س در مقایســه ب
داشــت کــه جوایــز ســینمایی بــه فیلم  هــای درخورتــری اهــدا 
شــود. درضمــن، فیلم هــای دیگــری نیــز وجــود داشــتند کــه 
بــه دلیــل طوالنــی  شــدن بیــش از حــد مطلــب از آوردن آن ها 
امتنــاع ورزیدم، فیلم هایــی چــون At Eternity’s Gate )بــر دروازه 
ابدیــت( کــه حــول زندگــی نقــاش مشــهور، ونســان ون گــوگ 
ســاخته شــده اســت و خبرهــا نشــان از بــازی چشــمگیر ویلــم 
دفــو در آن دارد، فیلــم The Favourite )ســوگلی( بــا هنرنمایــی 
امــا اســتون و الیویــا کلمــن کــه کلمــن بــرای نقش  آفرینــی در 
آن جایــزه بهتریــن بازیگر زن را از جشــنواره فیلــم ونیز دریافت 
نمــود، فیلــم موزیــکال راب مارشــال بــا بــازی مریــل اســتریپ 
تحــت عنــوان Mary Poppins Returns )بازگشــت مــری پاپینز( 
و فیلــم تاریخــی MaryQueenOfScots )مــاری ملکــه اســکاتلند( 
بــا نقش  آفرینــی مارگــو رابــی و سیرشــا رونــان. در پایــان نیــز 
ــا  ــان ب ــم همزم ــا بتوانی ــردد ت ــم گ ــم شــرایطی فراه امیدواری
ســایر مــردم جهــان، در ســینماهای کشــورمان از تماشــای آثار 

شــاخص جهانــی لــذت ببریــم.

علی قربانی
کارشناسی روانشناسی 9۴

ــا  ــگفت انگیز ت ــای ش ــواده آق ــد خان ــای جدی از ماجراجویی ه
ــور  ــوری، از حض ــردی مرک ــترانگ و ف ــل آرمس ــی نی بیوگراف
ــور  ــا حض ــی ت ــروژه  ای ابرقهرمان ــاردی در پ ــام ه ــاره ت چندب
برد پیــت پــس از 2۳ ســال در اثــری علمــی/ تخیلــی، از 
ــورش  ــا حض ــر ت ــی کوپ ــی بردل ــه کارگردان ــتین تجرب نخس
در ســی  و هفتمیــن فیلــم کلینــت ایســتوود، از ظاهــر 
ــا  ــوش ت ــاوت کریســتین بیــل در نقــش معــاون جــرج ب متف
نقش آفرینــی مشــترک راســل کــرو و نیکــول کیدمــن همــه 
ــز  ــه در پایی ــی هســتند ک ــینمایی جذاب ــای س ــه پروژه  ه و هم
ــیم.  ــا باش ــر آن ه ــم نظاره  گ ــاری می  توانی ــال ج ــتان س و زمس
در ایــن نوشــته قصــد بــر مــرور مــورد انتظارتریــن فیلم هایــی 
اســت کــه تــا پایــان ســال 97 نســخه بلــوری آن  هــا به دســت 
مــا می  رســند. پیــش از آن ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کــه بــه دلیــل عــدم عاقــه نویســنده بــه ســینمای ابرقهرمانی، 
در ایــن نوشــته بــه معرفــی و بررســی ایــن فیلم  هــا پرداختــه 
نشــده اســت وگرنــه صرفــا می  بایســت از فیلم هــای پرطرفــدار 
ابرقهرمانــی ســخن بــه میــان آورد کــه هــر ســاله نیــز تعــداد 

ــوند. ــتر می  ش ــتر و بیش ــان بیش مخاطبین ش
گاسلینگ در فضا!

ــار  ــا انتش ــر و ب ــال اخی ــه س ــه در س ــی ک ــی از فیلم  های یک
اخبــار ســاخت آن همــواره توجــه اهالــی ســینما را بــه ســوی 
ــن شــزل،  ــه ای دیمی ــروژه زندگی نام خــود جلب کرده اســت، پ
ــی  ــول زندگ ــی ح ــناس آمریکای ــوان و سرش ــردان ج کارگ
نخســتین فــردی اســت کــه بــه کــره مــاه قــدم گذاشته اســت. 
شــزل پــس از موفقیــت و کســب جوایــز گوناگــون بــه ســبب 
ســاخت دو فیلــم Whiplash )ویپلــش( و La La Land )ال اللنــد(، 
 First ایــن بــار و در ســن ۳۳ ســالگی بــه ســراغ ســاخت فیلــم
Man )نخســتین انســان( رفتــه اســت تــا زندگــی و شــخصیت 
فضانــورد آمریکایــی، نیــل آرمســترانگ و فــرود او بــه عنــوان 
ــد.  ــر بکش ــه تصوی ــاه را ب ــره م ــر روی ک ــان ب ــتین انس نخس
ــزل  ــی ش ــروژه قبل ــور در پ ــا حض ــه ب ــلینگ ک ــان گاس رای
ــار دیگــر  نخســتین نامــزدی اســکار خــود را کســب کــرد، ب
در نقــش اصلــی فیلــم او نقــش  آفرینــی کــرده اســت. ده روز 
اســت کــه اکــران ایــن فیلــم در ایــاالت متحــده آغــاز شــده 
ــال داشــته اســت.  ــه دنب ــن را ب و واکنش هــای مثبــت منتقدی
یکــی از جنبه هــای بحــث  برانگیــز ایــن فیلــم، عــدم نمایــش 
نصــب پرچــم آمریــکا بــر روی کــره مــاه توســط آرمســترانگ 
اســت کــه بــا واکنش هــای گســترده بــه  خصــوص از جانــب 
ــتدالل  ــت. اس ــده اس ــه رو ش ــی روب ــت مداران آمریکای سیاس
عوامــل ایــن فیلــم بــرای ایــن اتفــاق را می  تــوان در اظهار نظــر 
ــود: »دســتاوردهای  گاســلینگ جســت و جو کــرد کــه گفتــه ب
ــه  ــه ب ــتند ک ــر از آن هس ــیار مهم ت ــی بس ــوردی و علم فضان
مــرز کشــورها محــدود باشــند«. بــه  هر  روی، ســابقه درخشــان 
ــی جــوان و تازه  نفــس و همچنیــن  ــه عنــوان کارگردان شــزل ب
ــپیلبرگ در  ــتیون اس ــون اس ــرآوازه چ ــی پ ــور کارگردان حض
مقــام تهیه  کننــده، دوســت داران ســینما را در سراســر جهــان 
وا مــی دارد تــا بــرای تماشــای First Man لحظه شــماری کننــد.

تولد بردلی کوپر
ــوان درامــی  ــد شــده اســت(، عن A Star Is Born )ســتاره ای متول
رمانتیــک بــه کارگردانــی بردلــی کوپــر اســت. کوپــر کــه بــه 
ــزد  ــار نام ــن ب ــانش چندی ــای درخش ــبب نقش  آفرینی  ه س
ــن  ــت، در اولی ــده اس ــری ش ــکار بازیگ ــزه اس ــت جای دریاف
تجربــه کارگردانــی خــود بــه ســراغ بازســازی اثــری کاســیک 
محصــول ســال 19۳7 میــادی بــه همیــن نــام رفتــه اســت که 
تاکنــون نیــز چندیــن بــار بازســازی های گوناگــون و موفقــی از 
ــر شــکل گیری  آن ســاخته شــده اســت. داســتان ایــن فیلــم ب
و فــراز و نشــیب های رابطــه عاشــقانه خواننــده ای با تجربــه بــا 
بــازی خــود کوپــر و دختــری مســتعد در زمینــه خوانندگــی بــا 
بــازی خواننــده سرشــناس، لیــدی گاگا متمرکــز اســت. اگرچــه 
داســتان فیلــم A Star Is Born کلیشــه  ای بــه نظــر می  رســد امــا از 
آنجــا کــه هنــگام نمایــش در جشــنواره فیلــم ونیــز نظــر مثبت 
ــوان  ــه همــراه داشــته اســت، می  ت ــن و تماشــاگران را ب منتقدی
اطمینــان یافــت کــه کوپــر در ایجــاد حــال و هوایــی تــازه در این 
بســتر تکــراری، موفــق عمــل کــرده اســت. موفقیــت کوپــر چه 
در مقــام کارگــردان و چــه در مقــام بازیگــر، منتقد مجلــه ورایتی 
ــد  ــم متول ــن فیل ــا ســتاره ای را کــه درون ای ــرآن داشــت ت را ب
شــده اســت، خــود کوپــر بدانــد! جالــب اســت بدانیــد کــه در 
ابتــدا و در ســال 2011 قــرار بــود کلینــت ایســتوود ایــن پــروژه 
را کارگردانــی و بردلــی کوپــر و بیانســه بــرای او بــازی کننــد اما 
پــس از مدتــی ایســتوود از آن کناره گیــری کــرد و کوپــر را بــه 
عنــوان جایگزیــن خــود معرفــی نمــود. دو هفته اســت کــه اکران 

ســینما بــرای دیــدن ایــن فیلــم، تماشــای هنرنمایــی او در ایــن 
پــروژه اســت چــرا کــه پــس از نمایــش فیلــم بــرای تعــدادی 
از منتقــدان، همگــی آن  هــا بــه اتفــاق بــازی مالــک را فوق العــاده 
ــه او را  ــی ک ــا جای ــد ت ــرده بودن ــرآورد ک ــین  برانگیز ب و تحس
یکــی از کاندیداهــای حتمــی اســکار بازیگــری معرفــی کرده انــد. 
فــارغ از اهالــی ســینما، طرفــداران موســیقی راک نیــز به شــدت 
منتظــر تماشــای ایــن اثــر می  باشــند. ایــن فیلــم همین هفتــه در 
ســینماهای سراســر جهان )البته بــه جز ایــران!( برای طرفــداران 

بــه نمایــش درخواهــد آمــد.
تمایالت خاص!

جوئــل اجرتــون بازیگــر اســترالیایی هالیــوود در دومیــن تجربه 
کارگردانــی خــود پــس از فیلــم روان شناســانه The Gift )هدیــه( 
 Boy Erased ،در ســال 2015، بــار دیگــر در فیلــم جدیــد خــود
ــر  ــا یک دیگ ــان  ها ب ــده انس ــط پیچی ــد(، رواب ــو ش ــر مح )پس
ــرد را  ــتان ج ــت. Boy Erased داس ــیده اس ــر کش ــه تصوی را ب
روایــت می کنــد کــه پســر یــک کشــیش باپتیســت در یــک 
شــهر کوچــک آمریکایــی اســت و در ســن نــوزده ســالگی بــه 
ــده اســت؛  ــرا ش ــه همجنس گ ــد ک ــراف می  کن ــش اعت والدین
حــال او بــا یــک اولتیماتــوم روبــه رو می گــردد: در یــک برنامــه 
ــه  ــرای همیش ــا ب ــد ی ــرکت کن ــان ش ــان همجنس  گرای درم
ــن  ــد. ای ــود را از دســت بده ــب خ ــتان و مذه ــواده، دوس خان
فیلــم داســتان واقعــی مبــارزه یــک جــوان بــرای پیــدا کــردن 
ــخ گویی  ــه پاس ــور ب ــه مجب ــد ک ــان می  ده ــودش را نش خ
ــش  ــود. نق ــودش می ش ــت خ ــای هوی ــه جنبه  ه ــورد هم درم
اصلــی ایــن فیلــم را لــوکاس هجــز، بازیگــری کــه بــرای نقــش 
ــار  ــتر کن ــم Manchester By The Sea )منچس ــی در فیل  آفرین
ــا  ــود، ایف ــا( نامــزد بهتریــن بازیگــر مکمــل مــرد شــده ب دری
کــرده اســت. همچنیــن بازیگــران برنــده اســکار راســل کــرو 
و نیکــول کیدمــن نقــش والدیــن مذهبــی پســر نــوزده ســاله را 
در ایــن فیلــم بــازی کرده  انــد. Boy Erased جمعــه هفتــه آینــده 

بــر پــرده نقــره ای نقــش خواهــد بســت.
ایستوود قاچاقچی!

