
ســخت،  تجربــه ای  گذراندیــم  ســر  از  کــه  پایانــی  بــه  رو  دهــه 

عجیــب و همــراه بــا فــراز و نشــیب های سیاســی و اقتصــادی 

خــاص خــودش بــود. معضــات اقتصــادی پیــش آمــده از ســال 

ــدید  ــات ش ــه اعتراض ــد مرحل ــام چن ــه انج ــر ب ــون منج ــا کن ۱۳۹۰ ت

حضــور  اعتراضــات  در  کــه  مــردم  از  بخــش  آن  و  شــد  مردمــی 

مســتقیم نداشــت نیــز نســبت بــه شــرایط موجــود بــه ســتوه 

توســط  شــده  ارائــه  رســمی  یافته هــای  بــه  اســتناد  بــا  آمــد. 

بــر  می تــوان  )ایســپا(  ایــران  دانشــجویان  افکارســنجی  مرکــز 

ایــن ســخن صحــه گذاشــت. بــر تمــام دولت مــردان و بخــش 

حاکمیتــی جامعــه عیــان اســت کــه تــداوم ایــن اعتراض هــا و 

بی اعتنایــی بــه عوامــل ایجادکننــده آن می توانــد چــه آســیبی در 

ابتــدا بــه خــود جامعــه و در وهلــه بعــد بــه ارتبــاط میــان جامعــه 

و حکومــت برســاند.

را  امیــد  ســایه  می توانــد  دســت رفته  از  اعتمــاد  ایــن  بازگشــت 

نــان را  دوبــاره بــر ســر مــردم بیفکنــد و آســیب های وارده بــر آ

ــام  ــوان فرج ــه عن ــال ۱۴۰۰ ب ــد س ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــران نمای جب

قــرن ســال خوبــی بــرای آغــاز تغییــرات و اصــاح امــوری باشــد کــه 

ــن  ــتفاده از ای ــورت اس ــت. در ص ــده اس ــرایط ش ــن ش ــه ای ــر ب منج

ــبتا  ــم اندازی نس ــوان چش ــه می ت ــی خوش بینان ــت در نگاه فرص

روشــن را رو بــه آینــده ترســیم کــرد. از آن جــا کــه بخــش اعظمــی 

از جامعــه نیــز در ایــن فرآینــد و بــا اســتناد بــه آمــاری کــه پیــش از 

ایــن مطــرح شــد، حکومــت را اصاح پذیــر می داننــد، پــس  ایــن 

انتظــار آرمان گرایانــه نیســت.

در ســویی دیگــر صحیــح بــه نظــر نمی رســد کــه بــر شــهروندانی 

نادیــده  مســلم  حقــی  عنــوان  بــه  را  خــود  رأی  برگــه  کــه 

نــان را بازخواســت کــرد. ایــن قهــر  می انگارنــد خــرده ای گرفــت و آ

نیازمنــد  شــد  مطــرح  پیش تــر  کــه  همان طــور  اعتراض گونــه 

منطقی ســت. راه حــل  ارائــه  و  جــدی  توجــه 

نــان کــه بــه دنبــال نیمــه پــر لیــوان هســتند،  نقطــه روشــن بــرای آ

می چرخــد  دموکراســی  مــدار  بــر  کشــور  ایــن  کــه  اســت  ایــن 

بــه  را  مــا  پایــان  در  اینکــه  ولــو  رأی  برگــه  روی  بــر  اظهارنظــر  و 

تاثیرگــذاری  کنش هــای  جملــه  از  نرســاند  مطلوب مــان  نتیجــه 

اســت کــه می توانیــم انجــام دهیــم. سیاســت مداران حداقــل 

در دوره هــای انتخاباتــی بــه افــکار عمومــی بهــا می دهنــد و 

شــنونده خواســته های جامعــه هســتند؛ حــال اگــر خواســته 

ابعــاد  همــه  در  اوضــاع)  بهبــود  جهــت  در  تغییــر  اکثریــت 

باشــد،   )... و  فرهنگــی  معیشــت،  اجتماعــی،  سیاســی، 

کاندیداهــای انتخاباتــی نیــز بــا توجــه بــه انعکاســی کــه از صــدای 

جامعــه می شــنوند در پــی ایجــاد تغییــرات مطلــوب، مسیرشــان 

می کننــد. ترســیم  را 

ــه ای  ــر، نیم ــور ناگزی ــا ام ــه ب ــی و در مواجه ــای زندگ در گذرگاه ه

مجبــور  هیچ کــس  خالــی.  دیگــر  نیمــی  و  اســت  پــر  لیــوان  از 

بــرای  روشــن  آینــده  یــک  ترســیم  نیســت.  نگــرش  تغییــر  بــه 

دیگــر  ارعــاب،  بــرای  تاریــک  آینــده  یــک  ترســیم  یــا  و  ترغیــب 

محســوب  جامعــه  ســاختن  همــراه  بــرای  مناســبی  راه کار 

واقعیــات  بــر  مبتنــی  چــاره ای  دنبــال  بــه  بایــد  و  نمی شــود 

را  زخمــی  هــم  و  شــود  واقــع  پذیــرش  مــورد  هــم  تــا   بــود 

درمان کند.

در ایــن شــماره وقایــع اتفاقیــه نــه بــه ترغیــب بــه شــرکت در 

در  حاضــر  واقعیــات  از  گفتــن  بــا  نــه  و  می پردازیــم  انتخابــات 

جامعــه قصــد داریــم بــذر ناامیــدی را بکاریــم. آن چــه روشــن 

ــه  ــود را گرفت ــم خ ــه تصمی ــی از جامع ــه بخش ــت ک ــن اس ــت ای اس

ــارکت  ــی مش ــت سیاس ــاب سرنوش ــق انتخ ــر ح ــت دیگ ــا در نوب ت

بــا  هــم  و  اســت  احتــرام   قابــل  هــم  کــه  تصمیمــی  نکنــد، 

ــع  ــنونده را قان ــنیدن آن ش ــه ش ــت ک ــراه اس ــتدالل هایی هم اس

می ســازد. امــا بخــش دیگــری نیــز در جامعــه وجــود دارد کــه 

امیــدوار اســت بــا اســتفاده درســت از آن حقــی کــه در یــک نظــام 

دموکراتیــک بــه او اعطــا شــده، بــا انتخابــی صحیــح، تغییــری 

مثبــت در ادامــه مســیر بــه وجــود آورد. 

امری ســت  نــه،  یــا  بدهیــم  رأی  کــه  ایــن  از  صحبــت  بنابرایــن 

عنــوان  بــه  مــردم  نهایــی  تصمیــم  و  متخصصــان  نظــر  کــه 

وادی  در  اســت  امیــد  می طلبــد.  را  اصلــی  کنش گــران 

بــه  و  آورد  روی  اصلــح  انتخــاب  بــه  جامعــه  اکثریــت  بعــدی، 

حــل  در  بی تاثیــر  را  انتخابــات  کــه  شــهروندانی  از  دســته  آن 

شــود  برگردانــده  اعتمــاد  ایــن  می داننــد  مشکات شــان 

و  ملــت  میــان  صحیــح  و  اصولــی  تعاملــی  برپایــی  بــرای  کــه 

رســیدگی  عرصه هــا  تمــام  در  معضا ت شــان  بــه   حکومــت 

می شود.
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زندگــی،  حیــات،  اتمــام  نــوش  تــا  آمــدن  دنیــا  بــه  جبــر  از 

فرصتــی بــرای انتخاب هــا اســت کــه در میــان دو جبــر ســکنی 

بیــداد  ایــن  پس کوچه هــای  از  کــه  قــدری  اســت.  گزیــده 

مدرنیزاســیون و جهانــی شــدن بگذریــم، بشــر همــان ذره ای 

ــده  ــا، دی ــوی بق ــا، در هیاه ــتگاه ثری ــن ایس ــه از آخری ــت ک اس

منظــری  از  و  شســتیم  را  چشــم ها  کــه  وقتــی  می شــود. 

دیگر_ایســتگاه ثریــا_ نگریســتیم، تفکــر بــه تصاحــب قــدرت 

و بازیگــری عرصــه سیاســت توســط بشــری کــه ذره ای خــرد از 

یــک کل عظیــم اســت جالــب می شــود.آن  هــم در جهانــی 

کــه بــه نقــل از ادبیــات، بــر پایــۀ ایــن مصــرع اســت: »کــه تاثیــر 

ــذرد«. ــز بگ ــما نی ــران ش اخت

مختصــر آنکــه شــاید اگــر اختیــار بیــن دو جبــر نبــود و پیــش 

روی مــان  پیــش  را  هســتی  رویدادهــای  تقویــم  تولــد،  از 

موخــرا  نیــز  سرنوشــتش  کــه  _درصورتــی  می گشــودند 

نوشــته شــده باشــد_قطعا چنیــن جهانــی زیســتن نداشــت، 

و فــارغ از آن میلــی بــرای به دنیــا آمــدن وجــود نداشــت.

پیــش از ایــن، در بخــش خبرنامــه، بــا شــما از ویــروس کرونــا و 

ردایــی کــه بــر قامــت جهان مــان پوشــانده، ســخن گفته ایــم، 

اکنــون نظرتــان را بــه ســرعت وقایعــی جلــب می کنــم کــه بیــن 

شــمارۀکنونی و پیشــین نشــریه_به مــدت چهــار هفتــه_ 

نقشــی جدیــد بــر پیراهــن اجتمــاع پوشــانده اســت.

در ایــن یــک  مــاه مذکــور، بشــر به واکســینه کــردن شــهروندان 

علیــه ویــروس کرونــا پرداخــت، اخبــار واکســن های موفــق 

ریشــه کن  بــرای  نیــز  ضرب االجلــی  و  شــد  گســترده  جدیــد 

و  وقایــع  ســرعت  شــد.  تعییــن  قرنطینــه  وضعیــت  شــدن 

ــون  ــت همچ ــد درس ــه می توان ــت ک ــه ای اس ــه گون ــات ب اتفاق

بهمــن و اســفند مــاه ســال پیــش، مــوج خــوف و یــاس را بــه 

ارمغــان بیــاورد، و یــا بــه مثابــه حــال و روز کنونی مــان، امیــدی 

ــد. ــاد کن ــکننده را ایج ش

مقصــود از ســطرهای فــوق، اشــاره بــه ذات جهــان اجتماعــی 

و  زد  برهــم  را  قاعــده  کــه  بــود  بازیکنــی  کرونــا،  اســت، 

ــل را  ــه بین المل ــان، جامع ــون میزب ــه همچ ــود ک ــی ب میهمان

ــازی کــردن طبــق قواعــد خــود ســاخت. پیــش از  مجبــور بــه ب

آنکــه پاندمــی کوویــد_۱۹ وجــود داشــته باشــد، نفــت و قدرت 

اقتصــادی بــود کــه در پوشــش قــوای نظامــی، یــک کشــور را 

ــا  ــا ب ــرد، ت ــل می ک ــه تبدی ــن عرص ــای ای ــر بازی ه ــه صاحب نظ ب

دســت های بــاز، تنهــا بــا اســتفاده از اهــرم فشــار اقتصــادی، 

ــخن  ــر س ــت آخ ــه دس ــد ک ــرل کن ــه ای کنت ــه گون ــا را ب دولت ه

ــا امــا  ــا ورود کرون ــر کرســی غلبــه بنشــاند. ب مقبــول خــود را ب

ــر  ــتی ب ــا مش ــود ت ــده ب ــی آم ــا پاندم ــرد، گوی ــر ک ــد تغیی قواع

میــز مذاکــرات و رفتارهــا باشــد، تــا بــا صابــت همــه را مجبــور 

ــد. ــاد کنن ــود ایج ــل خ ــر تعام ــد در عناص ــی جدی ــد، نام کن

حتــی عناصــر شــناخت قــدرت نیــز تغییــر کــرده و بــا میــزان 

تــوان دولت هــا در کنتــرل و واکســینه شــناخته می شــود.

آغــاز  از  هفتــه   ۱۰ گذشــت  از  پــس  جانســون،  بوریــس   

از رونــد واکســینه شــدن ۱۵ میلیــون نفــر  واکسیناســیون، 

عــدم  علــت  بــه  ترامــپ  و  می گویــد  ســخن  شــهروندان  از 

تواناییــش در کنتــرل امنیــت بهداشــتی، از عرصــه قــدرت دور 

می شــود.