کلینــت ایســتوود، کارگــردان و بازیگــر پــرکار آمریکایی اســت، 
در آســتانه 90 ســالگی نیــز دســت از ســاختن فیلــم برنداشــته 
و فیلــم جدیــد خــود را - کــه ســی  و هفتمیــن اثــرش در مقــام 
کارگــردان می  باشــد- دو مــاه دیگــر بــه روی پــرده ســینماها 
ــال دوری از  ــس از ۶ س ــتوود را پ ــت ایس ــرار اس ــرد. ق می  ب
بازیگــری، بــار دیگــر در ایــن فیلــم و در نقــش اصلــی ببینیــم. 
ــت  ــاس واقعی ــر اس ــه ب ــی( ک ــم The Mule )قاچاقچ در فیل
ساخته شده اســت، کلینــت ایســتوود نقــش یــک مــرد مســن 
ــازی مــی  کنــد و  ــام ارل اســتون را ب ــه ن ــول ب ــه پ ــد ب نیازمن
ــواد مخــدر  ــک پیــک م ــوان ی ــه عن ــد، ب ــه بدان ــدون آن ک ب
بــرای کارتــل شــروع بــه کار می  کنــد. همــان  طــور کــه انتظــار 
مــی رود، مســیر کاری جدیــد اســتون توجــه ســازمان مبــارزه با 
مــواد مخــدر را بــه خــود جلــب می  کنــد و از آن جــا داســتان 
آغــاز می  شــود. بــر روی کاغــذ داســتان یــک قاچاقچــی مــواد 
مخــدر مســن کــه اداره مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه دنبالــش 
ــبک  ــه س ــک ب ــدی تاری ــک کم ــمایل ی ــکل و ش ــت ش اس
فیلم  هــای بــرادران کوئــن را دارد، بنابرایــن جالــب اســت ببینیم 
ــد.  ــاب می  ده ــگ و لع ــه آن رن ــه ب ــتعداد ایســتوود چگون اس
بردلــی کوپــر نیــز در نقــش مامــور DEA ایســتوود را در ایــن 

ــد. ــی می کن ــم همراه فیل
شگفتی جدید کریستین بیل

آدام مــک  کــی، کارگــردان فیلــم موفــق The Big Short )رکــود 
 Vice بــزرگ( در ســال 2015، پــس از ســه ســال فیلــم

نمایش »همه می دانند« اصغر فرهادی در فستیوال »لومیر«

بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی فیلــم، امســال فســتیوال فیلــم لومیــر، مراســم بزرگداشــتی را بــرای خاویــر بــاردم، بازیگر 
اســپانیایی، برگــزار کــرد کــه ایــن مراســم بــا اکــران چنــد فیلــم  بــه انتخــاب خــود وی از مجموعــه فیلم هایــی کــه تاکنــون بــازی کرده 
اســت، همــراه بــود. برایــن اســاس عــاوه بــر »همــه می داننــد«، فیلم هــای »زیبــا«، »جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت« و »زیــر آفتــاب 
دوشــنبه« هــم از بــاردم نمایــش داده شــدند. فســتیوال فیلــم لومیــر هــر ســال در شــهر لیــون فرانســه برگــزار می شــود. ایــن فســتیوال 
ــای  ــزاری بزرگداشــت و کاس ه ــار آن، برگ ــد و در کن ــران می کن ــف را اک ــای کاســیک ســینما از کشــورهای مختل ــا فیلم ه عموم
مختلــف را در برنامــه خــود دارد. امســال عــاوه بــر اصغــر فرهــادی و خاویــر بــاردم ســینماگرانی همچــون گی یرمــو دل تورو، آلفونســو 
کــوارون، مونیــکا بلوچــی، لیــو اولمــان )بازیگــر فیلم هــای برگمــان(، ژان پــل مونــدو، برتــران تاورنیــه و کلــود للــوش از حاضریــن و 
مهمانــان در ایــن فســتیوال بودند.فســتیوال فیلــم لومیــر از ســیزدهم اکتبــر )21 مهــر( آغــاز شــده و بیســت ویکم اکتبــر )29 مهــر( بــه 
کار خــود خاتمــه خواهــد داد. فیلــم »همــه می داننــد« دو هفتــه پیــش نیــز بــه عنــوان فیلــم افتتاحیــه فســتیوال فیلــم آنتالیــا بــا حضــور 

کارگــردان بــه نمایــش در آمــد.
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موسیقی و معماری

ایــن کــه نقــش مهمــی در موســیقی پلیفنیــک دارد، خوانــدن 
ــری  ــاظ بص ــد. از لح ــان تر می کن ــب آس ــه مرات ــا را ب نت ه
نیــز قرینه ســازی ایجــاد آرامــش و ســکون بصــری می کنــد؛ 
قرینه ســازی در موســیقی بــه صــورت ســوال و جــواب اجــرا 
ــیقی  ــارن در موس ــابه تق ــاری مش ــارن در معم ــود. تق می ش
ــده  ــاال رون ــرای مثــال نت هــای ب اســت بدیــن معنــی کــه ب
ــت  ــه ن ــده و رجــوع ب ــن رون ــه صــورت پایی ــل، ب ــه قب جمل

ــه موســیقی را تکمیــل می کنــد. شــاهد جمل
ــا ریتــم: در موســیقی ضــرب باعــث ایجــاد حــس  ضــرب ی
ــه  ــته ب ــیقی وابس ــم در موس ــود. ریت ــی می ش ــم و پویای نظ
ــه فضــا اســت. در معمــاری  ــان و در معمــاری وابســته ب زم
ریتــم بــا تکنیک هــای مختلــف از جملــه تسلســل هماهنــگ 
ــم، خطــوط صــاف و  ــور، رنگ هــای مای و منظــم ســایه ها، ن

ــد. ــان می ده ــود را نش ــی و... خ منحن
ــب.  ــک ترکی ــه اجــزا در ی ــل نظــم بخشــیدن ب ــرار: عام تک
تکــرار در قالــب ریتــم آن گونــه کــه در موســیقی یــا 
ــاده از  ــت س ــی بی نهای ــورد، اصل ــم می خ ــه چش ــاری ب معم
ترکیب بنــدی اســت کــه ســعی در بــه دســت آوردن حســی 

ــجام دارد از انس
پاســاژ: اصطاحــی اســت کــه عینــا در معمــاری و موســیقی 
وجــود دارد و در لغــت بــه معنــای گــذرگاه اســت. در 
معمــاری و موســیقی، پاســاژ عمــل اتصــال دو فضــای مختلــف 
ــاژ  ــوم واژه پاس ــد. مفه ــام می ده ــی انج ــت مفصل ــه حال را ب
در معمــاری، بــه معنــای فضایــی اســت کــه یــک ناحیــه از 
ســاختمان را بــه دیگــری متصــل می کنــد، در موســیقی نیــز 
بــه معنــای تکــه ای از قطعــه موســیقی اســت کــه نقــش آن 
- در فضــای یــک اثــر موســیقی در فضــای فــرم - پیونــد دو 

قســمت مهــم یــک قطعــه بــه یــک دیگــر اســت.
تأکیــد: شــاخص کــردن یــک جــزء یــا یــک سلســله اجــزا در 

از تکنیک هــای چنــد صدایــی در موســیقی متفــاوت اســت و 
ــر دارد. ــی کلی ت حالت

فضــا: عنصــر هویــت بخــش بــه مســئله فضــا در جهان مــاده، 
مــکان و زمــان اســت. موســیقی هماننــد معمــاری مســتقیما 
ــرات  ــازی از تأثی ــه فضاس ــردازد، بلک ــازی نمی پ ــه فضا س ب
موســیقی اســت. در واقــع مهم تریــن قــدرت موســیقی ایجــاد 
حرکــت و فضاســازی اســت. معمــاری و موســیقی هــر دو بــا 
ــه  ــر فضــا را ب ــی ب ــای خــاص، احساســات مبن ایجــاد فضاه
انســان القــا می کنــد. فضــای معمــاری فضایــی اســت تعریــف 
ــا منفــی. فضــای موســیقی،  شــده توســط فرم هــای مثبــت ی
فضایــی اســت پویــا و غیــر قابــل تعریــف کــه بــه طــور کامل 
احساســی اســت و نمی تــوان آن را توســط فــرم چــه مثبــت 
ــوان از درک یــک فضــای  و چــه منفــی محــدود کــرد. می ت
معمــاری حســی را بــه دســت آورد کــه قطعــه موســیقی نیــز 

بتوانــد مشــابه آن حــس فضایــی را القــا کنــد
موســیقی و معمــاری از لحــاظ ســاختاری و مفاهیــم بنیــادی 
شــباهت ها و اشــتراکات بســیاری بــا یک دیگــر دارنــد 
ــی  ــز دلیل ــگ نی ــر دو از فرهن ــن ه ــه گرفت ــن ریش همچنی
ــل  ــیقی در تحلی ــری از موس ــکان بهره گی ــر ام ــف ب مضاع
فــرم معمــاری اســت. موســیقی کــه از یــک ســو، اشــتراکات 
ــا معمــاری داشــته و از ســوی دیگــر، انتزاعی تریــن  بســیار ب
هنــر اســت و احساســات و فضاهــای القــای خــود را بی هیــچ 
ــوی  ــد الگ ــد، می توان ــل می کن ــب منتق ــه مخاط ــطه ب واس
مناســبی بــرای طراحــی فــرم در اختیــار هنرمنــد معمــار قرار 
ــری  ــی بهره گی ــی و حت ــت الهام بخش ــع قابلی ــد. در واق ده

ــرم را دارد. ــرای طراحــی ف ــاری ب ــه معم مســتقیم ب
ــه ای از بهــره گیــری در طراحــی فــرم معمــاری کــه از  نمون
دســتاورد های امــکان ســنجی تبدیــل فــرم موســیقی بــه فــرم 

معمــاری اســت بدیــن قــرار اســت:
فرم هــای کلــی دســتگاه های موســیقی ایرانــی معمــوال 
پویایــی کمتــری نســبت بــه گوشــه ها دارنــد لــذا می تــوان 
ــه  ــور ک ــتگاه ش ــه های دس ــی از گوش ــال از یک ــرای مث ب
دســتگاه مــادر موســیقی ایرانــی بــه حســاب می آیــد، بهــره 
گرفتــه شــود. بنابرایــن، در فــرود دســتگاه شــور بــه دلیــل 
اینکــه فــرود، نوعــی سرمشــق یــا الگــوی لحنــی اســت کــه 
در انتهــای اغلــب گوشــه های یــک دســتگاه بــرای خاتمــه 
دادن بــه آن گوشــه ها اجــرا می شــود و عامــل پیونــد 
ــوان  ــت، می ت ــد اس ــه درآم ــف ب ــه های مختل دادن گوش
ــور  ــتگاه ش ــرود دس ــل آن در ف ــا و فواص ــش نت ه از کش
بــرای طراحــی فــرم بهــره گرفــت و در ایــن صــورت فــرم 
ــات  ــاری دارای ســایر خصوصی ــد شــده از لحــاظ معم تولی
گوشــه فــرود دســتگاه نظیــر سلســله مراتــب، ریتــم، 

ــی اســت. گلیســاندو و هارمون

سجاد جایز
کارشناسی شهرسازی 9۳

ــه هویــت هــر ملــت، وظیفــه فرهنــگ  عینیــت بخشــیدن ب
و نمودهــای عینــی آن از جملــه موســیقی و معمــاری اســت. 
ــل  ــری از عوام ــا بهره گی ــالیان ب ــی س ــران ط ــیقی ای موس
گوناگــون بــه کمــال رســیده اســت؛ از آنجــا کــه ایــن عوامــل 
ریشــه در فرهنــگ دارد و شــاهد آن بهــره جســتن از همــان 
پارادیم هــا در معمــاری ایرانــی اســت، بازخوانــی تطبیقــی ایــن 
ــودن  ــه ب ــر آگاهان ــی ب ــر و گواه ــن ام ــن ای ــد مبی دو می توان
ــا  ــتتر در آن ه ــت مس ــر و حکم ــن عناص ــری از ای بهره گی
باشــد. هنــر - و در نــگاه خــاص موســیقی - هــر منطقه ریشــه 
در فرهنــگ و تاریــخ آن ناحیــه دارد لــذا در شــناخت هرچــه 
ــوان از موســیقی آن جــا  بیشــتر فرهنــگ هــر ســرزمین می ت
ــتراک  ــوه اش ــاری وج ــر معم ــت دیگ ــت. از جه ــره گرف به
بســیاری بــا موســیقی دارد و چــه بــه جهــت مفهومــی و ذات 
ــد  ــاد می کن ــه ایج ــی ک ــس فضای ــیقی و ح ــاری و موس معم
ــر  ــکل دهنده ه ــد ش ــکل و قواع ــرم و ش ــاظ ف ــه از لح و چ
ــد  ــی، تکــرار و ... می توانن ــم، هارمون ــر تناســب ها، ریت دو نظی

یــک دیگــر را توجیــه کننــد.
اشتراکات موسیقی و معماری

سلســله مراتــب: در معمــاری تفکیــک اهمیــت با معنــای یک 
فــرم یــا فضــا از ســایر فرم هــا یــا فضاهــای ســازماندهی، بــه 
وســیله انــدازه شــکل و مــکان آن اســت. اصل سلســله مراتب 
در موســیقی ایرانــی نیــز چــه در جایگزینــی الگــوی فرم هــای 
ــف  ــه های ردی ــری گوش ــب قرارگی ــه در ترتی ــیقی و چ موس

دســتگاهی، مــورد توجــه بــوده اســت.
وحــدت در عیــن کثــرت: کیفیتــی اســت کــه بــه کار 
ــیقی و  ــر موس ــر دو هن ــد. در ه ــت می بخش ــری جامعی هن
معمــاری کــه جــزء هنرهــای متعالــی هســتند، وحــدت بــرای 
گــردآوری و ترکیــب تفاوت هــا یــا اجــزاء پیچیــده و مرمــوز 
بــه کار مــی رود. وحدت گرایــی در موســیقی ایرانــی بــه 
صــورت حرکــت دایــره وار گوشــه های مختلــف دســتگاه های 
ایرانــی نمــود پیــدا می کنــد. در معمــاری ایرانــی اســامی نیــز 
ــات و  ــلیمی و تزئین ــوش اس ــه در نق ــیاری چ ــای بس نمونه ه

ــود. ــت می ش ــاختار یاف ــه در س چ
تناســبات: نســبتی اســت کــه بیان کننــده رابطــه بیــن دو یــا 
چنــد چیــز اســت، تناســب هنــری عبــارت اســت از وجــود 
نســبت هایی مشــتق از ریاضــی، در هنــر. تناســب در معمــاری 
بــه واســطه مفهــوم ریتــم و فضــای مــوزون بــه مفهــوم نظــم 

ــود. ــط می ش مرتب
تقــارن: توزیــع برابــر فرم هــا و فضاهــای یــک بنــا حــول یــک 
خــط یــا یــک نقطــه مشــترک اســت، ایــن امــر عــاوه بــر 

ــا می شــود.  ــود بیشــتر آن ه ــه باعــث نم ــک کل اســت ک ی
ایــن ویژگــی بــا تکیــه بــر اصــوات و یــا لحنــی در یــک قطعــه 
ــر متجلــی ســاختن بخشــی از بنــا در  ــا تکیــه ب موســیقی و ب
معمــاری، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. از نمونه هــای 
ــران،  ــاری ای ــا در معم ــر بخشــی از بن ــد ب ــارز تأکی بســیار ب

ــزد اشــاره کــرد. ــه ورودی مســجد جامــع ی ــوان ب می ت
اوج و حضیــض: اوج یــا ارتفــاع در موســیقی یــا معمــاری، بــه 
ــر  ــا زی ــا، ی ــک بن ــی در ی ــدی و کوتاه ــض و بلن اوج و حضی
ــر موســیقی  ــا یــک اث و بمــی، بلنــدی و کوتاهــی صــوت و ی
ــدوده،  ــک مح ــیقی در ی ــر موس ــر اث ــردد. ه ــاق می گ اط
ــود. از  ــده می ش ــت آفری ــن ن ــا بم تری ــت ت ــن ن از زیر تری
حضیــض تــا اوج ایــن محــدوده صوتــی را ارتفــاع می گوینــد. 
ــا و  ــک بن ــی از ی ــی بخش های ــدی و کوتاه ــاری بلن در معم
ــردد. ــر می گ ــاع تعبی ــه ارتف ــا ب ــود در آن ه ــبات موج تناس

پرســپکتیو: در معمــاری مشــابه بــا )fade out( در موســیقی 
ــود و  ــرار می ش ــم تک ــک ریت ــه ی ــی ک ــی حالت ــت؛ یعن اس
در حالــت تکــرار ضعیــف و ضعیف تــر می گــردد. در 
موســیقی امــروز تــاش بــرای ایجــاد پرپکتیــو واقع نمایانــه 
ــت  ــه از نهای ــش هایی ک ــد. کش ــوش می رس ــه گ ــتر ب بیش
آهســتگی شــروع شــده و بــه تدریــج قــوی شــنیده 

ــس. ــا بالعک ــوند و ی می ش
هارمونــی: هماهنگــی یــا هارمونــی نظــم زیبایــی شناســانه ای 
اســت کــه بیــن اجــزاء تشــکیل دهنــده یــک پدیــده وجــود 
ــوات  ــازش اص ــق و س ــیقی، تواف ــی در موس ــم آهنگ دارد؛ ه
ــا  ــا و موتیف ه ــق تم ه ــاری، تواف ــی در معم ــت. هارمون اس
ــوم  ــز در مفه ــیقی نی ــت. در موس ــم اس ــا ه ــات ب و موضوع
وســیع تناســبات میــان اصــوات، جمله هــای موســیقی، تــم و 
رنــگ، طنیــن و... همــان هماهنگــی یــا هارمونــی اســت. ایــن 
موضــوع تــا حــدودی بــا دانــش هارمونــی بــه عنــوان یکــی 

آلبوم موسیقی »باب دیلن« فیلم می شود

ــا  ــه نامــت صــدا کــن« ب ــوکا گوادانینــو« کارگــردان فیلــم نامــزد اســکار »مــرا ب ــه نقــل از رولینگ اســتون، »ل ــه گــزارش ایســنا ب ب
همــکاری »ریچــارد الگراونیــس« در مقــام فیلمنامه نویــس قصــد دارد فیلمــی بــا اقتبــاس از آلبــوم موســیقی شــاهکار اثــر »بــاب دیلــن« 
ــگارش فیلمنامــه 188  ــی از پیــش ن ــام »خــون روی مســیرها« بســازد. »ریچــارد الگراونیــس« فیلمنامه نویــس مطــرح آمریکای ــا ن ب
صفحــه ای ایــن فیلــم را تمــام کــرده کــه داســتان چندالیــه آن دربــاره شــخصیت هایی اســت کــه در ســال 1970 میــادی مضمــون 
ــر اســاس آن هــا شــکل گرفتــه اســت. آلبــوم موســیقی »خــون روی مســیرها« در  اصلــی آلبــوم موســیقی »خــون روی مســیرها« ب
بحبوحــه جدایــی »بــاب دیلــن« از همســرش ســارا پــس از ده ســال زندگــی ســاخته شــده اســت. »بــاب دیلــن« خواننــده، ترانه ســرا 
و نویســنده آمریکایــی از نــگاه بســیاری، تاثیرگذارتریــن چهــره در تاریــخ موســیقی آمریــکا محســوب می شــود و برخــی ترانه هــای او 
توســط بســیاری از خواننــدگان مشــهور دوباره خوانــی شــده  اســت. او در پدیــدار شــدن ســبکی در موســیقی بــه نــام »راک بومــی« در 
اواســط دهــه ۶0 بســیار تاثیرگــذار بــود و بــه »شکســپیر« هم نســان خــود شــهرت یافــت. او در پنــج دهــه  اخیــر در موســیقی آمریــکا 
بــه عنــوان یــک پدیــده مطــرح بــوده اســت. آکادمــی نوبــل در نوامبــر 201۶ نــام »بــاب دیلــن« را به عنــوان برنــده نوبــل ادبیــات 

اعــام و »خلــق تعابیــر جدیــد شــاعرانه در ســنت شــعر آمریکایــی« را علــت برگزیــدن او عنــوان کــرد. 
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در روزهای آینده با سازمان دانشجویان



افزایش قیمت نفت در پی تهدید به تالفی عربستان

قیمــت نفــت روز دوشــنبه به دنبــال تنش هــای ژئوپلیتیکــی بــر ســر ناپدیــد شــدن یــک خبرنــگار ســعودی برجســته کــه نگرانی هــا نســبت بــه 
عرضــه را برانگیخــت، افزایــش یافــت امــا نگرانی هــا نســبت بــه دورنمــای بلندمــدت تقاضــا، رشــد قیمت هــا را محــدود کــرد. بــه گفتــه وانــگ 
شــیائو، مدیــر تحقیقــات نفــت در شــرکت »گوآتــی جونــای فیوچــرز«، پــس از مجادله لفظی مقامــات عربســتان ســعودی و آمریکا دربــاره مفقود 
شــدن یــک خبرنــگار برجســته، بــازار دوبــاره نســبت بــه تنش هــای ژئوپلیتیکــی در خاورمیانــه نگــران شــده و ایــن امــر بــه افزایــش قیمت هــا 
منجــر شــد. عربســتان ســعودی از زمانــی کــه جمــال خاشــقجی، منتقــد برجســته ریــاض و مقیــم آمریــکا، در دوم اکتبــر پــس از مراجعــه بــه 
کنســولگری عربســتان در اســتانبول ناپدیــد شــد، تحــت فشــار قــرار گرفتــه اســت. خبرگــزاری عربســتان ســعودی به نقــل از یک منبع رســمی 

گــزارش داد: عربســتان ســعودی در برابــر هرگونــه تحریم هــای اقتصــادی کشــورهای دیگــر برســر ایــن ماجــرا تافــی خواهــد کــرد.
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اقتصاد عربستان غوطه ور در »خون«

دیگه چه خبر؟!