 )WHO( حتــی مخاطبــان و پیــروان ســازمان جهانی بهداشــت

در مقایســه بــا پیــش از کرونــا بــه صــورت چشــمگیری افزایــش 

و  اخبــار  اول  ســخنگوی  بــه  گمنــام،  نهــادی  از  و  می یابــد 

ــود. ــدل می ش ــتقبال مب ــر اس ــای پ ــده تیتره تعیین کنن

دارد  خلفــی  فرزنــد  خــود،  ظلمانــی  وجهــۀ  تمــام  بــا   ۲۰۲۰

اســت.  پســاکرونا  جهــان  به ســوی  پرشــی  تخــت گاه  کــه 

ابتــدای ســال ۲۰۲۱، همانقــدر بــرای جوامــع روشــن اســت کــه 

انتهــای ۲۰۲۰ تــار و ظلمانــی. اکنــون کــه ســخن از کشــف و 

ــده  ــی ش ــن کاالی اساس ــد کرونا_ای ــن ض ــت واکس ــخ مثب پاس

ضــروری_ مطــرح شــده اســت، ســران و مدیــران دولت هــا، 

راســتای  در  خط مشــی ها  بررســی  و  برنامه ریــزی  بــه  کنــون 

تســریع رونــد احیــای جوامــع می پردازنــد.

ســال های  ســخت ترین  از  یکــی  می توانیــم  را  ســال  ایــن 

بدانیــم،  سیاســی  ســال های  پیچیده تریــن  و  اقتصــادی 

چراکــه عرصۀبــازی در اقتصــاد فشــرده و اعمــال قــدرت در 

سیاســت گســترده شــده اســت. از ایــن نظــر کــه در ۲۰۲۱ بیــش 

از پیــش مفهــوم منافــع ملــی مطــرح می شــود.

همانطــور کــه بیــان شــد، دولت هــا از مســئله کرونــا بــه حکــم 

سیاســت، به عنــوان اهــرم کنتــرل اســتفاده می کننــد.

ادامــه  واکسیناســیون  انتهــای  تــا  امــر،  ایــن  قــوای  البتــه 

ــود  ــی خ ــرۀ بحران ــا چه ــه کرون ــی ک ــت و از آنجای ــد داش خواه

را از دســت خواهــد داد، قــوت و اعتبــار ایــن اهــرم فشــار نیــز 

تحلیــل مــی رود. بــا نــگاه تحلیلــی بــه نتایــج انتخابــات آمریــکا، 

بایــدن  جــو  پیــروزی  عوامــل  از  یکــی  راحتــی  بــه  می تــوان 

کارشناســان  و  نظــران  صاحــب  دانســت.  کرونــا  موضــوع  را 

سیاســی نیــز معتقدنــد اگــر کرونــا نبــود؛ پیــروز انتخابــات 

ــود.  ــپ ب ــد ترام ــدن، دونال ــو بای ــای ج ــه ج ــکا ب آمری

کرونــا  موضــوع  گســتردگی  و  فراگیــری  همیــن  دلیــل  بــه 

در ابعــاد مختلــف زندگــی خصوصــی و عمومــی مــردم، در 

ــد  ــدی می توان ــور ج ــه ط ــا ب ــث کرون ــز بح ــده نی ــات آین انتخاب

در تعییــن سرنوشــت نامــزد منتخــب مــردم بســیار تاثیرگــذار 

باشــد؛ چــرا کــه بــرای مــردم بســیار مهــم و حیاتــی اســت 

کــه فــردی کــه قــرار اســت در رأس امــور سیاســی و اجرایــی 

کشــور قــرار گیــرد در مواجهــۀ بــا کرونــا در ابعــاد مختلــف 

و  مشــکات  رفــع  همچنیــن  و  اجتماعــی  و  اقتصــادی 

انجــام  اقداماتــی  و  رویکــرد  چــه  آن  از  حاصــل   پیامدهــای 

خواهد داد.

ــته  ــی برجس ــن بحران های ــۀ چنی ــه در ماحظ ــری ک ــۀ دیگ نکت

اســت، پررنــگ شــدن نقــش اقلیت هــای فعــال موفــق اســت. 

زنــان در دروان کرونــا، بســیار  نــوع مدیریــت  بــرای نمونــه، 

ــت مدار  ــوان سیاس ــه بان ــد ک ــه ش ــود. ماحظ ــا ب ــق و پوی موف

زیــادی در ســطح جهــان کــه در مهــار و مدیریــت کرونــا در 

مثبتــی  عملکــرد  اجتماعــی  و  اقتصــادی  مختلــف  ابعــاد 

داشــتند و بــه نوعــی موفقیت آمیــز بحــران کرونــا را مدیریــت 

کردنــد، در ســطح ملــی و حتــی جهانــی بیــش از پیــش مطــرح 

ــدند.  ش

ــۀ  ــری در ذات جامع ــران دیگ ــر بح ــا ه ــا ی ــه کرون ــام آن ک فرج

دوران  بــا  را  جهــان  همــواره  وقایــع  ایــن  اســت،  اجتماعــی 

ســو  دو  بــه  جهانــی  چنیــن  کــه  می کنــد  مواجــه  گــذاری 

پســابحران. و  پیشــابحران  جوامــع  می شــود،  تقســیم 

آن چــه حائــز اهمیــت نبــوده اســت، اکنــون برجســته می شــود 

و آن چــه مــورد توجــه بــوده اســت بــا تغییــرات اساســی روبــه رو 

ــود  ــی خ ــد و تعال ــۀ رش ــد در زمین ــران می توانن ــود. مدی می ش

از آن هــا اســتفاده کننــد و همچنیــن ایــن بحران هــا می توانــد 

نــان عمــل کنــد. در لبــاس افــول آ

جمال مختاری
دکتری اندیشه سیاسی 98

 1400 ســال  در  ایــران  سیاســی  ویــداد  ر مهم تریــن 

خواهــد  ی  جمهــور دورۀریاســت  ســیزدهمین  انتخابــات 

و  سیاســی  پیچیــده  وضعیــت  رســی  بر بــرای  بــود. 

و  حــوادث  از  ایــران  انتخاباتــی  کم رمــق  و  ســرد  فضــای 

ــاه  ــوص از دی م ــه خص ــته ب ــال گذش ــای چندس ویداده ر

وع کــرد. نشــاط و شــادابی سیاســی  1396 می تــوان شــر

در  ی  جمهــور دورۀریاســت  یازدهمیــن  انتخابــات  از  کــه 

1396 امتــداد یافــت  وع و در اردیبهشــت  1392 شــر ســال

ــه  ــه ک نچ ــت. آ وال رف ــه ز و ب 1396 ر ــاه  ــج از دی م ــه تدری ب

ــه  ــبت ب ــراض نس ــون اعت ــهد پیرام 96 و از مش ــاه  در دی م

ــت  ــوی ضدی ــمت و س ــرعت س ــه س ــورد ب ــه خ ق ــت جر دول

ــاه در  ــی کوت ــدت زمان ــت و در م ــود گرف ــه خ ــام  را ب ــا نظ ب

گســترش  کشــور  کوچــک  و  رگ  بــز شــهرهای  از  ی  بســیار

وعی بــود بــر سلســله ای از اتفاقــات و حــوادث  یافــت، شــر

بعــدی کــه آمریکایی هــا آن را »تابســتان داغ« نامیدنــد. 

برجــام  ار  ترامــپ  وج  خــر دنبــال  بــه  کــه  اعتراضاتــی 

قیمــت  ناگهانــی  افزایــش  و  دالر  قیمــت  افزایــش  و 

بــه  را  گســترده ای  نارضایتی هــای  مصرفــی،  کاالهــای 

ــه  ــال پرحادث ــود. س ــرا نب ــان ماج ــن پای ــا ای ــود آورد. ام وج

ی  بســیار در  ســال  ابتــدای  ویران گــر  ســیل  بــا  کــه   1398

ــا  ون وس کر ــر ــور وی ــا ظه ــد ب وع ش ــر ــور ش ــهرهای کش از ش

ســال  ایــن  اتفاقــات  ور  مــر نداشــت.  نیــز  خوشــی  پایــان 

ونــد کاهشــی »ســرمایه اجتماعــی« را بــه  پرفــراز و نشــیب ر

98 و آمارهــای  خوبــی نشــان می دهــد. از حــوادث آبــان 

ــی و  ــوص خارج ــه خص ــانه های ب ــوی رس ــده از س منتشر ش

ــار  ــام آم ــدم اع ــی و ع ــئولین داخل ــام مس ــر ابه ــکوت پ س

مســئولیت  نهــادی  هــر  کــه  ی  طــور بــه  باختــگان  جــان 

ــون  ــا کن ــت و ت ی می انداخ ــر ــردن دیگ ــر گ ــار را ب ــام آم اع

ــار  ــقوط مرگ ب ــا س ــت، ت ــده اس ــام نش ــق اع ــار دقی ــز آم نی

نقــص  بــر  اصــرار  و  اوکرایــن  ی  مســافربر هواپیمــای 

 72 از گذشــت  فنــی داشــتن هواپیمــا و ســرانجام پــس 

و  مســلح  وهــای  نیر ســتادکل  بیانیــۀ  صــدور  ســاعت، 

ــوک  ــداران و ش ــپاه پاس ــد س ــانی پدافن ــای انس ــام خط اع

ــاد  ــش اعتم ــودی کاه ــیر صع ــه، س ــر جامع ــل از آن ب حاص

مردمــی بــه ارکان مختلــف کشــور را شــدت بخشــید کــه 

پایین تریــن  بــا  2 اســفند  انتخابــات  را در  ســرانجام خــود 

وضــوح  بــه  انقــاب  از  پــس  تاریــخ  در  مشــارکت  درصــد 

داد. نشــان 

دورۀ  یازدهمیــن  انتخابــات  در  درصــدی   42 مشــارکت   

ــش  ــود کاه ــی می ش ــه نوع ــامی را ب ــورای اس ــس ش مجل

عرصــۀ  در  مدنــی(  جامعــۀ  )مشــارکت  ســرمایۀاجتماعی 

دانســت  مــردم  مســالمت آمیز  اعتــراض  و  سیاســی 

آینــده بیشــتر مشــخص  آن در  تبعــات  بــدون شــک  کــه 

می شــود. 

ایــران  و  جهــان  کــه  شــد  آغــاز  شــرایطی  در   1399 ســال 

کــه  وســی  ویر بــود.  ونــا  کر مرگبــار  وس  ویــر درگیــر 

ــای  ــاد تنگناه ــه ایج ــر ب ــی از آن منج ــای ناش محدودیت ه

اکنــون  از مــردم شــد،  بــرای بخــش عظیمــی  اقتصــادی 

وضعیــت  تحلیــل  داریــم  قــرار  ســال  پایــان  در  کــه 

سیاســی انتخابــات ســال آینــده چنــدان دشــوار نیســت. 

مشــارکت  نــوع  هــر  از  ســرخورده  جماعتــی  یک ســو  در 

کــه  جماعتــی  دیگــر  ســویی  در  و  مدنــی  و  سیاســی 

تــک  و  مشــارکت  عــدم  در  را  خــود  موفقیــت  همــواره 

حــق  »تعلیــق  نگارنــده  نظــر  بــه  اســت.  دیــده  صدایــی 

فعلــی  وضعیــت  بــر  می تــوان  کــه  اســت  عنوانــی  رأی« 

می رســد  نظــر  بــه  کــه  آن  توضیــح  داد.  جامعــه  مــردم 

و  انتخابــات  در  شــرکت  حــق  کــه  نچــه  آ جامعــه  اکثریــت 

حــق رای دادن نامیــده می شــود را بــه حالــت »تعلیــق« 

ــال های  70 و س ــۀ  ــط ده ــه اواس ــانی ک ــد. کس درآورده ان

خورشــیدی،   90 دهــۀ  اواســط  و   80 دهــۀ  پایانــی 

در  کــه  دارنــد  یــاد  بــه  حتمــا  بوده انــد  دانشــگاه  در 

ی چــه  ســال های منتهــی بــه انتخابــات ریاســت جمهــور

ــود  ــه وج ــگاه و جامع ــاطی در دانش ــور و نش ــای پرش فض

و  ســخنرانی  انتخاباتــی،  مناظره هــای  ی  برگــزار داشــت. 