ــود در  ــور خ ــی ان ان حض ــز و س ــیال تایم ــز، فایننش تایم
ــزرگ،  ــر شــرکت های ب ــد. عــاوه ب ــو کردن اجــاس را لغ
ــز  ــی نی ــته غرب ــادی برجس ــخصیت های اقتص ــراد و ش اف
حضــور در ایــن نشســت را امتنــاع کرده انــد. وزرای ســابق 
ــه  ــتان و فرانس ــاد انگلس ــکا و و وزرای اقتص ــرژی آمری ان
ــج  ــان بغرن ــاع چن ــتند. اوض ــراد هس ــن اف ــه ای از ای نمون
اســت کــه رســانه های نزدیــک ترامــپ نیــز تمایلــی بــرای 

ــد.  حضــور ندارن
روزهــای ابتدایــی کــه روزنامه هــای ترکــی از قتــل و نحــوه 
ــا  ــاع ت ــه اوض ــید ک ــر نمی رس ــه نظ ــد ب ــر می دادن آن خب
ایــن حــد پیچیــده شــود امــا بــا موضــع انفعالــی عربســتان 
ــه  ــد ک ــرمایه گذاران دریافتن ــل، س ــرای قت ــال ماج در قب
ــتان،  ــدد عربس ــری متع ــوق بش ــای حق ــود فاجعه ه ــا وج ب
ــی  ــک باالی ــد ریس ــور می توان ــن کش ــرمایه گذاری در ای س

بــرای آن هــا بــه همــراه داشــته باشــد. 
ــر اقتصــادی دیگــر قتــل خاشــقجی چنــدان مشــابه  امــا اث
اجــاس داووس صحــرا ملموس نیســت و بیشــتر وابســته به 
تصمیــم جهــان در خصــوص عربســتان اســت. در روزهــای 
ابتدایــی ماجــرا، دموکرات هــا و جمهوری خواهــان ســنا 
ــت  ــازات دول ــی مج ــر، در پ ــا یک دیگ ــد ب ــره، متح و کنگ
ریــاض برآمدنــد. پــس از چنــد روز دولــت ریــاض 
ــال  ــرگ جم ــه م ــاره ب ــدون اش ــه ای و ب ــار بیان ــا انتش ب
ــازات  ــم و مج ــه تحری ــه هرگون ــرد ک ــام ک ــقجی، اع خاش
ــردای  ــت. ف ــد گذاش ــخ نخواه ــتان را بی پاس ــه عربس علی
ــلمان در  ــه بن س ــته ب ــگار وابس ــه روزنامه ن ــار بیانی انتش
ــه  ــا 200 دالری واهم ــت 100 ت ــان را از نف یادداشــتی جه
ــود  ــه س ــه عربســتان ب ــه فشــار ب ــرد ادام ــام ک داد و اع

ــکل  ــی را ش ــف باورهای ــای مختل ــال فرهنگ ه ــوان مث عن
ــا و  ــای دنی ــه بی نظمی ه ــیدن ب ــو بخش ــا الگ ــا ب ــد ت دادن
تــاش بــرای ترســیم نظــم، دلهــره و اضطــراب اعضایــش 
ــرای  ــی ب ــد و معنای ــه دهن ــد ادام ــا بتوانن ــد ت ــم کنن را ک

ــند. ــته باش ــان داش زندگی ش
ــا،  ــی نظمی ه ــوی ب ــح الگ ــا توضی ــا ب ــا عمدت ــن باور ه ای
نظــم نســبی را در ذهــن شــکل می دهنــد کــه بــا تصویــری 
رنگارنــگ از آینــده همــراه می شــود؛ تصویــری کــه اعضــای 
آن فرهنــگ می تواننــد بــه آن برســند و خوشــبختی 
ــه  ــی ک ــد. مادام ــه کنن ــی را تجرب ــی و هماهنگ و هارمون
ــام  ــد تم ــراد می توانن ــد، اف ــتی کار کن ــه درس ــو ب ــن الگ ای
زجرهــای احــوال ازدســت رفته را درک کننــد زیــرا تصویــر 
ولــو مبهمــی از آینــده مثبــت خــود دارنــد و ایــن تصویــر 
ــه  ــد ک ــوت می کن ــراد را مبه ــان اف ــی آن چن ــم گاه مبه
گویــی بــر روی تردمیلــی قــرار گرفته انــد و بــرای رســیدن 
بــه بــاغ ســبزی کــه مقابلشــان گشــوده شــده اســت دائمــا 
در کشــمکش و دویــدن هســتند؛ غافــل از اینکــه هــم چنــان 

ــوند. ــک نمی ش نزدی
ــی  ــم آن کاخ آرزوهای ــد کم ک ــای ب ــا شــنیدن خبره ــا ب ام
ــزد.  ــرو می ری ــه آن برســیم ف ــده ب ــود در آین ــرار ب ــه ق ک
ــان  ــی و بودنم ــی معن ــان را ب ــره م ــای روزم ــن زجره ای
را پــوچ می کنــد و ایــن ســوال را در ذهنمــان مطــرح 
ــی  ــی مبهــم و جوان ــج آور، نوجوان می کنــد کــه کودکــی رن

ــرای  ــز ب ــژه ای نی ــش وی ــی، چال ــک بحــران جهان ــاد ی ایج
دولــت ترامــپ محســوب می شــود. تقــارن انتخابــات 
میــان دوره ای آمریــکا بــا افزایــش قیمــت نفــت و در 
ــرای  ــکا چالشــی ب نتیجــه افزایــش قیمــت بنزیــن در آمری
ــت؛  ــات اس ــروزی در انتخاب ــت پی ــان جه ــوری خواه جمه
چــرا کــه همــواره سیاســت دولت هــای آمریــکا در آســتانه 
ــی  ــام اساس ــت اق ــش قیم ــان دوره ای کاه ــات می انتخاب
نظیــر بنزیــن بــوده اســت و افزایــش آن بــر خــاف 
ــان  ــوری خواه ــر آرای جمه ــد ب ــای پیشــین می توان دوره ه

ــذارد. ــای بگ ــر ج ــه ای ب ــل ماحظ ــرات قاب تاثی
ــه  ــش اتحادی ــه گرای ــه ب ــا توج ــوق ب ــوارد ف ــر م ــاوه ب ع
ــا ایــران و گشــایش  ــا بــرای حفــظ توافــق هســته ای ب اروپ
اروپایــی جهــت  بــرای شــرکت های  راه هــای جدیــد 
ــش  ــرای کاه ــل ب ــه ای محتم ــران، گزین ــت ای ــد نف خری
قیمــت جهانــی نفــت، افزایــش ســهم ایــران و عرضــه کل 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــئله می توان ــن مس ــت و ای ــازار اس در ب
کســری بودجــه دولــت عربســتان، جایــگاه قــدرت مطلــق 
ــا  ــن کشــور را ب ــی عربســتان را خدشــه دار ســازد و ای نفت

ــازد. ــه س ــی مواج ــده مال ــکات عدی مش
ــن،  ــگ یم ــتان در جن ــی عربس ــور فرسایش ــود حض ــا وج ب
بــزرگ  شــرکت های  ســرمایه گذاری  و  حضــور  لغــو 
غربــی و بــه خطــر افتــادن منبــع درآمــد اصلــی عربســتان، 
ــتان  ــلمان در عربس ــعه ای بن س ــای توس ــت طرح ه سرنوش
بــا چالشــی جــدی مواجــه شــده اســت و بــه نظــر 
ــزل  ــون ع ــه پیرام ــایعه هایی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب می رس
بن ســلمان وجــود دارد تغییــر رویکــرد ریــاض بــرای 

توســعه اجتناب ناپذیــر اســت.

ــخن  ــم س ــه می توانی ــم از چ ــه کرده ای ــابه، یک پارچ و مش
بگوییــم؟ وقتــی بــا غــرق نمــودن خویــش در نقش هایمــان 
ــا و  ــا، نگرانی ه ــا، آرزوه ــا امیده ــدن در توده ه ــو ش و مح
ــا  ــاره ب ــه یک ب ــان را ب ــرد خودم ــای منحصر به ف دغدغه ه
هم رنگــی کــردن بــا دیگــران فرامــوش کرده ایــم، بــه جــز 
اخبــار دیگــر چــه موضــوع صحبتــی باقــی می مانــد؟ گمــان 
بــر ایــن اســت کــه اخبــار یگانــه موضــوع مشــترک قابــل 
ــر  ــا یک دیگ ــت آن را ب ــن جه ــه همی ــت. ب ــرش ماس پذی
بــه اشــتراک می گذاریــم. مشــخصا همــواره هم رنگــی 
ــان  ــا برای م ــه در ارتباط ه ــران، دو نتیج ــا دیگ ــردن ب ک
بــه ارمغــان آورده اســت؛ از یــک ســو فردیــت مــا را تقلیــل 
ــخصی مان را  ــای ش ــی دغدغه ه ــن فردیت باختگ داده و ای
ــا را  ــوان م ــاب و ت ــر ت ــرف دیگ ــرده و از ط ــگ ک کم رن
ــن  ــران از بی ــخصی دیگ ــای ش ــه ه ــنیدن دغدغ ــرای ش ب
بــرده و روابــط را بــه شــکل ســطحی نــگاه داشــته .و ایــن 
ــی آورد  ــمت م ــن س ــه ای ــا را ب ــی م ــتاورد های ارتباط دس
کــه بــه جذاب تریــن موضــوع مشــترک کــه هــردو طــرف 
ــو  ــا هج ــر و ی ــی خب ــند، یعن ــته باش ــنیدن را داش ــاب ش ت

ــم. روی بیاوری
کارکــرد دیگــری کــه خبــر در فضــای روابــط میــان فــردی 
می توانــد داشــته باشــد، نتیجــه ای اســت کــه افــراد 
ــا کــه  ــن معن ــد. بدی ــار اســتنباط می کنن ــان اخب بعــد از بی
ــد در  ــری می توانن ــی و اب ــی کام ــا تشــکیل فضای ــراد ب اف
صــورت مشــخص بــودن عامــان خبــر، آن هــا را محاکمــه 
ــی در  ــر زندگ ــی ب ــان مبن ــق نیازش ــن طری ــد و از ای کنن
ــه  ــور را ک ــن تص ــد و ای ــرف کنن ــه را برط ــای عادالن دنی
باالخــره در دنیــای عادالنــه، تاش هــا و رنج هایشــان 
ــری از  ــت دیگ ــد. حال ــوام دهن ــت، ق ــد داش ــری خواه ثم
ــوان  ــاید بت ــه ش ــود ک ــور نم ــوان متص ــز می ت ــار را نی اخب
ــی در  ــار پراکن ــرد اخب ــومین کارک ــوان س ــت عن آن را تح
ــد  ــر ب ــه خب ــی ک ــرد؛ وقت ــرح ک ــردی مط ــای میان ف فض
ــا غیر قطعــی همــراه باشــد. از قبیــل  ــا نتیجــه ای مبهــم ی ب
ــرات  ــا »مذاک ــب شــد!« ی ــاری همچــون »FATF تصوی اخب
لغــو شــد!« کــه بیــان ایــن اخبــار بــه نظــر می رســد نقشــی 
عمل گرایانــه در بــر خواهــد داشــت. در ایــن حالــت فــرد 
در واقــع تــاش می کنــد کــه طــرف مقابــل را بــه راه حلــی 
عملــی ســوق دهــد یــا راه حلــی عملــی از وی دریافــت کنــد 
ــا آگاهی بخشــی  ــه ب ــال از آن جهــت ک ــر دو ح ــه در ه ک
ــل شــده اســت  ــه طــرف مقاب ــه راه حــل، کمکــی ب ــا ارائ ی
ــردی از آن  ــه میان ف ــم رابط ــتای تحکی ــد در راس می توان
ســودی ببــرد. بدیــن ترتیــب این گونــه بــه نظــر می رســد 
ــز  ــر چی ــش از ه ــا بی ــی م ــر پراکن ــی و خب ــر جوی ــه خب ک
ــت. ــادی ماس ــای بنی ــا و نگرانی ه ــرای دلهره ه ــخی ب پاس
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ــر رســوایی های سیاســی  ماجــرای قتــل خاشــقجی عــاوه ب
و بین المللــی بــه رویــای توســعه اقتصــادی بن ســلمان 
بــرای عربســتان پایــان داد و جهــان را نگــران نفــت 
ــی  ــی زمزمه های ــون حت ــت. اکن ــرده اس ــت دالری ک دویس
ــت  ــورای بیع ــت ش ــن اس ــه ممک ــد ک ــوش می رس به گ
بــه  را  بن ســلمان  عربســتان عطــای والیــت عهــدی 
ــن  ــت ای ــرح اس ــه مط ــوالی ک ــون س ــد. اکن ــش ببخش لقای
اســت کــه سرنوشــت اقتصــاد منطقــه و عربســتان چگونــه 

ــورد؟ ــد خ ــم خواه رق
ــقجی در کنســولگری  ــدن خاش ــس از ناپدید ش ــه پ بافاصل
عربســتان و قوت گرفتــن احتمــال قتــل وی توســط دولــت 
ــد  ــتان را تهدی ــه عربس ــی ک ــن عامل ــتان، مهم تری عربس
ــه  ــتان، ب ــت عربس ــود. دول ــادی ب ــائل اقتص ــرد مس می ک
شــرکت های  در  کان  ســرمایه گذاری های  واســطه 
اروپایــی و آمریکایــی بــرای متقاعــد ســاختن آن هــا جهــت 
ــت  ــا دول ــترده ب ــی گس ــادالت مال ــام و مب ــروج از برج خ
آمریــکا جهــت حمایــت از طرح هــای توســعه ای خــود، بــا 

ــود.  ــه رو شــده ب کســری بودجــه رو ب
ــرای  ــلمان ب ــد بن س ــه امی ــرا« بارق ــاس »داووس صح اج
ــادی  ــب اقتص ــه قط ــل ب ــتان و تبدی ــازی عربس مدرن س
ــع از  ــان، مان ــن می ــقجی در ای ــل خاش ــود. قت ــه ب خاورمیان
تحقــق اهــداف بن ســلمان شــد و جریــان تحریــم اجــاس 
ــک  ــانه های نزدی ــرکت ها و رس ــدا ش ــد زد. در ابت را کلی
بــه دموکرات هــای آمریکایــی ماننــد اوبــر، نیویــورک 

ــم  ــح کن ــدا تصری ــن ابت ــد همی ــر باش ــم بهت ــر می کن فک
ــد،  ــه پذیرفته ان ــغلی ک ــه موجــب ش ــه ب ــانی ک ــاید کس ش
ــه  ــه ب ــانی ک ــا کس ــد و ی ــی دارن ــه نزدیک ــار رابط ــا اخب ب
ــری در تصمیمــات کان اقتصــادی ،سیاســی  واســطه درگی
و یــا اجتماعــی متاثــر از رویدادهــای روز هســتند، مصــداق 
ــتر  ــته بیش ــن نوش ــند. ای ــت نباش ــن یادداش ــب ای و مخاط
ــت  ــه جه ــار را ب ــا اخب ــه غالب ــت ک ــانی اس ــه کس متوج
پیگیــری  شــخصی  آگاهــی  یــا  و  ســرگرمی  عــادت، 

می کننــد.
وقتــی بــر اســاس تمایــل شــخصی بــرای بررســی اخبــار و 
به اشتراک گذشــتن کوچک تریــن تغییــرات جهــان بــا 
ــه  ــوری ک ــتین تص ــاال نخس ــم، احتم ــر می کنی ــران فک دیگ
ــن  ــرا ای ــه چ ــت ک ــن اس ــد ای ــور می کن ــن خط ــه ذه ب
اخبــار -کــه غالبــا هــم متوجــه اخبــار بــد هســت- تــا ایــن 
ــوع  ــه موض ــان ب ــرا ناگه ــتند؟ چ ــه کننده هس ــد وسوس ح
بــه هــر محفــل و  بحث هایمــان تبدیــل می شــوند و 
ــن  ــه ای ــطح ب ــوان در دو س ــد؟ می ت ــه ای راه می یابن مکالم
موضــوع پرداخــت و آن را تحلیــل کــرد؛ خبرجویــی مــا در 
ــردی.  ــان ف ــا در ســطح می ــی م ــردی و خبرپراکن ســطح ف

خبرجویی درسطح فردی
احتمــاال اگــر از کســی بپرســید کــه چــرا اخبــار )مشــخصا 
ــما  ــه ش ــد ب ــری می کن ــدی پیگی ــد( را به طورج ــار ب اخب
ــودن،  ــل نب ــی، منفع ــل آگاه ــه دلی ــه ب ــت ک ــد گف خواه
بی تفــاوت نبــودن و غیــره. امــا گویــی وقتــی همیــن افــراد 
ــای  ــایند، نیت ه ــخن می گش ــه س ــب ب ــار ل ــاره اخب درب
ــه  ــدد و جــای خــودش را ب ــه پســند رخــت برمی بن جامع
ــوان  ــه می ت ــدم ک ــد. معتق ــی می ده ــره و نگران ــرس، دله ت
از طــرق دیگــری غیــر از آن چــه افــراد هوشــیارانه اعــام 
می دارنــد، بــه ایــن موضــوع پرداخــت. بــه نظــر می رســد 
ــا  ــی م ــل خبرجوی ــه می ــز ب ــش از هرچی ــه بی ــه ک آن چ
ــرای فهــم و ابهام زدایــی از  خدمــت می کنــد، تــاش مــا ب
دنیاســت .در واقــع بــه نظــر می رســد یکــی از اصلی تریــن 
ــه  ــت ک ــردی اس ــی از گ ــار روب ــار غب ــای اخب کارکرد ه
ــرای  ــا ب ــاش م ــع ت ــت. درواق ــه اس ــان نهفت ــر دیدگانم ب
ــود  ــفتگی وج ــه در آن آش ــت ک ــی اس ــتن در دنیای زیس
نــدارد، و قابــل پیش بینــی اســت. از دیربــاز هنــگام مواجهــه 
ــرگ،  ــا م ــالی و نهایت ــی، خشک س ــیل، قحط ــه، س ــا زلزل ب
ایــن پرســش قابــل  طــرح اســت کــه »چــه بایــد کــرد؟«. 
از دیربــاز بــرای ســرکوب این اضطراب و آشــفتگی زیســتن 
ــه  ــم؛ ب ــی را می یافتی ــوم، راه های ــدار و محت ــای ناپای در دنی

ــود. ــد ب ــان نخواه جهانی
ــه  ــلمان ب ــک س ــرا و ورود مل ــدن ماج ــر ش ــا بحرانی ت ب
پرونــده قتــل خاشــقجی رویــه دولــت ریــاض در خصــوص 
ــر محسوســی  ــه دادن بحــران قتــل خاشــقجی را تغیی فیصل
نمــود. دســتگیری نزدیــکان بن ســلمان و زمزمه هــای 
ــرای  ــتان ب ــت عربس ــورای بیع ــوری ش ــه ف ــکیل جلس تش
ــدی  ــزم ج ــد، از ع ــی عه ــین ول ــی جانش ــاب احتمال انتخ
ــال  ــن جنج ــه ای ــان دادن ب ــرای پای ــتان ب ــاه عربس پادش

ــت دارد. ــزرگ حکای ب
ــن  ــتان و پس گرفت ــرد عربس ــر رویک ــود تغیی ــا وج ــا ب ام
تهدید هــای خــود مبنــی بــر افزایــش یافتــن بهــای 
ــی  ــازار جهان ــت در ب ــودی قیمــت نف ــرات صع ــت، تغیی نف
ــش  ــش از پی ــی بی ــه جهان ــون جامع ــت. اکن ــل اس محتم
ــد  ــاط می کن ــتان احتی ــا عربس ــاری ب ــادالت تج ــرای مب ب
ــرگیری و  ــه از س ــی ب ــدان تمایل ــی چن ــای غرب و دولت  ه

ــد. ــتان ندارن ــا عربس ــود ب ــاری خ ــط تج ــترش رواب گس
ــوی  ــتان از س ــت عربس ــد نف ــطح خری ــن س ــش یافت کاه
شــرکای غربــی بــه عنــوان محتمل تریــن سیاســت تنبیهــی 
غــرب، می توانــد قیمــت نفــت در بــازار را افزایــش دهــد. 
چــرا کــه از ســویی اوپــک پیــش از مشــکات اخیــر 
ــا  ــوده ام ــدات ب ــال افزایــش حجــم تولی ــه دنب عربســتان ب
بــه واســطه تحریم هــای اعمالــی بــر روی ایــران و ونزوئــا 
از دســت یافتــن بــه ایــن سیاســت بازمانــد. حــال اگــر بــه 
ــران و  ــای ای ــی از تحریم ه ــده ناش ــود آم ــه وج ــاء ب خ
ونزوئــا در بــازار، کاهــش عرضــه نفــت عربســتان را هــم 
ــی در  ــش ناگهان ــک جه ــار ی ــوان انتظ ــم می ت ــه کنی اضاف
قیمــت نفــت را داشــت. افزایــش قیمــت نفــت عــاوه بــر 