جدایــی  بخــش  بی شــک  دانشــجویی  زادهــای  آ تریبــون 

دوره  آن  دانشــجویان  مشــترک  خاطــرات  از  ناشــدنی 

سیاســی  موجــود  وضعیــت  شناســی  آســیب  اســت. 

مــی  نشــان  ی  جمهــور ریاســت  انتخابــات  آســتانه  در 

دهــد کــه ســخت بتــوان اقناعــی بــرای مشــارکت مــردم 

جریــان  داشــت.  رای  صندوق هــای  پــای  در  حضــور  و 

رفتــه  و  فــر کامــل  محــاق  در  »اصاحــات«  بــه  موســوم 

اســت. ناکامــی در انجــام اصاحــات وعــده داده شــده، 

وی گردانــی حامیــان آن هــا شــده اســت. جریــان  باعــث ر

قصــد  بــه  بلنــدی  خیــز  »اصول گرایــان«  بــه  موســوم 

اســت.  برداشــته  حکمرانــی  ونــد  ر ی  یکدست ســاز

اوج  همیشــه  کــه  شــد  غافــل  نبایــد  نکتــه  ایــن  از  امــا 

داشــته  ســهمگینی  ســقوط های  زیــاد  گرفتن هــای 

بــر  غالــب  وضعیــت  سیاســی«  »بی اعتمــادی  اســت. 

بی اعتمــادی  از  ناشــی  گسســت  ماســت؛  وز  امــر جامعــۀ 

جامعــه  از  عضــوی  هیــچ  می شــود  باعــث  جامعــه  در 

مفهــوم  بــه»ذات  گیدنــز  نکنــد،  وظیفــه  احســاس 

کــه  اســت  معتقــد  و  کــرده  اشــاره  سیاســی«  اعتمــاد 

میــان  مبادلــه ای  رابطــه  نوعــی  سیاســی  اعتمــاد  در 

اســت.  نهفتــه  حاکــم  سیاســی  نظــام  و  وندان  شــهر

بــرای  خصــوص  بــه  خــود  نیازهــای  رفــع  بــرای  مــردم 

جامعــه  امــور  در  مشــارکت  و  آســایش  امنیــت،  تأمیــن 

ــم  ــی حاک ــام سیاس ــور نظ ــت )منظ ــا دول ــاط ب ــه ارتب ــاز ب نی

اســت نــه دولــت بــه معنــای مصطلــح آن در ایــران( دارنــد 

ــرای  ــا ب ــط دولت ه ــم توس ــاز ه ــن نی ــر، ای ــوی دیگ و از س

ــه  ــی ک ــود. هنگام ــاس می ش وندان احس ــهر ــارکت ش مش

ــتر  ــا بیش ــد هزینه ه ــاس کنن ــردم احس ــه م ــن مبادل در ای

از مشــارکت خــود می کاهنــد.  از ســود آن شــده اســت، 

شــاخصه  پنــج  بــه  سیاســی  اعتمــاد  درتعریــف  نوریــس 

سیاســـی  اجتمــاع  از  حمایــت  از:  عبارتنــد  کــه  پرداخــت 

ــت، حمایــت از قانــون اساســی کشــور، حمایــت 
ّ
مثـــل مل

آن،  ماننــد  و  دموکراســی  مثــل  ژیــم  ر اجرایــی  امــور  از 

سیاســی  نهادهــای  و  سیاســی  کنش گــران  از  حمایــت 

و  وکراســی  بور قـــضاییه،  قـــوه  پارلمــان،  دولــت،  مثــل 

ــران  ــگان و رهب ــه نخب ــتر ب ــی بیش ــان سیاس ــزاب. اطمین اح

مفهومــی  سیاســی  اعتمــاد  ولــی  می پــردازد  سیاســی 

و  نهادهــا  بــه  کنش گــران  بــر  عــاوه  و  اســت  عام تــر 

گاهــی اوقــات بـــه خـــود  نظــام سیاســی هــم می پــردازد. 

را  اعتمــاد سیاســی  ابعــاد  ر  بریتــز بــه نظریــات  بــا توجــه 

می تـــوان در طیفـــی وســـیع بـــین اعتمــاد سیاســی عــام/

پیوســته  هــم  خاص/بــه  سیاســی  اعتمــاد  تــا  انتزاعــی 

در نظــر گرفــت کـــه شـــامل ســه بعــد اعتمــاد سیاســی 

ــا  ــاور ی ــزان اعتقاد)ب ــد از؛ می ــد عبارتن ــه بع ــن س ــت . ای اس

ــزان  ــی، می ــام سیاس ــا نظ ــتم ی ــه سیس ــراد بـ ــان( افـ اطمین

ــال  ــارگزاران فعـ ــه کـ ــان بـ نـ ــان ( آ ــا اطمین ــاور ی ــاد )ب اعتق

در نظـــام سیاســی و میــزان اعتقــاد )بــاور یــا اطمینــان( 

آن هــا بــه نهادهــای سیاســی.

 فوکویامــا در تعریــف اعتمــاد سیاســی بــه درک مشــترک 

وی  ــر ر ــق بـ ــا تواف ــی ب ــی و سیاسـ ــی، اجتماع جامعۀاخاق

زش هـــای اجتمـــاعی اشـــاره نمـــوده اســـت. هرینگتــون  ار

از  درجـــه ای  از  اســت  عبــارت  سیاســی  اعتمــاد  می گویــد 

وندان پیرامـــون توانـــایی و موفقیــت حاکمــان  بـــاور شـــهر

ــر او  ــا. از نظ ــارات آن ه ــاختن انتظ ــرآورده س ــی در ب سیاس

اجتماعــی  اعتمــاد  بیــن  ســو،  یــک  از  تنگاتنگــی  ارتبــاط 

بـــه  )اعتمــاد  سیاســی  و   ) یکدیگــر  بــه  مــردم  )اعتمــاد 

ــی  ــارب سیاس ــن تج ــر بی ــوی دیگ ــود ( و از س ــان خـ نخبگـ

وجــود  دولــت  کارامــدی  از  آن هــا  برداشــت  و  افــراد 

تلقــی  در  کلیــدی  و  مهــم  عنصــر  تعریــف  ایــن  در  دارد. 

وندان از کارامــدی دولــت نهفتــه اســـت و  و ادراك شــهر

نـــه واقعیــت مربــوط بــه موفقیت هــا و موقعیت هــای 

دولــت بــه ایــن معنــا کــه ممکــن اســت دولتــی از نظــر 

ــران  ــا دیگ ــود ی ــتگاه های خ ــات دس ــام و اطاع ق ــار و ار آم

ــی  ــد ول ــوردار باش ــف برخ ــای مختل ــدی در عرصه ه از کارام

از آن نداشــته باشــند.  مــردم چنیــن تلقــی و برداشــتی 

وکراتیــک )مدیــران  و در نهایــت ســیمز فســاد رهبــران بور

اخاقـــی  شایســتگی  عـــدم  و   ) دولتـــی  هـــای  ســازمان 

هــای  زمینــه  در  دولــت  نامناســب  عملکــرد  آن هــا، 

ون عامـــۀ مــردم  وزافـــز مختلــف، عـــدم تطـــابق انتظـــارات ر

بــا عملکــرد دولــت و ضعــف سیســتم خدمــات عمومــی 

ــا  ــی ه وکراس ــاع بور ــل دفـ ــر قابـ ــوب و غی ــرد نامطل و کارک

نســبت  مــردم  بی اعتمــادی  اصلــی  عوامــل  جملــه  از  را 

کــه  زمانــی  ویــژه  بــه  مـی کنـــد،  ذکـــر  حکومت هـــا  بــه 

انتخاباتــی  وعده هــای  نمی تواننــد  وکراســی ها  بور

ســازند.  محقــق  را  سیاســیون 
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وارد وژۀ مدیریت اتم در دانشــگاه هار وگ، محقق پــر گفت وگــو بــا اســتفان هرتــز

توافق تدریجی با امتیازات متقابل امیدوارکننده ترین راه است

بایدن رسما خصومت خود با ایران را در سند راهبرد امنیتی دولت آمریکا اعالم کرد

 تحزب، بهترین راه ادارۀکشور

میثم درستی
کارشناسی ارشد حقوق 98

تطبیــق  بــرای  احــزاب  عمومــی  مجامــع  برگــزاری  جریــان  در 

اساسنامه هایشــان بــا قانــون جدیــد وزارت کشــور در ســال 

هــر  از  حزبــی  غیــر  و  حزبــی  شــخصیت های  همــۀ   ،1397

دو جنــاح؛ بــر ایــن موضــوع اذعــان کردنــد کــه بهتریــن راه 

می رســد  نظــر  بــه  امــا  اســت،  احــزاب  کانــال  از  کشــور  ادارۀ 

تشــکل های سیاســی راهــی طوالنــی بــرای دســتیابی بــه ایــن 

هــدف دارنــد.

 چهاردهــم خردادمــاه 1397 آخریــن مهلــت برگــزاری کنگــره 

ــود  ــور ب ــی در کش ــت سیاس ــی فعالی ــزاب متقاض ــری اح سراس

ــون  ــا قان ــود را ب ــخ خ ــن تاری ــا ای ــد ت ــی بای ــکل های سیاس و تش

ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــق می دادن ــزاب تطبی ــت اح ــد فعالی جدی

بــه برگــزاری مجمــع و  احــزاب و گروه هــای سیاســی اقــدام 

کنگره هــای خــود کردنــد تــا بتواننــد بــرای ادامــۀ فعالیــت 

ــه  ــخ ب ــن تاری ــه ای ــد. البت ــن کنن ــور را تامی ــر وزارت کش ــود نظ خ

دلیــل آمــاده نبــودن برخــی احــزاب بــرای برگــزاری کنگــره چنــد 

ــد. ــد ش ــار تمدی ب

قانــون نحــوۀ فعالیــت احــزاب و گروه هــای سیاســی مصــوب 

ــان  ــتم آب ــامی، هش ــورای اس ــس ش ــن 1394 مجل ــارم بهم چه

1395 در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تأییــد و 22 آبــان 

همــان ســال جهــت اجــرا ابــاغ شــد. ایــن قانــون جایگزیــن 

قانــون »فعالیــت احــزاب، جمعیت هــا و انجمن هــای سیاســی 

دینــی  اقلیت هــای  یــا  اســامی  انجمن هــای  و  صنفــی  و 

شناخته شــده«، مصوبــه هفتــم شــهریورماه 1360 شــد.

قانــون  بــه  نســبت  احــزاب  جدیــد  قانــون  در  کــه  تفاوتــی 

ــا،  ــه جمعیت ه ــت ک ــن اس ــود دارد، ای ــال 1360 وج ــوب س مص

انجمن هــای صنفــی و تشــکل هــای اســامی دیگــر بــه عنــوان 

یــک تشــکل سیاســی بــه حســاب نمی آینــد و تشــکل هایی 

کــه پیــش از ایــن بــا عناویــن بــاال فعالیــت می کردنــد بــرای 

ــد  ــد، بای ــمار بیاین ــه ش ــی ب ــکل های سیاس ــرۀ تش ــه در زم اینک

ــد. ــاب کنن ــود انتخ ــرای خ ــری را ب ــوان دیگ عن

ایــن قانــون، احــزاب را ملــزم کرده کــه در اساســنامه و مرامنامه، 

انتخــاب شــورای مرکــزی و برگزیــدن دبیــرکل خــود بازنگــری 

کننــد و همچنیــن اعضــای آن هــا کمتــر از 300 نفــر نباشــد و در 

نیمــی از اســتان های کشــور دفتــر داشــته باشــند. 

روایت هــای مختلفــی از شــمار احــزاب رســمی کشــور بیــان 

می شــود، آمارهــا از وجــود 200 تــا 350 تشــکل سیاســی و 

صنفــی حکایــت دارد. احزابــی کــه بســیاری، از وجــود آن بی خبــر 

هســتند، ایــن یعنــی تعــداد قابــل ماحظــه ای از تشــکل های 

سیاســی رســمی فقــط یــک نــام هســتند. از ســوی دیگــر 

ایــن احــزاب بــه جــز ایــام انتخابــات در بقیــه روزهــا نمــود و 

ظهــور بیرونــی ندارنــد و بیشــتر بــه دورهمــی و گعده هــای 

همیــن  شــاید  سیاســی.  تشــکل  تــا  شــبیه اند  سیاســی 

وضعیــت نابه ســامان احــزاب در کشــور اســت کــه ســبب شــده 

کمیســیون مــاده 10 احــزاب وزارت کشــور اجــرای قانــون جدیــد 

ــس نهــم را  ــوب مجل ســامان دهی تشــکل های سیاســی مص

ــد. ــرار ده ــود ق ــتور کار خ در دس

انتظــار  و  اســت  دموکراســی  اســتقرار  پایه هــای  از  تحــزب 

مــی رود هــر حزبــی بنــا بــه فلســفۀ وجــودی اش بخشــی از 

ــاق  ــه اتف ــب ب ــاد قری ــه اعتق ــا ب ــد، ام ــی کن ــه را نمایندگ جامع

ــون  ــده چ ــا ش ــج بن ــران ک ــزب در ای ــت اول تح ــیون خش سیاس

ــتند  ــور هس ــی و فردمح ــی فصل ــای سیاس ــب مجموعه ه اغل

ــرکل  ــلیقۀ دبی ــا س ــود را ب ــد خ ــا نمی توانن ــی اعض ــی برخ و وقت

و مجموعــۀ مدیریتــی حــزب تطبیــق دهنــد یــا آثــار اندیشــه ها 

آن  کنش گری هــای  و  تصمیم گیری هــا  در  را  تفکرات شــان  و 

حــزب ببیننــد، بعــد از مدتــی جــدا می شــوند و حزبــی جدیــد را 

ــیس  ــودی تأس ــل وج ــه اص ــه ب ــدون آنک ــد، ب ــیس می کنن تأس

حــزب یعنــی نمایندگــی مطالبــات طبقات و اقشــار بیندیشــند.

در ماه هــای گذشــته تعــدادی از احــزاب بــا برگــزاری مجمــع 

بــا قانــون جدیــد  را  عمومــی، اساســنامه و مرامنامــه خــود 

زبــان  از  کــه  مشــترکی  نقطــه  انــد.  داده  تطبیــق  احــزاب 

ــزب  ــل تح ــه اص ــاد ب ــد اعتق ــنیده ش ــزاب ش ــن اح ــئوالن ای مس

و اداره جامعــه از کانــال حــزب بــود. همــه ایــن احــزاب خــود 

انتخاباتــی  و  فصلــی  را  رقیــب  احــزاب  و  محــور  برنامــه  را 

می داننــد، اصــل آمــوزش، کادرســازی و تمایــل نداشــتن بــه 

کســب قــدرت را از محورهــای فعالیــت آینــده خــود تعریــف 

ــور  ــزب در وزارت کش ــادی ح ــداد زی ــان تع ــن می ــد. در ای می کنن

ثبــت شــده اند کــه در اصطــاح بــه آن هــا »احــزاب کاغــذی« 

گفتــه می شــود، تکلیــف ایــن گــروه از احــزاب بــا قانــون جدیــد 

احــزاب وزارت کشــور چــه می شــود؟ احزابــی کــه حــد نصــاب 

ــزب  ــوان ح ــه عن ــن ب ــد و همچنی ــر را ندارن ــو، دفات ــداد عض تع

 رســمی خــود را آمــاده ســهم خواهــی در انتخابــات بعــدی 

می کنند.

نکتــه قابــل توجــه و تامــل ایــن روزهــا، اذعــان شــخصیت های 

حزبــی و غیــر حزبــی هــر دو جنــاح اصلــی بــه ضــرورت ادارۀ 

ــرورت  ــه ض ــه متوج ــه هم ــت. اینک ــزاب اس ــال اح ــور از کان کش

خوشــحالی  بســی  جــای  شــده اند  کشــور  ادارۀ  در  تحــزب 

دارد، ولــی ســوالی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه کثــرت 

ــۀ  ــدن پروس ــی ش ــد حزب ــه رون ــد ب ــی می توان ــه کمک ــزاب چ اح

تــاب  و  تــب  می رســد  نظــر  بــه  بکنــد؟  کشــور  سیاســی 

بــرای  کشــور  وزارت  تکلیــف  بــر  عــاوه   97 ســال  در  احــزاب 

ــات  ــه انتخاب ــدن ب ــک ش ــه، نزدی ــنانه و مرامنام ــق اساس تطبی

اســت  امیــدوار  نگارنــده  اســت.  اســامی  شــورای  مجلــس 

دار  ادامــه  و  جــدی  موضوعــی  کشــور  اداره  شــدن   حزبــی 

باشد.

کاخ ســفید در ســند راهبــردی امنیــت ملــی دولــت جدیــد بــه تکــرار ادعاهــای بــی اســاس و نــخ نمــای خــود علیــه کشــورمان پرداخــت و 

مدعــی شــد کــه بــه تــاش هــا بــرای مقابلــه بــا ایــران ادامــه مــی دهــد. 

بــه گــزارش ایســنا، کاخ ســفید ســند راهبــردی امنیــت ملــی موقــت دولــت جدیــد آمریــکا را بامــداد پنجشــنبه، ۱۴بهمــن، منتشــر کــرد کــه 

در آن چهــار بــار بــه نــام ایــران اشــاره شــده اســت. 

دولــت آمریــکا بــه ریاســت جــو بایــدن در ایــن ســند ادعاهــای ســاختگی و  نــخ نمــای واشــنگتن علیــه کشــورمان تکــرار کــرده و از ایــران و 

کــره شــمالی کــه بمــب هســته ای دارد در کنــار یکدیگــر بــه عنــوان کشــورهایی نــام بــرده اســت کــه منطقــه و متحــدان آمریــکا را تهدیــد 

مــی کننــد.

خبــرنــامه

سجاد کاشانی
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 )Stephen Herzog(هرتــزوگ اســتفان  پیش مصاحبــه: 

یکــی از محققیــن پــروژۀ مدیریــت اتــم در دانشــگاه هــاروارد 

اســت. تحقیقــات وی در زمینــه کنتــرل تســلیحات هســته ای ، 

بازدارندگــی و گســترش ســاح هــای هســته ای اســت. اکنــون 

ــند  ــری زاده، دانمش ــن فخ ــهید محس ــرور ش ــاه از ت ــه م ــه س ک

ایــن  در  تــا  شــدیم  آن  بــر  می گــذرد  کشــور،  هســته ای 

ــل  ــطح بین المل ــرور در س ــن ت ــد ای ــل پیام ــه تحلی ــو ب گفت وگ

بپردازیــم.

تحلیل شما نسبت به حساسیت بین المللی در 
خصوص ترور دکتر محسن فخری زاده چیست؟

از  خــارج  و  داخــل  در  فخــری زاده  دکتــر  دربــاره  دیدگاه هــا 

جمهــوری  در  او  کــه  می دانــم  مــن  اســت.  متفــاوت  ایــران 

بــه  کــه  می شــد  شــناخته  اســتادی  عنــوان  بــه  اســامی 

توســعه برنامــه هســته ای کمــک می کــرد و از مذاکــره برنامــه 

جامــع اقــدام مشــترکJCPOA  )برجــام( پشــتیبانی می کــرد. 

دکتــر فخــری زاده توســط ایــاالت متحــده و شــورای امنیــت 

ســازمان ملــل متحــد مــورد تحریــم ســفر و دارایــی قــرار گرفتــه 

بــود. ایــن تحریم هــا بــه دلیــل نقــش وی در فعالیت هــای 

هســته ای اجــرا شــد. اســرائیل همچنیــن وی را بــه هدایــت 

تاش هــای تحقیقاتــی ایــران دربــارۀ ســاح های هســته ای 

از ســال 1989 تــا زمــان قطــع برنامــه هســته ای در ســال 2003 

متهــم کــرد. هرچنــد مقامــات ایرانــی همــواره ایــن ادعاهــا را 

کرده انــد. رد 

هــدف  مــورد  می کنــم  فکــر  مــن  باشــد،  هرچــه  حقیقــت 

قــراردادن دانشــمندان بــرای ســوءقصد، سیاســتی نادرســت 

اســت کــه بنــا بــر ســه دلیــل محکــم نبایــد دنبــال شــود؛ 

انجــام  دولت هــا  توســط  کــه  ترورهایــی  آن کــه،  نخســت 

اســت.  غیرقانونــی  بین المللــی  قوانیــن  طبــق  می شــود 

ــا  ــی ی ــه تافی جوی ــر ب ــب منج ــد اغل ــای هدف من دوم، قتل ه

تشــدید تنش هــا می شــود. ســوم، اگــر هــدف ایــن بــود کــه 

ــد  ــاق نمی افت ــن اتف ــد، ای ــب بمان ــران عق ــته ای ای ــه هس برنام

زیــرا برنامــه ایــران بســیار گســترده تر از عملکــرد و برنامه هــای 

و  امکانــات  از  پیچیــده  مجموعــه ای  شــامل  و  فردی ســت 

ــت. ــی اس ــش فن دان

آیــا ایــاالت متحــده یــا اســرائیل می تواننــد در ایــن 
ــه  ــای آن چ ــند؟ پیامده ــته باش ــش داش ــرور نق ت

ــد؟ ــد باش می توان
ایــاالت متحــده،  مــن ادعاهــای مختلفــی را شــنیده ام کــه 

ــا-  ــی از این ه  ترکیب
ً
ــاال ــا احتم ــق -ی ــن خل ــرائیل و مجاهدی اس

در ایــن تــرور دخیــل بوده انــد. هیچ یــک از ایــن گزارش هــا 

ــی از  ــه برخ ــت ک ــن اس ــال روش ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــد نش تأیی

بازیگــران، ســال ها دانشــمندان هســته ای ایــران را هــدف 

ــد. ــرار داده ان ق

از یــک ســو، ممکــن اســت تــرور دکتــر فخــری زاده بــرای عقــب 

همانطــور  امــا  باشــد.  ایــران  هســته ای  برنامــه  انداختــن 

کــه قبل تــر اشــاره کــردم، ایــن یــک طــرح احمقانــه اســت. 

ــی  ــر جغرافیای ــامی از نظ ــوری اس ــته ای جمه ــات هس تأسیس

پراکنــده اســت و دانــش فنــی و آموزه هــای دکتــر فخــری زاده 

 در بســیاری از دانشــجویان ســابق وی کــه در زمینــه 
ً
ــا مطمئن

علــوم هســته ای در سراســر ایــران کار می کننــد، منتشــر شــده 

ــت. اس

ــی  ــط بازیگران ــت توس ــن اس ــه ممک ــن حمل ــر، ای ــرف دیگ از ط

ــده را  ــی آین ــد دیپلماس ــد دارن ــه قص ــد ک ــه باش ــورت گرفت ص

بیــن ایــران و دولــت جــو بایــدن در ایــاالت متحــده بــر هــم 

وی  مشــاوران  و  روحانــی  جمهــور  رئیــس  امیــدوارم  بزننــد. 

ــظ  ــدن را حف ــم بای ــا تی ــام ب ــورد برج ــو در م ــت و گ ــیر گف مس

کننــد. از نــگاه مــن وقتــی ایــران و ایــاالت متحــده بــا هــم 

اســت. امن تــری  مــکان  جهــان  می کننــد  همــکاری 

ــا  ــران باره ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــما، ب ــگاه ش از ن
اعــالم کرده اســت کــه بــه دنبــال ســالح هســته ای 
نیســت، حــق دســتیابی بــه انــرژی هســته ای را 

دارد؟
ــرای  ــته ای را ب ــرژی هس ــای ان ــق دارد فناوری ه  ح

ً
ــا ــران کام  ای

از پیمــان  ایــران عضــوی  اهــداف صلــح آمیــز بدســت آورد. 