ــود؟« ــرای چــه ب ــر مشــغله »ب پ
ــه ایــن دنیــای  ــار دیگــر بایــد تــاش کنیــم کــه ب پــس ب
پرآشــوب نظــم دهیــم؛ امــا ایــن بــار بــا دســت آویز قــرار 
اینکــه  از آینــده -ولــو  دادن تحلیل هــای متخصصــان 
ــی  ــا مبتن ــد و صرف ــی ندارن ــچ قطعیت ــا هی ــم آن ه بدانی
را  کار  ایــن  هســتند-  حدســیات  و  گمانه زنی هــا  بــر 
ــا  ــراه ب ــی هم ــی زندگ ــی و بی معنای ــم. پوچ ــام می دهی انج
ــا بزرگسالی کشــیده  ــی ت ــرای آن از کودک ــه ب ــی ک دردهای
ــه از  ــی ک ــال مبهم ــه اضمح ــر رو ب ــار تصوی ــم، در کن ای
آینــده خویــش ترســیم کــرده بودیــم، مــا را وا مــی دارد تــا 
بــار دیگــر بــه ســامان دهی تصورمــان از آینــده بــه قیمــت 
احوالــی کــه از دســت داده ایــم تــن دهیــم. چــه چیــز بیــش 
از اخبــار بــا دادن اطاعــات از سراســر دنیــا تصــور بهتــری 
ــان  ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــا ب ــودن دنی ــی ب ــل پیش بین از قاب
ــا  ــی م ــردی خبرجوی ــرد ف ــاید کارک ــن ش ــی آورد و ای م

ــان. ــی و اضطراب هایم ــرای پوچ ــکنی ب ــد؛ مس باش
خبر پراکنی در سطح میان فردی

همان طــور کــه گفتــه شــد، اخبــار بــرای مــا کارکــرد میــان 
فــردی نیــز دارد. بــه ســه کارکــردی کــه بــا خبــر پراکنــی 
فراهــم می شــود، اشــاره می شــود؛ در وهلــه اول ایــن 
ــم؛  ــر نکنی ــر منتش ــر خب ــه »اگ ــود ک ــرح می ش ــوال مط س
ــرق  ــه غ ــان ک ــی جمعی م ــم؟« در فردیت باختگ ــه کنی چ
ــان  ــای یک س ــا روزمره ه ــود را ب ــده ایم و خ ــوده ش در ت



محمود دولت آبادی: از ابراهیم گلستان بسیار آموخته ام

بــه گــزارش ایســنا، محمــود دولت آبــادی در پیامــی تولــد ابراهیــم گلســتان را تبریــک گفــت. در ایــن پیــام تبریــک کــه در روزنامــه 
ــم.  ــر آرزو می کن ــول عم ــامتی و ط ــان س ــرای ایش ــم و ب ــک می گوی ــتان را تبری ــم گلس ــت: »زادروز ابراهی ــده اس ــر ش ــاد منتش اعتم
گلســتان بــر مــا بســیار حــق دارد و بــه خصــوص مــن نســبت بــه ایشــان مدیــون هســتم و در حــوزه نثرنویســی بســیار از او آموختــه ام. 
گلســتان یکــی از نخســتین شــخصیت هایی در داستان نویســی مــا بــود کــه بــرای نثــر فارســی تشــخص قائــل شــد و آن را عملــی کــرد. 
شــخصا گلســتان و منــش او را بســیار دوســت مــی دارم و هــر گاه هــم گــذرم بــه بریتانیــا افتــاده اســت یــا بــه دیــدار ایشــان بــا شــوق 
رفتــه ام یــا عاقــه داشــتم بــروم، حتــی اگــر در اروپــا بــودم. از دیدارهایــم بــا ابراهیــم گلســتان احســاس بســیار خوبــی داشــته ام و بــاز 

هــم بــرای ایشــان آرزوی سرخوشــی و ســامتی دارم.«
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خودتحریمی فرهنگی یا همان هرچی خارجی تر بهتر...

حافظ؛ انسان کامل یا کاماًل انسان؟

بــا نگاهــی بــه آمــار ارائــه شــده  وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اســامی یــا ســازمان تبلیغــات اســامی در بــاب 
ســرانه  مطالعــه و فــروش کتــاب در می یابیــم در میــان اقام 
ــک،  ــاص ایدئولوژی ــب خ ــدادی کت ــد از تع ــده بع چاپ ش
ــوق  ــه س ــب ترجم ــمت کت ــه س ــب ب ــی اغل ــال عموم اقب
ــریع و  ــی های س ــارغ از مباحــث روان شناس ــه اســت. ف یافت
ــه  ــی ک ــاب روان آدم ــروزی در ب ــی ام ــای تئوریک نظریه ه
ــت،  ــده اس ــا ش ــگ م ــه وارد فرهن ــق ترجم ــا از طری اصالت
ســایر کتــب در حوزه هایــی چــون ادبیــات نوشــتاری یعنــی 
ــدان  ــه چن ــن )ن ــه ســبکی بینابی ــق ب ــان و داســتان متعل رم
ــبک(  ــب س ــده و صاح ــدان پیچی ــه چن ــندانه و ن عامه پس
ــگاه  ــی در جای ــد داخل ــار تولی ــاداری از آث ــه معن در فاصل
ــت  ــر مل ــی نظی ــد. کتاب های ــرار دارن ــا ق پرفروش ترین ه
ــردی  ــز و م ــار موی ــر آث ــش از او و دیگ ــن پی ــا م ــق ی عش
بــه نــام اُوه قریــب یــک ســال اســت کــه در صــدر جــدول 
ــتانه  ــای دوس ــال گپ و گفت ه ــد. از خ ــرار دارن ــروش ق ف
بــا کتاب فروشــان و ناشــران نیــز در می یابیــم کــه گرایــش 
عمــده بــه ســمت کارهــای ایــن چنینــی بــه جهــت تضمیــن 
فــروش از نــوع گرایش هــای غالــب اســت. جالب اینجاســت 
در کشــورهای مبــدا گاه هیــچ یکــی از ایــن کتاب هــا چنیــن 
ــه  ــده ب ــال عم ــر اقب ــل دیگ ــد. دلی ــدا نکرده ان ــی پی جایگاه

نخســتین بار درس »حافظ شناســی« را بــا اســتاد بزرگــوار، 
دکتــر مرتضایــی، گذرانــدم و بــه لطــف دانــش عمیــق اســتاد، 
بــه شــناخت منتقدانه تــر، همه جانبه تــر و واقعی تــری از 
شــاعر رســیدم. اســتاد گفــت که حافــظ، انســان کامل نیســت، 
کامــاً انســان اســت. پــس از آن هرچه بیشــتر خوانــدم، معنای 
ایــن ســخن را بیشــتر دریافتــم و »کامــاً انســان بودنش« نه تنها 
از دوست داشــتنم کــم نکــرد، بلکــه هــزار برابــر بیشــتر شــد. 
بســیاری از شــاعران بــزرگ مــا چنیــن  هســتند؛ نبــوغ شــعری 
آن هــا در غایــت کمــال اســت  و عمــری را در راه شــعر و ادب 
ــان را  ــک انس ــودی ی ــاد وج ــام ابع ــا تم ــد، ام ــرف کرده ان ص
ــوند،  ــران می ش ــد، حی ــر می گردن ــد، ب ــا می رون ــد. آن ه دارن
ــا  ــد و آن ه ــا می کنن ــوند، خط ــق می  ش ــد، عاش ــک می کنن ش
کامــاً انســان  اند. حافــظ نابغــه بی بدیــل غزل ســرایی اســت. 
او واژه هــا را بــا ظرافــت می تراشــید و کنــار هــم می چیــد، آن 
چنــان کــه بــه هیــچ روی، روا نیســت ایــن چیدمــان بی نظیــر و 
بی بدیــل را بــر هــم زنیــم. ابهــام و ایهــام نهفتــه در بیــت بیــت 
آن، هــزار معنــی می آفرینــد و بــا هــر نیتــی کــه فــال بگیریــم، 

ــات  ــه غزلی ــر ب ــدن منج ــت عشــق خوان ــر مل ــد؟ اگ کردن
ــد و  ــه  هدفمن ــرانه  مطالع ــا س ــود، واقع ــی نش ــمس خوان ش
ــای  ــان ترجمه ه ــاس می ــد؟ در قی ــش می یاب ــر را افزای موث
ــان نســیم مرعشــی  ــز و نثــر و زب رمان هایــی از جوجــو موی
ســنگین تر  را  کفه تــرازو  کدام یــک  فــاح،  الهــام  یــا 
ــام  ــه ن ــردی ب ــه م ــوئد ب ــردم س ــال م ــا اقب ــد؟ آی می کنن
اُوه بــه علــت حــس اصالــت تولیــد اثــر بــه زبــان ســوئدی 
ــم  ــاد ک ــی اعتم ــه نویســندگان داخل ــرا ب ــوده اســت؟ چ نب
ــدای  ــا ص ــا را ب ــت ترین ترجمه ه ــا سس ــم ام ــری داری ت
ــانیم؟  ــایرین می رس ــاع س ــه اط ــا ب ــوق و کرن ــا ب ــا ب رس

ــه  ــا عــدم اعتمــاد ب ــه نظــر می رســد نوعــی بی اصالتــی ی ب
زبــان ملــی اســت کــه باعــث بــروز چنین مســائلی می شــود. 
ــناخت  ــوان در ش ــل کتاب خ ــوان نس ــه عن ــا ب ــلما م مس
آثــار اصیــل، کاســیک و معاصــر خــود ریســک پذیر 
ــا  ــی هــم اســیر مــوج، مــد ی نیســتیم. اغلــب در کتاب خوان
مســابقه های پــر زرق و برقــی هســتیم. بیاییــد از امــروز در 
کنــار هــر کتــاب ترجمــه، یکــی از آثــار نویســندگان جــوان و 
میــان ســال خودمــان را نیــز مطالعــه کنیــم. بیاییــد بــا ترس 
تنهــا مانــدن خــود روبــرو شــویم و از خوانــدن کتــاب بــدون 
ــته  ــیرین تری داش ــای ش ــاید حرف ه ــیم. ش ــم نهراس مترج

باشــد. بــاور کنیــد چنــدان هــم دردنــاک نیســت.

کار دیگــر می کننــد« و بــاز در غــزل دیگــری گوشــزد می کنــد 
کــه »ســال ها دفتــر مــا در گــرو صهبــا بــود/ رونــق میکــده از 
درس و دعــای مــا بــود!«. تاثیــر مســتقیم جنبه هــای متضــاد 
درونــی حافــظ را در پیام هــای شــعری اش می تــوان بــه 
وضــوح دیــد؛ او از ســویی دل باختــه عرفــان اســت و تجلیــات 
عرفانــی عاشــقانه دارد و از ســوی دیگــر، اندیشــه های خیامــی 
دارد و البتــه از تمــام این هــا می گــذرد؛ حافــظ مقّیــد نیســت. 
ــا،  ــا ری ــارزه ب ــی او در مب ــودش را دارد. روح مامت ــول خ اص
ــه  ــی قلندران ــه آزادمنش ــرده و ب ــان، آزادش ک ــر دو جه از ه
ــادم/  ــود دلش ــه خ ــم و از گفت ــاش می گوی ــت: »ف ــیده اس رس
ــا  ــان ب بنــده عشــقم و از هــر دو جهــان آزادم«. مــن هــم چن
حافــظ دوســتم! و مســحورکنندگی اش را می ســتایم و چیدمــان 
واژگانــی اش کــه ترکیبــی بی بدیــل اســت در قنــد پارســی! و 
چنــان پــر ایهــام در هــم تنیده انــد کــه می تــوان هــر معنایــی 
را در خیــال تصویــر کــرد. فراغ بالــی و آســوده خاطری حافــظ 
را دوســت دارم؛ آن کامــًا انســان را و هــر روز در میــان ابیاتش 

ــم. ــوش می نوش ــال خ ــم و ح ــه می کن ــعر زمزم ــادوی ش ج
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ــر  ــر آن ب ــت و تأثی ــه و اهمی ــورد مطالع ــن در م ســخن گفت
زندگــی مــا بی نهایــت تکــراری و بــه نظــرم شــبیه بیانیه هــای 
ــن جســتار،  ــان ای ــراد مشــهور شــده اســت. مقصــود از بی اف
ــن  ــه ای ــان اســت. شــرایطی ک ــه شــرایط مطالعه م ــی ب نگاه
روزهــا بــه شــکلی فزاینــده مــا را در بــرزخ میــان نخوانــدن 
یــا بــد خوانــدن و ادعــای مطالعــه درگیــر کــرده اســت. بــا 
نگاهــی بــه دعوت هــای افــراد معــروف در شــبکه های 
مجــازی یــا حتــی غیــر مجــازی هــرروز بیــش از پیــش بــه 
ــرد. اساســا ایجــاد و گســترش  عمــق فاجعــه پــی خواهیــم ب
ــای  ــا دورهمی ه ــا ی ــه کتاب ه ــی، کاف ــگاه های کتاب خوان باش
ــه تنهــا بــد نیســت بلکــه علی رغــم گرایــش  ایــن چنینــی ن
بیــش از پیــش بــه ایــن فضاهــا، هنــوز فرســنگ ها بــا رشــد و 

ــم.  ــه داری ــان فاصل ــه در جه توســعه فرهنگ مطالع
گرایش هــای موجــی یــا دوره ای در دنیــای ارتباطــات و 
ــن  ــی ای ــائل زندگ ــیاری از مس ــورد بس ــی در م دهکده جهان
روزهای مــان مشــاهده می شــود امــا ســوال ایــن اســت کــه 
ــی در  ــش هیجان ــم و بی ــی و ک ــای مقطع ــن جریان ه ــا ای آی
مســائل فرهنگــی نیــز لزومــا چاره ســاز یــا الزامــی هســتند؟

حافــظ را از چندیــن ســال پیــش می شناســم! ابتــدای 
ــی  ــه عارف ــردم ک ــان می ک ــش گم ــر کام ــتی از ظاه دوس
در اوج آسمان هاســت. وقتی می گفــت »مــی« بــه شــراب 
ــه  ــی زد، ب ــه م ــق ک ــرف از عش ــردم و ح ــل می ک ــی تأوی اله
ــا  ــی م ــی کل ــاً حافظ شناس ــش. عموم ــدا می بردم ــوش خ آغ
ــان،  ــده، پیرمغ ــی، می ک ــت و م ــه اس ــن گون ــه، ای در جامع
ــه آن اســت کــه در ظاهــر اســت. ایــن  مغ بچــه و صومعــه ن
ــظ  ــال حاف ــه ف ــتن ب ــخ داش ــده راس ــتای عقی ــر، هم راس تفک
ــر از قــرآن اســت و  ــز اســت؛ یعنــی چــون ابیاتــش متأث عزی
ــش  ــه فال ــم ک ــان می کنی ــال )!(، گم ــت کم ــودش در غای خ
ــز  ــش نی ــاهد مثال ــت. ش ــب اس ــم غی ــت نویس او از عال دس
خودمــان هســتیم کــه هــر بــار فــال گرفتیــم، درســت از آب 
ــا  ــی ی ــت قبل ــراغ بی ــه س ــد ب ــم نش ــر ه ــش! )اگ درآوردیم
ــا بعــدی!(.  بعــدی می رفتیــم! آن هــم نشــد، صفحــه قبلــی ی

ایــن آثــار، وجــود تقریبــا پنــج یــا شــش ترجمــه گوناگــون 
از هــر کــدام از ایــن آثــار اســت. بــا ایــن تفاســیر آیــا مــا 
ــا  ــی هســتیم؟ حقیقت ــار غرب زدگ ــم دچ ــی ه در کتاب خوان
ــج  ــای درجــه پن ــا ترجمه ه ــب درجــه ســوم ب ــدن کت خوان
ــوارد  ــه م ــی دارد؟ از جمل ــب تألیف ــر کت ــی ب ــه ارجحیت چ
ــه غایــت صاحــب  ــب اینکــه بســیاری از نویســندگان ب جال
ســبک یــا توانمنــد بــرای معرفــی کتــب خــود، دســت بــه 
ــوند؛  ــور می ش ــارج از کش ــی خ ــبکه های تلویزیون ــان ش دام
چنــدی پیــش معرفــی کتــاب بســیار پرکشــش، ســالتو، اثــر 
ــنیدم.  ــی ش ــه ای رادیوی ــش را در برنام ــروز من ــدی اف مه
حــال آن کــه افروزمنــش ایــن اثــر را تقریبــا ســه ســال قبــل 
نوشــته و بــه بــازار فرستاده اســت. روزگاری نخوانــدن هــری 
ــن  ــود و ای ــان نشــانه  عقب ماندگــی ب ــان نوجوان ــر در می پات
ــه  ــه اســت. در اینک ــت عشــق جــای آن را گرفت ــا مل روزه
ــده شــود  ــار خوان ــک ب ــد ی ــاب در جــای خــود بای ــر کت ه
ــا  ــگ م ــه فرهن ــز ب ــی نی ــت عشــق نظرگاه ــی مل و از طرف
دارد، محــل بحــث نیســت امــا یکــی از ســواالت اساســی از 
طیــف وســیع مخاطبــان ایــن اســت کــه آیــا بعــد از خواندن 
ایــن اثــر، چنــد تــن بــه ســراغ مطالعــه میــراث تأثیــر گــذار 
ــر  ــد نف ــد؟ چن ــاب رفتن ــن کت ــان ای ــی بنی ــان یعن خودم
غزلیــات یــا مثنــوی را بــه عنــوان یــک متــن اصیــل مطالعــه 

معنــی مــد نظــر خــود را دســت چین می کنیــم. شــاعر خــود 
معتــرف اســت بــه ایــن بــازی: »بنگــر ایــن شــوخی کــه چــون 
بــا خلــق صنعــت می کنــم«. تشــبیهات پنهــان و غیرمســتقیم 
در غزل هــا، از بدیع تریــن هنرهــای بیانــی شــاعر اســت. 
ــان  ــت: »فغ ــیقی کام در اوج اس ــا و موس ــوازی واژه ه گوش ن
کیــن لولیــاِن شــوِخ شــیرین کاِر شــهر آشــوب/ چنــان بردنــد 
صبــر از دل کــه تــرکان خــوان یغمــا را« و مهــرورزی شــاعر 
ــده  ــعار دمی ــی در اش ــی لطیف ــت معنای ــان، باف ــام جه ــه تم ب
اســت: »روی خوبــت آیتــی از لطــف بــر مــا کشــف کــرد/ زان 
ســبب جز لطــف و خوبی نیســت در تفســیر مــا«. دوران حافظ، 
تصــوف بــه ســمت ابتــذال می رفــت و هرچــه رســوم خانقاهــی 
و تشــخص اصحــاب خرقــه بیشــتر می شــد، از اصالــت 
ــا و غــرور در  ــی آن کاســته می شــد. ری فلســفه و هــدف غای
صوفیــه ســخت ریشــه دوانیــده بــود و تصــوف خانقاهــی دچار 
ــتی ناپذیر  ــت آش ــود. خصوم ــده ب ــی« ش ــم عرفان »دگماتیس
حافــظ بــا »صوفــی« از همیــن روســت: »واعظــان کایــن جلــوه 
بــر محــراب و منبــر می کننــد/ چــون بــه خلــوت می رونــد آن 

اساطیر ایران

ایرانیــان و هنــدوان آریایــی اســت. در آن زمــان در منطقــه 
ایــران، ســاکنان بومــی می زیســتند. ایــن مهاجــران آریایــی 
بــه صــورت گروه هــای قبیلــه ای کوچکــی وارد ایــن منطقــه 
شــدند و هرکدام مســتقًا در جایی مســتقر شــدند. ســرانجام 
پــس از گذشــت مدتــی، شــمار آنــان چنــان افزایــش یافــت 
کــه بــر آن ســرزمین مســلط گشــتند. ایــن گــروه نــام خــود 
را بــه ایــن ســرزمین دادنــد؛ نــام »ایــران« برگرفتــه از نــام 
همیــن قــوم آریایــی اســت کــه بــه معنــی اصیــل و شــریف 
ــگ  ــز از فرهن ــوم نی ــن ق ــاطیر ای ــگ و اس ــد. فرهن می  باش

بومــی فــات ایــران تأثیــر پذیرفــت.
ــطوره  های  ــه اس ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــی ک ــن منابع مهم تری
ــر می باشــد: ــه شــرح زی ــوان مطالعــه کــرد، ب ــی می  ت ایران

الف( منابع هندی:
همــان طــور کــه گفتــه شــد، قــوم هنــد و ایرانــی پیــش از 
ــه   ــد و نتیج ــی می  کردن ــر زندگ ــار یک دیگ ــی در کن جدای
ایــن زندگــی مشــترک، اشــتراکات اســاطیری فراوانــی شــد. 
ــاطیر  ــی از اس ــرای آگاه ــع ب ــن مناب ــبب ای ــن س ــه همی ب

ایرانــی بســیار مفیــد هســتند:
ــان  ــه زب ــدی ب ــر هن ــن اث ــا )Veda(: قدیمی تری 1- وداه
ــل  ــاب قاب ــار کت ــه چه ــود ب ــه خ ــت ک ــکریت اس سنس

ــت: ــیم اس تقس
وداهــا  بخــش  قدیمی تریــن   :)Rig Veda( ودا  ریــگ   -
ــزار ســرود کــه ســالیان  ــر ه ــزون ب مجموعــه ای اســت اف
متمــادی بــه صــورت شــفاهی و ســینه بــه ســینه نقــل شــده 
ــامل  ــت و ش ــده اس ــته درآم ــورت نوش ــه ص ــپس ب و س
ــان دوران  ــه خدای ــاب ب ــای آن خط ــرودها و نیایش ه س