منــع گســترش ســاح های هســته ای )NPT(  اســت. مــاده 

ــتفاده از  ــد و اس ــق، تولی ــعه تحقی ــلم توس ــق مس NPT 4 »ح

ــض«  ــدون تبعی ــز و ب ــداف صلح آمی ــرای اه ــته ای ب ــرژی هس ان

طــور  بــه  متحــده  ایــاالت  بنابرایــن،  می دهــد.  ایــران  بــه  را 

قانونــی نمی توانــد ایــران را از توســعه یــا دســتیابی بــه انــرژی 

هســته ای متوقــف کنــد. امــا تصــورات کمــی پیچیده تــر اســت 

اســت.  اورانیــوم  غنی ســازی  ســطح  مــورد  در  نگرانی هــا  و 

ــر  ــازی مقادی ــی س ــرای غن ــزی ب ــال برنامه ری ــون در ح ــران اکن ای

 235-U ایزوتــوپ  20درصــد  میــزان  تــا  اورانیــوم  زیــادی 

ــا  ــده ت ــی ش ــرم غن ــد 300 کیلوگ ــر از ح ــیار فرات ــه بس ــت ک اس

3.67درصــد بــر اســاس برجــام اســت. بــرای ایــن کار، جمهــوری 

ــات  ــاز در معام ــانتریفیوژهای مج ــر س ــن براب ــامی چندی اس

تأسیســات نطنــز و فــردو کار می کنــد. انتقــال از اورانیــوم 

بــه اصطــاح »بســیار غنــی شــده 20درصــد« بــه »اورانیــوم 

بــا درجــه تســلیحات 90درصــد« بــرای ســاخت بمــب اتمــی 

چنــدان ســخت نیســت. بنابرایــن کمیــت و ســطح غنی ســازی 

کــه توســط ایــران دنبــال می شــود بســیار فراتــر از حــد برجــام 

رفتــه اســت و هــدف انــرژی هســته ای غیرنظامــی ایــن مــواد 

همچنــان نامشــخص اســت.

بنیامیــن  یــا  ترامــپ  دونالــد  دولت هــای  در  کســی  هــر 

نتانیاهــو اســتدالل می کنــد کــه ایــران اجــازه نــدارد انــرژی 

ــق را  ــن ح ــران ای ــت. ای ــتباه اس ــت آورد، در اش ــته ای بدس هس

توســط NPT تضمیــن کــرده و می توانــد ایــن کار را انجــام 

دهــد. مــن شــک نــدارم کــه ایــران روزی یــک برنامــه انــرژی 

مایــۀ  کــه  داشــت  خواهــد  جــوش  و  پرجنــب  هســته ای 

ــران  ــه ای ــی ک ــا تاش های ــود. ام ــد ب ــی اش خواه ــات مل مباه

ــام  ــام انج ــای برج ــور از محدودیت ه ــرای عب ــر ب ــال حاض در ح

کاهــش  اوضــاع،  حفــظ  و  صلــح  بــرای  می توانــد  می دهــد 

ــد.  یاب

مــن معتقــدم جمهــوری اســامی بــه دنبــال ســاح هســته ای 

آن هــا  از سیاســت گذاران در واشــنگتن  برخــی  امــا  نیســت 

را بــه عنــوان نشــانه های واضــح تمایــل ایــران بــه ســاخت 

کرده انــد.  ســوء تعبیر  ای  هســته  ســاح های 

فکر می کنید بایدن به برجام پای بند باشد؟
مــن دونالــد ترامپ و مشــاورانش را کاما مقصر عقب نشــینی 

ــن  ــود در ای ــدات خ ــه تعه ــران ب ــم. ای ــام می دان ــکا از برج آمری

اتمــی  انــرژی  بین المللــی  ژانــس  آ و  بــود  پای بنــد  معاملــه 

را بررســی می کــرد. بــه نظــر  بــه طــور منظــم مطابقــت آن 

ــی  ــتاورد تاریخ ــن دس ــه ای ــت ک ــتاق اس ــپ مش ــید ترام می رس

و  خــودش،  از  پیــش  جمهــور  رئیــس  اوبامــا  بــاراک  توســط 

بــدون  مکــررا  او  بگــذارد.  کنــار  را  روحانــی  جمهــور  رئیــس 

تاکنــون  کــه  معاملــه ای  »بدتریــن  را  آن  اثباتــی  هیچ گونــه 

از  هــم  نهایــت  در  و  می خوانــد  اســت«  رســیده  انجــام  بــه 

آن کناره گیــری کــرد. مــن فکــر می کنــم ترامــپ درک بســیار 

محــدودی از آنچــه برجــام در واقــع انجــام می دهــد دارد و بــه 

راحتــی ســعی در جلــب نظــر برخــی از اعضــای حــزب سیاســی 

خــود کــه از اوبامــا خوش شــان نمی آیــد و می خواهنــد ایــران 

ــت. ــد، داش ــازات کنن را مج

ــار  ــم »فش ــن تحری ــه کمپی ــت ک ــن اس ــت، ای ــن اس ــه روش آنچ

 شکســت خــورده اســت. در ایــن 
ً
حداکثــری« ترامــپ کامــا

شــرایط، بازگشــت همــه طرفیــن بــه قوانیــن برجــام بــرای 

ضــروری  سوءبرداشــت ها  از  جلوگیــری  و  شــفافیت  صلــح، 

اســت.

خوشــبختانه، همــۀ عائــم نشــان دهنده بازگشــت ایــاالت 

ــوان  ــه عن ــت. وی ب ــدن اس ــر بای ــت نظ ــام تح ــه برج ــده ب متح

معــاون رئیــس جمهــور در زمــان اوبامــا از ایــن امــر بــه شــدت 

ــا توجــه  حمایــت کــرد. ایــن خبــر امیدوارکننــده ای اســت امــا ب

کار  ترامــپ  دولــت  توســط  شــده  ایجــاد  بی اعتمــادی  بــه 

آســانی نخواهــد بــود.

ــت  ــه بازگش ــل ب ــران مای ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــیار بعی بس

بخشــی  فــوری  لغــو  بــدون  توافــق،  محدودیت هــای  بــه 

طبیعــی  گاز  و  نفــت  آزاد  فــروش  توانایــی  یــا  تحریم هــا  از 

باشــد. بــه ایــن ترتیــب، تــا زمانــی کــه ایــران در جهــت کاهــش 

تعــداد  و  شــده  غنــی  اورانیــوم  ذخایــر  غنی ســازی،  ســطح 

ســانتریفیوژهای عملیاتــی خــود گام بــردارد، ایــاالت متحــده 

کــرد.  نخواهــد  ارائــه  را  برجــام  شــامل  کامــل  تحریم هــای 

ــل و  ــازات متقاب ــا امتی ــی ب ــه تدریج ــک برنام ــارۀ ی ــره درب مذاک

اســت. نتیجــه  امیدوارکننده تریــن  دوطرفــه 
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وتــکل الحاقی؛ توقــف اجرای پر

کاسۀ صبری که لبریز شد  

ایران، در آستانۀ قرن  15 هجری شمسی

اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده ایم

رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه تحریــم بایــد برداشــته شــود، اظهــار کــرد: ایــن حــق مــردم اســت و اگــر یــک ســاعت در برداشــتن تحریــم 

تعلــل و امــروز و فــردا کنیــم و آینــده را پیــش پــای خــود بگذاریــم حقــوق مــردم را پایمــال کــرده ایــم؛ اینکــه مــی گوینــد حقــوق عامــه 

همیــن اســت.

بــه گــزارش ایســنا، حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی صبــح امــروز در جلســه هیــات دولــت اظهــار کــرد: FATF یــک گــروه ویــژه 

اســت کــه اقداماتــی راجــع بــه مســائل مالــی و تراکنــش هــا انجــام مــی دهــد و همــه کشــورهای شــرق و غــرب بــه آن ملحــق شــده انــد. 

اگــر بــد اســت چطــور همــه دنیــا آن را قبــول کــرده انــد؟ تمــام اروپــا و همــه شــرق و چیــن و روســیه و ترکیــه و همســایگان مــا بــه آن ملحــق 

شــدند. ایــن چیــزی اســت کــه اجمــاع دنیــا روی آن اســت و همــه ملــت هــا تــاش مــی کننــد رتبــه باالتــری در ایــن گــروه بدســت بیاورنــد، امــا 

مــا ایســتاده ایــم و تنهــا تماشــا مــی کنیــم.

خبــرنــامه

سید علیرضا حسینی
کارشناسی مهندسی شیمی 98

توافــق هســته ای ایــران  و ۱+۵ موســوم بــه برجام)برنامــه 

جامــع اقــدام مشــترک(که در  تیرمــاه ســال ۱۳۹۴ بــه امضــا 

رســید،گرچه اولیــن تجربــه نقــص خــود را در زمــان ریاســت 

جمهــوری اوبامــا از ســر گذرانــد، امــا بــا خــروج یــک جانبــه 

 دوران جدیــدی را آغــاز کــرد.
ً
ترامــپ در )۷مــی ۲۰۱۸( عمــا

ــس،  ــان، انگلی ــور آلم ــی) یعنی۳کش ــرف اروپای ــان ط در آن زم

فرانســه و مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا( خواســتار 

وعــده  بــا  و  شــدند  برجــام  از  ایــران  متقابــل  خــروج  عــدم 

در  را  تهــران  بنــد،   ۱۱ ذیــل  ایــران  برجامــی  منافــع  تضمیــن 

خصــوص تــداوم انجــام تعهــدات خــود متقاعــد کردنــد؛ ایــن 

ــد . ــه ش ــز پذیرفت ــران نی ــوی ای ــت از س درخواس

 در ایــن راســتا کشــورمان تــا یک ســال یعنی اردیبهشــت ۱۳۹۸ 

بــه صــورت یــک طرفــه بــه اجــرای تعهــدات خــود ادامــه داد تــا 

آن جــا کــه مســجل شــد طــرف اروپایــی متاثــر از سیاســت های 

ترامــپ عزمــی بــرای انجــام تعهــدات خــود نــدارد .

پــس از گذشــت حــدود یــک ســال و نیــم از آغــاز گام هــای 

مربــوط بــه کاهــش تعهــدات برجامــی، ایــران تنهــا در بخــش 

مربــوط بــه غنی ســازی برخــی اقدامــات مقابلــه ای را انجــام 

ــی را  ــدام خاص ــا« اق ــل »نظارت ه ــوزه تعدی ــود و در ح داده ب

پیگیــری نکــرده بــود کــه بــا خــروج از پروتــکل الحاقــی نقطــه 

ــد . ــد آم ــام پدی ــوزه برج ــی در ح ــت خارج ــی در سیاس عطف

در ســال ۱۹۶۷ پیمانــی بــه نــام منــع گســترش ســاح های 

ــور  ــون ۱۸۹ کش ــد و اکن ــد ش ــی ( متول ــی ت ــا )ان پ ــته ای ی هس

از  متشــکل  سیســتم  ایــن  هســتند،  آن  عضــو  و  متعهــد 

سیســتم بازرســی بــه نــام پادمــان اســت تــا صلح آمیــز بــودن 

اســتفاده کشــورها از انــرژی اتمــی را تضمیــن کنــد. بــر اســاس 

ــورها  ــن کش ــای ای ــی از فعالیت ه ــرژی اتم ــس ان ژان ــان، آ پادم

بازرســی انجــام می دهــد و نتیجــه را اعــام می کنــد.

تقویــت  منظــور  بــه  کــه  اســت  ســندی  الحاقــی  پروتــکل 

کارایــی پادمــان در ســال ۱۹۹۷ طراحــی شــده اســت. بــر اســاس 

واردات  فعالیــت،  ۱۵نــوع  بایــد  کشــورها  الحاقــی  پروتــکل 

ــد.  ــزارش دهن ــود را گ ــزات خ ــام و تجهی ــی اق ــادرات برخ و ص

ــکوک،  ــن مش ــاره اماک ــه درب ــکان را دارد ک ــن ام ــن ای همچنی

ــخص  ــر مش ــورد نظ ــور م ــخ کش ــرای پاس ــی را ب ــوال و مهلت س

ــد. کن

ــا ســه کشــور اروپایــی  ایــران در ســال ۱۳۸۲ وپــس از توافــق ب

را  الحاقــی  پروتــکل  اعتمادســازی،  بــرای  کــه  کــرد  اعــام 

را  آن  اجــرای   ۱۳۸۴ ســال  در  امــا  می کنــد،  اجــرا  داوطلبانــه 

اجــرای  بــا  هم زمــان  بعــد  ســال   ۱۰ نهایتــا  و  کــرد  متوقــف 

را پذیرفــت. بــار دیگــر آن  برجــام 

ژانــس ممکــن اســت نتوانــد فعالیت هــای  پروتــکل الحاقــی آ

ــا ایــن حــال،  اتمــی را بــه طــور کامــل راســتی آزمایی کنــد امــا ب

ــکوک  ــی مش ــی از مکان ــای بازرس ــس تقاض ژان ــه آ ــی ک ــا زمان ت

ژانــس  را ندهــد؛ عمــا اتفاقــی روی نخواهــد داد. امــا اگــر آ

مصوبــه  اســاس  بــر  ایــران  و  بدهــد  بازرســی  درخواســت 

مجلــس شــورای اســامی بــرای عــدم اجــرای پروتــکل آن را 

نپذیــرد شــرایط تغیــر می کنــد.

طــرح دو فوریتــی قانــون اقــدام راهبــردی بــر لغــو تحریم هــا 

و صیانــت از حقــوق ملــت ایــران ۱۲ آذرمــاه ســال جــاری در 

ــان  ــورای نگهب ــط ش ــاح و توس ــامی اص ــورای اس ــس ش مجل

تاییــد شــد. در ذیــل یکــی از مفــاد ایــن طــرح، دولــت ایــران 

تعهــدات  کامــل  اجــرای  عــدم  صــورت  در  اســت  موظــف 

روابــط  توســط کشــورهای متعهــد )۴+۱( و عــادی نشــدن 

ــروش  ــادرات و ف ــع ص ــل موان ــع کام ــدم رف ــی، ع ــل بانک کام

نفــت و فرآورده هــای نفتــی ایــران و برگشــت ســریع ارز حاصــل 

ــون در  ــن قان ــدن ای ــرا ش ــس از الزم االج ــاه پ ــروش آن، دو م ف

از  پادمــان  از  فراتــر  نظارت هــای  اســامی  شــورای  مجلــس 

جملــه اجــرای داوطلبانــه ســند یــا پروتــکل الحاقــی را متوقــف 

ــد. کن

در روز ۵ اســفند پــس از آنکــه کشــورهای متعهــد در برجــام 

بــه وعده هــای خــود عمــل نکردنــد، دولــت ایــران قانــون 

مجلــس شــورای اســامی بــه اجــرا رســاند و تمامــی نظارت های 

فــرا پادمانــی را لغــو و غنی ســازی ۲۰ درصــد را آغــاز نمــود. ایــن 

ــی روی داد  ــا در زمان ــد ام ــاز ش ــگام آغ ــه دیرهن ــر چ ــدام اگ اق

ــوی  ــه نح ــود و ب ــده ب ــخص ش ــکا مش ــد امری ــت جدی ــه دول ک

قاطــع اعــام شــد کــه خــود نشــانه ای از تغییــر رویکــرد مواجــه 

بــا کشــورهای بدعهــد غربــی از موضــع قــدرت اســت.

آغــاز  بــا  و  مجلــس  راهبــردی  اقــدام  قانــون  راســتای  در 

پروتــکل  از  ایــران  از خــروج  نگرانی هــای کشــورهای غربــی 

بین المللــی  ژانــس  آ دبیــرکل  گروســی،  رافائــل  الحاقــی، 

هســته ای، بــه ایــران ســفر کــرد و ماحصــل ایــن ســفر امضــای 

قانــون  بــا  همــگام  و  ایــران  ســوی  از  راســتی آزما  توافقــی 

. بــود  مجلــس  راهبــردی  اقــدام 

طبــق ایــن توافــق، بــه مــدت ۳ مــاه تمامــی دوربین هــای 

ــدت  ــن م ــود، در ای ــط می ش ــته ای ضب ــز هس ــی در مراک نظارت

چارچــوب  در  خــود  تعهــدات  بــه  متعهــد  کشــورهای  اگــر 

برجــام عمــل کننــد، جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــه تمامــی 

فیلم هــای  و  می کنــد  عمــل  خــود  هســته ای  تعهــدات 

ژانــس  دوربین هــای نظارتــی مراکــز هســته ای را در اختیــار آ

تمامــی  نیفتــد،  اتفاقــی  چنیــن  اگــر  امــا  می دهــد،  قــرار 

ژانــس  فیلم هــای نظارتــی امحــا شــده و هرگــز بــه دســت آ

. ســد نمی ر

ــس  ــه مجل ــون مصوب ــب قان ــد از تصوی ــده بع ــر نگارن ــه نظ ب

برجامــی،  تعهــدات  کاهــش  بــر  مبنــی  اســامی  شــورای 

انجــام  تاخیرهــای  وجــود  بــا  تحریم هــا  لغــو  تضمیــن 

انجــام  مناســب  مســیری  در  و  قاطــع  تصمیمــی  گرفتــه، 

بــرای  ایــران  اســامی  جمهــوری  دیگــر  اســت.  گرفتــه 

بازگردانــدن تــوازن بــه اجــرای برجام)تعهــد در برابــر تعهــد 

ایــران  اســت.  قاطــع  و  مصمــم   ) نقــض  برابــر  در  نقــض  و 

دیگــر نــه خریــدار وعده هــای بــدون تضمیــن اســت و نــه 

اکنــون  اینســتکس.  همچــون  مشــوق هایی  مشــتاق 

بانکــی  تحریم هــای  همــه  راســتیآزمایی  لغــو  فقــط 

برجامــی  تعهــدات  اجــرای  بــه  ملــزم  را  ایــران  نفتــی،   و 

می کند.

دکتر مهدی مطهرنیا
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد

ــت و  ــی مل ــر همگرای ــم از منظ ــی عظی ــات 1400 چالش انتخاب

حکومــت بــرای ایــران محســوب می شــود چــرا کــه بــا دغدغــۀ 

میــزان مشــارکت کنندگان در پــای صنــدوق رأی روبه روســت. 

ــردم  را  ــد م ــر ۴۰ درص ــغ ب ــور بال ــنجی ها از حض ــه نظرس اگرچ

در پــای صنــدوق رای خبــر می دهنــد امــا ایــن نظرســنجی ها 

و ارائــه آمارهــا اغلــب بســیار لغزنــده اســت و مــورد تائیــد 

مــردم و جامعــۀ پژوهشــی نیســت. جامعــه دچــار دل زدگــی 

انتخاباتــی اســت. شــان رئیس جمهــور در قانــون اساســی 

مناســب و متناســب بــا قــدرت او در صحنــۀ اجرایــی نیســت. 

ــت  ــگاه، موقعی ــا، جای ــی، معن ــش محتوای ــردم آرای ــر م از نظ

و اثــر رئیس جمهــور بــه عنــوان دومیــن مــرد قدرتمنــد در 

رئیس جمهــور  کــه  اســت  آن  نشــان گر  اساســی  قانــون 

دســتگاه  رئیــس  اجرایــی،  هماهنگ کننــده  یــک  صرفــا 

ــون  ــای گوناگ ــاط نهاده ــاد ارتب ــئول ایج ــی و مس بوروکراس

ــت.  ــر اس ــا یکدیگ ب

اعتنــای   ،۱۴۰۰ انتخابــات  روی  پیــش  چالــش  مهم تریــن   

مــردم نســبت بــه شــرکت در انتخابــات و القــای ایــن مســئله 

اســت کــه رئیس جمهــور می توانــد فــرد تاثیرگــذاری بــر رونــد 

جریانــات  علی رغــم  مــردم  اســت.  باشــد  آینــده  جریانــات 

اخیــر )درگیــری رئیــس دولــت نهــم و دهــم بــا پنجمیــن 

رئیــس مجلــس شــورای اســامی( بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارنــد 

انتخابــات، تنهــا ضــرورت  ایــن درگیری هــا در آســتانۀ  کــه 

مشــارکت را  بــه نمایــش می گــذارد امــا تاثیرگــذار نیســت. 

کــردن  قطبــی  ســمت  بــه  را  انتخابــات  اصطکاک هــا  ایــن 

مــردم می کشــاند؛ درحالــی کــه مــردم از ایــن رویکردهــا 

در جهــت حرکــت بــه ســوی  تفکــر انتخاباتــی روی گــردان 

شــده اند. 

بحران ســاز ترین  از  یکــی   1399 ســال  کلــی  صــورت  بــه 

ســال های اخیــر محســوب می شــود. در البــه الی هزاتــوی 

ــتاب و  ــرات پرش ــود، تغیی ــاهدش ب ــان ش ــه جه ــی ک تغییرات

ــی  ــوالت درون ــد و تح ــاد ش ــه ایج ــه در منطق ــه ای ک پرهزین

داخــل کشــور، زمینه هــای ایجــاد فضــای فشــار را بــر زمــرۀ 

طبقــات گوناگــون مــردم افزایــش داد و بــه ایــن ترتیــب مــا 

در ســه الیــۀ میدانــی نزدیــک، میانــی و دور، هزارتویــی از 

ــه  ــی جامع ــای تنفس ــه فض ــم ک ــاهده کردی ــا را مش بحران ه

را محــدود کــرد.

ــری  ــای حداکث ــیدن تحریم ه ــه اوج رس ــد 19 و ب ــران کووی بح

اقتصــادی  رکــود  کنــار  در  اســامی  جمهــوری  علیــه 

زمینه هایــی را بــه وجــود آورد کــه الیه هــای گوناگــون مــردم 

در یــک مســیر ســخت قــرار بگیرنــد، صاحبــان مشــاغل ضربــه 

اقتصــادی دیدنــد و وضعیــت روحــی و اجتماعــی جامعــه 

نیــز بــا بحــران هــای زیــادی درگیــر شــد کــه منجــر بــه افزایــش 

طــاق، بــزه و بــه دنبــال آن ناامنــی و بــروز خشــونت های  

بحــران  الیه بنــدی  ایــن  شــد.  کنشــی  و  رفتــاری  متفــاوت 

ــز  ــر نی ــطوح دیگ ــه در س ــی، بلک ــطح اجتماع ــا در  س ــه تنه ن

و  نهادهــا  ســازمان ها،  در  گذاشــت؛  نمایــش  بــه  را  خــود 

ارکان حرکــت جامعــه بــه گونــه ای ایجــاد اختــال کــرد کــه 

ریاســت  انتخابــات  بــه  نگاه هــا  ایــران  ماننــد  کشــوری  در 

جمهــوری امریــکا و تغییــرات کاخ ســفید معطــوف شــد.

ــای  ــادی، بحران ه ــود اقتص ــد رک ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون

بــه  را  مــا  جامعــۀ  آن  بــه  مربــوط  مســائل  و  اقتصــادی 

آینــده  بــه  نســبت  نگران کننــده  و  کم تحــرک  وضعیــت 

ــی  ــرن 15 شمس ــتانۀ ق ــان در آس ــران و جه ــد. ای ــرار می ده ق

قــرار دارنــد؛ تغییــرات بــا ســرعت درحــال اثرگــذاری هســتند؛ 

تمامــی نشــانه ها حاکــی از آن اســت کــه مــا در آینــده بایــد در 

انتظــار وقایعــی باشــیم کــه می توانــد ماحصــل جریان هــای 

ســال ۹۹ و ســال های پیشــین آن باشــد. تــاش در ادراک 

ایــن معنــا بایــد متکــی بــر پرســش هایی باشــد مبنــی بــر 

آن کــه چــه چیــزی بــر چــه چیــز دیگــری اثــر می گــذارد؟ بــا چــه 

ــذارد؟ و  ــر می گ ــه ای اث ــه نتیج ــا چ ــذارد؟ ب ــر می گ ــی اث هدف

چــه پیامدهایــی را  بــه دنبــال دارد؟ امــام مهم تریــن ســوال 

ایــن اســت کــه ایــن اثــرات بــا چــه  قیمتــی روی خواهنــد داد؟ 

دگرگونی هــا در ســطوح و الیه هــای گوناگــون آرام آرام از 

ســطح  عمــق و ژرفــای بــه الیه هــای بیرونــی تمایــل پیــدا 

خواهد کــرد. در ســطح اجتمــاع مــا شــاهد نوعــی دگرگونــی 

و  کاســیک  وضعیــت  از  خانوادگــی  حیــات  سیســتم  در 

ــم  ــد خواهی ــی جدی ــبک زندگ ــاختارها و س ــه س ــنتی آن ب س

ــای  ــان نگرش ه ــکاک می ــم و اصط ــد تزاح ــه می توان ــود ک ب

ــدۀ  ــد. پدی ــش ده ــی افزای ــۀ ایران ــد را در جامع ــنتی و جدی س

گســترش طــاق در ایــران در ســال های اخیــر همزمــان بــا 

ــر  ــان و کوچک ت ــاروری زن ــرخ ب ــش ن ــرخ ازدواج، کاه ــش ن کاه

و  اجتماعــی  عمیــق  ثــار  آ می توانــد  نیــز  خانــواده  شــدن 

سیاســی را در آینــده بــه نمایــش بگــذارد، از ســویی احتمــال 

افزایــش بیــکاری و اعتیــاد و پیامدهــای اجتماعــی آن نیــز 

جامعــۀ مــا را بــه مخاطــره می انــدازد. 