ــی اســت. ــن آریای که

ــا  ــا ی ــان )گات  ه ــل( دارد. گاه ــا« )فص ــاد و دو »ه و هفت
ــت و آن را  ــتا اس ــش اوس ــتانی ترین بخ ــه باس ــا( ک گاثه  ه
ــل از  ــده فص ــد، هف ــت می  دانن ــود زردش ــروده  های خ س
هفتــاد و دو فصــل ســینما را شــامل می  شــود. ایــن دعاهــا 
در مراســم عبــادی زردشــتی بــه همیــن نــام )یعنــی یســنا( 
ــه  ــن ریش ــز از همی ــن نی ــه واژه جش ــود ک ــده می  ش خوان
ــد و  ــن دعاهــا اصــل و منشــأهای گوناگــون دارن اســت. ای
بــه دوره هــای مختلــف تعلــق دارنــد؛ مثــًا بخشــی از یســنا 
ســرودی اســت کــه بــه دوره پیــش از زردشــت تعلــق دارد 

ــد. ــوم می  باش ــزد ه ــه ای ــاب ب و خط
ویســپرد )ویســپ )همــه( + رد )ســرور، بــزرگ(= ســروران، 
ــت و 24  ــن  ها اس ــات یس ــه  ای از ملحق ــزرگان(: مجموع ب

کــرده )فصــل( دارد.
ــه در آن  ــتا ک ــای اوس ــن بخش ه ــت  ها: از مهم تری - یش
ــزدان و شــخصیت  های شــاهنامه آمــده  ــام بســیاری از ای ن
ــه  ــر ســرودهایی خطــاب ب ــن بخــش مشــتمل ب اســت. ای
ــن ســرودها  ــان باســتانی اســت. مجموعــه موجــود ای خدای
ــه  ــا ب ــیاری از آن  ه ــد. بس ــت می  باش ــک یش ــت و ی بیس

ــق دارد. ــت تعل ــش از زردش دوران پی
ــون(=  ــو( + دات )قان ــو )دی ــد( + دئ ــداد )وی )ض - وندی
ــو  ــد دی ــن او، ض ــه قوانی ــی ک ــا کس ــو ی ــد دی ــون ض قان
ــای  ــه آیین  ه ــوط ب ــت مرب ــی اس ــل کتاب ــت(؛ در اص اس
عملــی زندگــی در کیــش زردشــتی ولــی مطالــب اســاطیری 
نیــز در تمامــی آن دیــده می شــود و شــامل بیســت و یــک 

ــرد )فصــل( اســت. فرگ
ــانی و  ــتای دوره ساس ــه ای از اوس ــتا: خاص ــرده اوس - خ

مجموعــه ای از دعاهــا و نیایش  هــا اســت.

محمد بیانی
دکتری ادیبات و زبان فارسی 96

مقدمــه: نوشــته پیــش رو مقدمــه ای پیرامــون معرفی اســاطیر 
و شــخصیت های شــاهنامه اســت کــه در آن از منابــع معتبــر 
بــرای شناســایی آن هــا یــاد شــده اســت. جهــت معرفــی ایــن 
ــت هایی در  ــله یادداش ــان، سلس ــت آن ــخاص و سرگذش اش

شــماره های آتــی منتشــر خواهــد شــد.
ورود آریاییان 

دیدگاه  هــای گوناگونــی دربــاره  خاســتگاه قــوم ایرانــی وجــود 
ــر ایــن  متفــق هســتند کــه قــوم  ــی عمــده  آن  هــا ب دارد ول
هنــد و اروپایــی در حــدود ســه هــزار ســال پیــش از میــاد، 
ــه  ــت و ب ــکونت داش ــیه س ــوب روس ــی در جن در مناطق
ســبب شــرایط دشــوار زندگــی و کمبــود غــذا، مجبــور بــه 
ــوم پــس از مهاجــرت در ســرزمین های  ــن ق کــوچ شــد. ای
مختلفــی پخــش شــد. گروهی از ســمت قفقــاز راهــی غرب و 
ســرزمین هایی شــدند کــه امــروزه آن هــا را اروپــا می  نامیــم 
و گروهــی دیگــر در مناطــق وســیعی از آســیا ســکنی گزیدند. 
ــود  ــوند، خ ــده می ش ــی نامی ــد و ایران ــه هن ــته ک ــن دس ای
ــد شــدند  ــی هن ــی راه ــروه تقســیم شــدند. گروه ــه دو گ ب
ــاد،  ــش از می ــال پی ــزار س ــدود دو ه ــر ح ــی دیگ و گروه
بــه فــات ایــران رفتنــد. بــه دلیــل زندگــی مشــترک ایــن 
دو گــروه پیــش از مهاجــرت، مشــترکات نــژادی و فرهنگــی 
ــی  ــد از جدای ــی بع ــه حت ــد ک ــود آم ــه وج ــا ب ــان آن ه می
آن  هــا نیــز از میــان نرفــت. ایــن موضــوع بــه خصــوص در 
ــا  ــای آن  ه ــه آیین  ه ــوط ب ــان، اســطوره  ها و مســائل مرب زب
ــی  ــتی طوالن ــای همزیس ــود و گوی ــاهده می  ش ــکارا مش آش

- یاجــور ودا )Yajur Veda(: بیشــتر کام منثــور اســت و 
تکمیل کننــده دعاهایــی اســت کــه در ریــگ ودا آمــده اســت.

کــه  اســت  ســرود هایی   :)Sama Veda( ودا  ســامه   -
می  خواندنــد. نیایــش  و  قربانــی  موقــع  برهمنــان 

- اثــروه ودا )Atharva Veda(: مشــتمل بــر افســون ها و 
ــد اســت  ــتانی هن ــری دوران باس ــای ســحر و جادوگ ورده
ــن از  ــرت و هم چنی ــهوت و نف ــب، ش ــرس، غض ــه از ت ک
دردهــای جســمانی ســخن می گویــد و بــرای شــفای 
حــال،  عیــن  در  و  دارد  فــراوان  دعاهــای  بیماری  هــا، 

ــد. ــان می ده ــز نش ــم را نی ــب قدی ــی ط ــورت عمل ص
2- اوپانیشــادها )Upanishad(: مجموعــه ای جدیدتــر از 

ــت. ــا اس ــامل دعاه ــی و ش ــات ودای ادبی
۳- مهابهاراتــا )Mahabharata(: ایــن کتــاب اثــری حماســی 

و مربــوط بــه خدایــان دوران متأخــر اســت.
ب( منابع ایرانی:

ــان  ــن زردشــتی اســت. زب ــاب دی ــن کت 1- اوســتا: مهم  تری
ــای دوره  ــزو زبان  ه ــه ج ــت ک ــتایی اس ــاب اوس ــن کت ای
ــل  ــینه نق ــه س ــینه ب ــا س ــت و مدت ه ــران اس ــتانی ای باس
می شــده اســت. در دوره ساســانی، بــا تکیــه بــر آگاهی  هــای 
همــه موبــدان و بــا خطــی کــه در دوره ساســانی بــر مبنــای 

خــط پهلــوی اختــراع شــده بــود، تدویــن یافتــه اســت.
اوســتای ساســانی شــامل 21 نســک )کتــاب( بــوده اســت 
ــت.  ــتانی اس ــتای دوره باس ــر از اوس ــود مختصرت ــه خ ک
متأســفانه تمــام 21 نســک بــه مــا نرســیده اســت. اوســتای 
موجــود حــدود یک چهــارم اوســتای دوره ساســانی و 

ــت: ــاب اس ــامل 5 کت ش
- یســن  ها: مشــتمل بــر ســرودها و دعاهایــی دینــی اســت 



وقایع اتفاقیه / شماره پنجاهم / نیمه دوم مهر 1297

 30007650005743 ســامانه 
پــل ارتباطــی ما بــا شــما مخاطبان 
ــت. در صــورت  گرامـــی اســـ
ــا نشــریه،  ــه همــکاری ب ــل ب تمای
»همــکاری«  کلمــه  می توانیــد 
را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

باشــــــــــگاه
مخاطبان

جدیدتریــن اخبــار و رویداد هــا در

کانال تلگرام وقایع اتفاقیه:
@vaghayemagz

صاحب امتیاز: سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان رضوی
دبیر هیئت تحریریه: سجاد هوشمند مدیرمسئول و سردبیر: فرناز محمدیان 

شورای سیاست گذاری: مهدیه یاوری، علی قدیری
هیئــت تحریریــه: ســرویس خبرنامــه: علیرضــا میردیــده، ســرویس دارالفنــون: ســیما تفکرنیــا، ســرویس ســینمایی: علــی 
ــی  ــا، ســرویس اقتصــادی و اجتماعــی: عل ــی: آمنــه مجذوب صف ــز، ســرویس ادب ــی، ســرویس موســیقی: ســجاد جای قربان

ــان ــان، ســرویس عکــس: محمدحســین ســمندری مقدم، ســرویس پشــتیبانی: مهــدی طاهری عبادتی
ــاری، ســینا  ــی، شــادی شــجیعی، مرتضــی دی ــی، محمــد بیان همــکاران ایــن شــماره: فاطمــه محمــد زاده، محمــد عثمان

ــا ــان، فاطمــه تابعــی، زهــرا فرهمندنی ــا جاویدی ــی، شــادی اســلوب، آنیت ــاره، علیرضــا صادق ــا رخن واحــدی، روی
صفحه آرا: هومن مرادی طراح جلد: کامران گلشاهی 

vaghayemag@gmail.com :ایمیل  www.SDJD.ir :وبسایت

شماره مجوز: 971۶75

عکس
روایت پیشه ها

محمدحسین سمندری مقدم
)کارشناسی مهندسی آب 94(

فاطمه تابعی
)کارشناسی شهرسازی 93(

فاطمه تابعی
)کارشناسی شهرسازی 93(

علیرضا صادقی
)دکتری مکانیک 91(

محمدحسین سمندری مقدم
)کارشناسی مهندسی آب 94(

زهرا فرهمند نیا
)کارشناسی علوم آزمایشگاهی 96(

 آنیتا جاویدیان
)دانش آموخته شهرسازی 92(

محمدحسین سمندری مقدم
)کارشناسی مهندسی آب 94(

 آنیتا جاویدیان
)دانش آموخته شهرسازی 92(

شادی اسلوب
)کارشناسی ارشد صنایع 95(

محمدحسین سمندری مقدم
)کارشناسی مهندسی آب 94(

محمدحسین سمندری مقدم
)کارشناسی مهندسی آب 94(

امــروزه بــا توجــه بــه نبــود نظــام اقتصــادی هدفمنــد در بخش هــای تولیــدی، افــراد بســیاری از طریــق مشــاغل کاذب و واســطه گری هم چــون خریــد و فــروش ارز، داللــی از تولیــدات زراعــی و... امــرار معــاش می کننــد کــه حرکــت ســرمایه ها بــه ســمت 
تولیــد را متوقــف کــرده و باعــث شــده اســت بخــش مهمــی از ســرمایه و نقدینگــی کشــور از بازارهــای واســطه ســر درآورنــد امــا در ایــن میــان افــرادی کــه حرفــه و کســب و کار خــود در پیــش گرفتــه و بــه اقتصــاد کشــور کمک می کننــد نیز بســیاراند. 

از این رو در سرویس عکس این شماره از نشریه به موضوع کسب وکار مردم در جامعه پرداخته ایم و آن را از دریچه دوربین برای شما به اشتراک گذاشته ایم.