از طرفــی دیگــر بایــد بدانیــم کــه وضعیــت اقتصــادی نیــز در 

آغــاز قــرن ۱۵ بــرای ایــران چنــدان چشــم انداز روشــنی نــدارد، 

چــرا کــه ایــران در میــان اقتصــاد جهــان، یــک اقتصــاد درحــال 

ــوی  ــتیتو فرانس ــزارش انس ــه گ ــود. ب ــوب می ش ــد محس رش

ــرن ۲۱،  ــان در ق ــی جه ــور بازرگان ــارۀ ام ــل درب ــط بین المل رواب

از نظــر اقتصــادی در مرزهــای  اروپایــی  حتــی کشــورهای 

بــدی قــرار دارنــد. قطعــا اقتصــاد ایــران نیــز ایــن خطــر را 

گرچــه  ســرخواهدگذراند.  از  خــود  وضعیــت  بــا  متناســب 

اقتصــاد مــا بــه اقتصــاد بین الملــل وابســتگی کمتــری دارد، 

در  می توانــد  اقتصــاد  بــودن  تک محصولــی  همیــن  امــا 

اثــر رکــود اقتصــادی بین المللــی خطــرات خاصــۀ خــود را از 

ــد. ــته باش داش

بــر  طبیعــی  بحران هــای  وقــوع  اثرگــذاری  احتمــال   

اقتصــاد ایــران نیــز در ســال آینــده بســیار باالســت. بــر اثــر 

گزارشــات زمین شناســی و تغییــرات آب و هوایــی ناشــی از 

ســونامی هایی کــه در چندســال گذشــته رخ داده اســت، 

بــر ایــن بــاورم کــه  وضعیــت آب و هوایــی می توانــد دوبــاره 

دگرگــون شــود و احتمــال وقــوع ســیل و زلزلــه و پیامدهــای 

آن را در ایــران افزایــش دهــد. عــاوۀ بــر آن احتمــال گســترش 

کوویــد ۱۹ و تبدیــل آن بــه ویروس جهش یافته فراانگلیســی 

پرســش  ایــن  حــال  شــود.  گرفتــه  نادیــده  نبایــد  نیــز 

 پیــش می آیــد کــه آیــا ایــران بــرای مقابلــه بــا ایــن  اوضــاع 

آمادگی دارد؟
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سرمایۀ اجتماعی )قسمت دوم(

مراجع و مساجد؛ علل   
ایجاد همبستگی 

در دهۀ اول انقالب

ایران پساپناهندگان؛ فرصت یا تهدید

رشد اقتصادی ایران مثبت شد

مسعود فتاح زاده 
دکتری جامعه شناسی اقتصادی 95

موضــوع حضــور اتبــاع افغانســتانی در ایــران قدمتــی 

بــه  ســال  چهــل  ایــن  طــول  در  و  دارد  ســاله  چهــل 

انحــاء گوناگــون مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. امــا 

ــد  ــاز رون ــطه آغ ــه واس ــر ب ــای اخی ــوع در ماه ه ــن موض ای

آن  حواشــی  و  ایــران  از  افغانســتانی  مهاجــران  اخــراج 

ماننــد ســیلی زدن مامــور نیــروی انتظامــی بــه مهاجــر 

ــه  ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــدی پی ــاد جدی ــتانی ابع زن افغانس

مهاجــران  بــا  رابطــۀ  در  اصلــی  مســئلۀ  می رســد  نظــر 

افغانســتانی اخــراج آن هــا از ایــران نیســت، بلکــه خــروج 

آن هــا اســت کــه نشــان از کاهــش جذابیــت ایــران بــرای 

آن هــا دارد و می توانــد عواقــب گوناگونــی را بــه دنبــال 

داشــته باشــد. ایــن یادداشــت تــاش می کنــد از دریچــۀ 

ــران  ــدگان و مهاج ــت پناهن ــه وضعی ــی ب ــار نیم نگاه آم

در ایــران و فرآینــد خــروج آن هــا از کشــور داشــته باشــد.

جمعیت پناهندگان1  در ایران چقدر اســت؟
اواخــر  از  ایــران  در  افغانســتانی  پناهنــدگان  موضــوع 

بــه  شــوروی  نظامــی  حملــۀ  بــا   )1979(  1358 ســال 

افغانســتان و مهاجــرت اجبــاری تعــداد قابــل توجهــی از 

ــای  ــت دره ــد. سیاس ــاز ش ــر آن، آغ ــر اث ــتانی ها ب افغانس

بــاز ایــران در آن دوره، بــا حضــور حداکثــری  مهاجــران 

افغانســتانی در ایــران و میزبانــی از آن هــا در چهــار دهۀ 

ــاس  ــر اس ــه ب ــودار 2 ک ــت. نم ــوده اس ــراه ب ــته هم گذش

ســازمان  پناهنــدگان  عالــی  کمیســاریای  داده هــای 

پناهنــدگان  رونــد تعــداد  ملــل ترســیم شــده اســت، 

افغانســتانی بــه کشــور را بــه روشــنی نشــان می دهــد.

ــران میزبــان یکــی   در حــال حاضــر جمهــوری اســامی ای

در  شــهری  پناهندگــی  جمعیت هــای  بزرگتریــن  از 

دنیاســت. اگرچــه آمارهــای موجــود در زمینــه تعــداد 

واقعــی مهاجــران افغانســتانی در ایــران چنــدان دقیــق 

نیســت، امــا برآوردهــا نشــان از جمعیــت 1 تــا 3 میلیــون 

نفــری آن هــا در ایــران دارد. آخریــن آمــار کمیســاریای 

عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل مربــوط بــه ســال 1391 

)2015( اســت کــه تعــداد پناهنــدگان در ایــران را 951.142 

نفــر اعــام می کنــد .2 امــا بــر اســاس سرشــماری نفــوس 

در  خارجــی  اتبــاع  تعــداد   ،1395 ســال  در  مســکن  و 

ــر از  ــه 1.583.979 نف ــت ک ــر اس ــور 1.654.388 نف کش

نــان را اتبــاع افغانســتانی تشــکیل می دهنــد.  آ

ــی  ــای متفاوت ــئوالن آماره ــای مس ــی اظهارنظره از طرف

را نشــان می دهــد. در میــان مســئوالن افغانســتانی، 

مهاجــران  امــور  وزیــر  بلخــی؛  عالمــی  حســین  ســید 

ایــن  اتبــاع  رســمی  آمــار   1397 خــرداد  در  افغانســتان 

و  پناهجــو  میلیــون   2.4 از  بیــش  را  ایــران  در  کشــور 

مســئوالن  نظرهــای  اظهــار  می کنــد.3  اعــام  مهاجــر 

وزیــر  4؛  فضلــی  رحمانــی  عبدالرضــا  ماننــد  نیــز  ایرانــی 

مدیــرکل  محمــودی5؛  مهــدی   ،1395 ســال  در  کشــور 

کشــور  وزارت  خارجــی  مهاجریــن  و  اتبــاع  امــور  دفتــر 

در ســال 1398 و حســین ذوالفقــاری؛ معــاون امنیتــی 

از  حاکــی   ،6  1398 ســال  در  کشــور  وزارت  انتظامــی  و 

حضــور حــدود 3 میلیــون مهاجــر در ایــران اســت. بــه 

نظــر می رســد دلیــل اصلــی اختــاف آمــار ارائــه شــده 

تعــداد  شــدن  افــزوده  از  ناشــی  مســئوالن  ســوی  از 

ایــن  اســاس  بــر  اســت.  مهاجــران غیرمجــاز در کشــور 

آمــار نه چنــدان دقیــق، می تــوان گفــت احتمــاال ایــران 

در حــال حاضــر در میــان پنــج کشــور اول پذیرنــدۀ بــزرگ 

پناهنــدگان در دنیــا قــرار گرفتــه اســت. 

خــروج مهاجــران؛ روی دیگــر مســئلۀ پناهندگان 
در ایــران

رویــداد مهــم در ارتبــاط بــا پناهنــدگان در ســال های 

از  ایجــاد مــوج خــروج پناهنــدگان افغانســتانی  اخیــر، 

ــران در  ــه ای ــد ک ــور معتقدن ــئوالن کش ــت. مس ــران اس ای

طــول چهــل ســال گذشــته میزبانــی خوبــی از مهاجــران 

افغانســتانی انجــام داده اســت، ولــی ادامــه ایــن رونــد 

نهادهــای  از  مالــی  بســته های  دریافــت  مســتلزم 

نظــر  بــه  اســت.7  غربــی  کشــورهای  و  بین المللــی 

ایــن  فعلــی  وضعیــت  در  مســئوالن  ادراک  می رســد، 

اســت کــه هزینه هــای مهاجــران خــارج از تــوان ایــران 

اســت یــا الاقــل ایــن رویکــرد بــرای دریافــت کمک هــای 

بــر  حاکــم  اقتصــادی  ســخت  شــرایط  در  بین المللــی 

عراقچــی؛  عبــاس  مثــا  اســت.  شــده  اتخــاذ  کشــور 

اردیبهشــت  در  خارجــه  امــور  وزارت  سیاســی  معــاون 

این گونــه  را  ایــران  بــرای  مهاجــران  هزینه هــای   ،1398

از 3 میلیــون  توصیــف می کنــد: »هــم اکنــون بیــش 

افغــان در ایــران هســتند کــه 2 میلیــون فرصــت شــغلی 

از  را اشــغال کرده انــد و ســاالنه 3 تــا ۵ میلیــارد یــورو 
ایــران خــارج مــی کننــد.« 8

ماه هــای  در  اســامی  جمهــوری  اســاس،  ایــن  بــر 

غیرقانونــی  مهاجــران  اســت  کــرده  تــاش  گذشــته 

افغانســتانی را از ایــران اخــراج کنــد کــه تعــداد آن هــا 

و  می شــود  زده  تخمیــن  نفــر  میلیــون   2 بــه  نزدیــک 

بــا  نیــز  پناهنــدگان ســازمان ملــل  کمیســاریای عالــی 

ایــن طــرح همراهــی کــرده اســت و بــه مهاجرانــی کــه 

می کنــد.  مالــی  کمــک  بازمی گردنــد  خــود  کشــور  بــه 

تعلــل  ایــران،  بــرای  مهاجــران  هزینه هــای  بــر  عــاوه 

هویتــی  امــور  انجــام  در  افغانســتان  مهاجریــن  وزات 

ایــران، در اخــراج  و کنســولی مهاجــران غیرقانونــی در 
آن هــا از کشــور موثــر بــوده اســت .9

مهاجــرت  بین المللــی  ســازمان  گــزارش  اســاس  بــر 

مــاه  دو  )حــدود   ۲۰۲۰ دســامبر  اوایــل  تــا   ،10)IMO(

ایــران  از  بازگشــته  مهاجــران  تعــداد  مجمــوع  پیــش( 

ایــن  اســت.  شــده  گــزارش  نفــر   109 و  هــزار   800

ــت.  ــته اس ــالیان گذش ــت در س ــداد بازگش ــترین تع بیش

بازگشــته اند،  ایــران  از  کــه  نفــری   ۱۰۹ و  هــزار   ۸۰۰ از 

۴۹۹ هــزار و ۸۸۵ نفــر داوطلبانــه و ۳۰۰ هــزار و ۲۲۴ 

ایــران خــارج شــده اند. اگرچــه تعــداد  از  بــا اجبــار  نفــر 

ماه هــای  در  غیرقانونــی  مهاجــران  از  توجهــی  قابــل 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــده اند، ام ــراج ش ــران اخ ــته از ای گذش

رویکــرد جمهــوری اســامی در زمینــه اخــراج مهاجــران 

ــاری  ــرم فش ــه اه ــل آن ب ــتانی، تبدی ــی افعانس غیرقانون

مجبــور  و  بین المللــی  مالــی  کمک هــای  جلــب  بــرای 

کــردن دولــت افغانســتان بــرای انجــام امــور هویتــی 

ایــن  در  و  اســت  غیرقانونــی  مهاجــران  کنســولی  و 

ــران  ــور مهاج ــۀ حض ــا ادام ــامی ب ــوری اس ــورت جمه ص

در ایــران مشــکلی نخواهــد داشــت. ایــن آمارهــا نشــان 

ایــران  در  ســاکن  افغانســتانی ها  مهاجــران  می دهــد 

تمایــل چندانــی بــه ادامــۀ زندگــی در ایــران ندارنــد. 

 1395 ســال  در  کشــور  وزارت  نظرســنجی  اســاس  بــر 

ــران  ــاکن در ای ــتانی های س ــد از افغانس ــدود 60 درص ح

طریــق  از  شــود،  ایجــاد  شــرایطی  اگــر  دارنــد  تمایــل 

ــق  ــج تحقی ــد.11 نتای ــا برون ــه اروپ ــران ب ــی ای ــای غرب مرزه

بیان گــر  12هــم    1395 ســال  در  همکارانــش  و  قنبــری 

رضایــت کمتــر از حــد متوســط مهاجــران افغانســتانی 

ــه  ــت ب ــل بازگش ــزان تمای ــت و می ــران اس ــی در ای از زندگ

افغانســتان نیــز کمتــر از حــد متوســط ارزیابــی شــده 

گوناگــون  دالیــل  بــه  گرفــت  نتیجــه  می تــوان  اســت. 

افغانســتانی  مهاجــران  بــرای  را  خــود  جذابیــت  ایــران 

ــا  ــل آن ه ــای تمای ــه معن ــن ب ــی ای ــد ول ــت داده ان از دس

بــه بازگشــت بــه افغانســتان نیســت، بلکــه مهاجــران 

افغانســتانی تمایــل دارنــد بــه اروپــا برونــد. هــر چنــد 

اصلــی  مقاصــد  از  یکــی  عنــوان  بــه  نیــز  ترکیــه  خــود 

اصلــی  مســیر  امــا  می شــود،  شــناخته  پناهجویــان 

تعــداد  اســت.  ترکیــه  بــه  ورود  اروپــا  بــه  مهاجــرت 

ــر  ــال های اخی ــه در س ــر در ترکی ــتانی های مهاج افغانس

 ،۲۰۱۷ ســال  در  اســت.  داشــته  چشــم گیری  افزایــش 

غیرقانونــی  مهاجــر  هــزار   ۶۰ حــدود  میزبــان  ترکیــه 

ــه  ــم ب ــن رق ــال ۲۰۱۸ ای ــت. در س ــوده اس ــتانی ب افغانس

۱۰۰ هــزار نفــر و در ســال ۲۰۱۹ بــه ۲۰۰ هــزار نفــر رســیده 

اســت.13 بــه نظــر می رســد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق 

ــور  ــا عب ــا ب ــران ی ــه از ای ــاکن در ترکی ــتانی های س افغانس

از ایــران بــه ترکیــه رســیده باشــند.

مهاجــران  خــروج  مســئلۀ  بــا  ارتبــاط  در  بنابرایــن 

اول  اســت؛  مطــرح  ســوال  دو  ایــران  از  افغانســتانی 

کاهــش  باعــث  چیــزی  چــه  کــه  اســت  ایــن  این کــه 

جذابیــت ایــران بــرای مهاجــران افغانســتانی شــده اســت 

و دوم این کــه خــروج مهاجــران )قانونــی و غیرقانونــی( 

ــوال اول  ــا س ــاط ب ــال دارد. در ارتب ــه دنب ــی ب ــه عواقب چ

شــیوع  اخیــر،  ســال  دو  در  لایر  ارزش  شــدید  کاهــش 

ــران  ــی مهاج ــکات کاری و اجتماع ــا و مش ــروس کرون وی

دالیــل  مهم تریــن  عنــوان  بــه  ایــران  در  افغانســتانی 

ایــران بــرای مهاجــران افغانســتانی  کاهــش جذابیــت 

بــه نظــر می رســد  ایــن،  بــر  مطــرح می شــود. بافــزون 

طوالنــی  حضــور  علی رغــم  ایــران  در  پناهنــدگان 

مــدت نتوانســته انــد بــه ســطح مطلوبــی از ادغــام در 

امــر  ایــن  و  کننــد  پیــدا  دســت  گوناگــون  حوزه هــای 

وضعیــت بی ثباتــی ایجــاد کــرده اســت کــه تصمیــم بــه 

می کنــد.  تســهیل  را  کشــور  از  خــروج 

خــروج مهاجــران افغانســتانی  چــه عواقبــی بــه 
دنبــال دارد؟

بــه نظــر می رســد عواقــب خــروج مهاجــران افغانســتانی 

عواقــب  از  بخشــی  اســت.  بعــد  دو  دارای  کشــور  از 

ایــن اتفــاق بــه وضعیــت ســامتی پناهجویــان پــس 

می رســد  نظــر  بــه  اســت.  مربــوط  ایــران  از  خــروج  از 

ــزرگ  ــای ب ــرش موج ه ــی پذی ــورها آمادگ ــیاری از کش بس

پناهجویــان را ندارنــد و افغانســتان از ایــن نظــر شــرایط 

ــا  ــیوع کرون ــوع در دوران ش ــن موض ــری دارد. ای بحرانی ت

بــه  منجــر  می توانــد  افغانســتان  بــر  حاکــم  ناامنــی  و 

عواقــب  دیگــر  بعــد  شــود.14  انســانی  فجایــع  رخــداد 

حــوزۀ  در  ایــران،  از  افغانســتانی  مهاجــران  خــروج 

اشــتغال قابــل بررســی اســت. 

بــا نــگاه بــه اشــغال 1.5 تــا 2 میلیــون فرصــت شــغلی 

توســط مهاجــران افغانســتانی در ایــران 15 ، ممکن اســت 

ایــن تصــور بــه وجــود آیــد کــه خــروج افغانســتانی ها 

اوضــاع  بهبــود  و  شــغلی  فرصت هــای  بازیابــی  بــا 

ــر  ــی دقیق ت ــا بررس ــت، ام ــراه اس ــور هم ــی کاری در کش ب

را  مســئله  افغانســتانی  مهاجــران  اشــتغال  الگــوی 

متفــاوت می کنــد. الگــوی اشــتغال مذکــور دارای دو 

ویژگــی اصلــی اســت. اول این کــه مهاجــران عمدتــا در 

ــات  ــاختمان و خدم ــش س ــخت در بخ ــاغل س ــوزه مش ح

مدیــرکل  ابراهیمــی،  محســن  می کننــد.  فعالیــت 

اشــتغال اتبــاع خارجــی وزارت کار در ســال 1398 بیــان 

ســاکن  افغانســتانی های  درصــد   60 کــه  می کنــد 

ــتند16  ــه کار هس ــغول ب ــاختمان مش ــش س ــران در بخ ای

و بســیاری از ایرانیــان بــه دلیــل ســختی ایــن دســته از 

ــد.  ــن بدهن ــه آن ت ــی ب ــه راحت ــتند ب ــر نیس ــاغل حاض مش

دوم این کــه ایــن افــراد حاضــر بــه فعالیــت در مشــاغل 

پایینــی  دســتمزدهای  عمدتــا  و  هســتند  پایین مرتبــه 

بــه  ایرانــی  جوانــان  از  بســیاری  می کننــد.  دریافــت 

دلیــل افزایــش ســطح تحصیــات و بــه دنبــال آن توقــع 

ــاال، از قــرار گرفتــن  ــا منزلــت و درآمــد ب داشــتن شــغلی ب

مرتبــه  پاییــن  و  کم درآمــد  شــغلی  موقعیت هــای  در 

اجتنــاب می کننــد. در ایــن ارتبــاط علــی ربیعــی، وزیــر 

 1392 ســال  در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  ســابق 

ســخت  کشــور  کل  در  »متأســفانه  کــه  می کنــد  بیــان 

کوشــی و همــت اجتماعــی رو بــه افــول اســت و بایــد 

ــا فرهنــگ کار در افــراد  برنامه ریــزی الزم صــورت گیــرد ت

میلیــون  نیــم  و  دو  حاضــر  حــال  در  شــود.  نهادینــه 

ــه  ــی ب ــا تمایل ــه ایرانی ه ــود دارد ک ــور وج ــغل در کش ش
انجــام آن ندارنــد.« 17

برخــی از متخصصــان پیش بینــی می کننــد رونــد فعلــی 

ــکن  ــش مس ــران، بخ ــتانی از ای ــران افغانس ــروج مهاج خ

و  اســت  کــرده  مواجــه  نیــرو  کمبــود  بــا  را  خدمــات  و 

میــزان  کاهــش  بــه  طریــق  از  می توانــد  نهایــت  در 

فرصت هــای  از  بســیاری  نابــودی  بــه  ساخت وســاز، 

ــش  ــن افزای ــاد و همچنی ــوزه از اقتص ــن ح ــغلی در ای ش

قیمــت مســکن در ایــران بینجامــد. بنابرایــن بــه نظــر 

ــا  ــور لزوم ــتانی از کش ــران افغانس ــروج مهاج ــد خ می رس

بلکــه  نمی شــود،  بهتــر  وضعیــت  ایجــاد  بــه  منجــر 

می توانــد جــان بســیاری از مهاجــران افغانســتانی خــارج 

شــده از کشــور را در معــرض خطــر قــرار دهــد و اقتصــاد 

ایــران را بــا کمبــود نیــروی کار مواجــه ســازد.

 Convention Related( 1.  کنوانســیون مربــوط بــه وضعیــت پناهنــدگان
شــخصی  را  پناهنــده  )کنوانســیون(،   )to the Status of Refugees
تعریــف می کنــد کــه بــه دلیــل »تــرس موجــه از تحــت آزار بــودن« بــه دلیــل 
ــی  ــت اجتماع ــاد{ هوی ــایر }ابع ــا س ــی ی ــی، جنس ــی، سیاس ــت مذهب هوی
از مرزهــای بیــن المللــی عبــور کــرده اســت، و کشــورش نمی خواهــد یــا 
ــی  ــل اصل ــع عام ــت در واق ــن اس ــا ممک ــد ی ــت کن ــد از وی محافظ نمی توان
آزار و اذیــت او باشــد و پناهجویــان  افــرادی هســتند کــه طبــق تعریــف 
 Assembly,( انــد کنوانســیون درخواســت شناســایی پناهندگــی داده 
 Convention relating to the status of refugees.  .)1951(  .U. N. G

.).137  ,189  ,United Nations, Treaty Series
2. unhcr.org/ir/fa/refugees-in-iran/
4.b2n.ir/472353
5. b2n.ir/078800
6. b2n.ir/933045 
7.b2n.ir/472353
8.b2n.ir/635386 
9.b2n.ir/923780 | https://b2n.ir/749362 
10.migrationdataportal.org/?i=avrr_origin&t=2019&cm49=4 
11.b2n.ir/897911 

12.محمــد قنبــری، ســید مصطفــی حســینی، ســلمان حیاتــی، )۱۳۹۵(. تحلیــل 
میــزان رضایــت از زندگــی و تمایــل بــه بازگشــت مهاجرین افغانســتانی )نمونه 
مــوردی: اســتان خراســان رضــوی(، نشــریه جغرافیــای سیاســی، ۱)۲(، ۱۷۲-۱۳۹.
13.b2n.ir/163937 
14.b2n.ir/749362
15.b2n.ir/904063 | https://b2n.ir/635386
16.b2n.ir/904063 
17.b2n.ir/118383

بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران در پاییــز امســال  رشــد اقتصــادی کشــور، بــه مثبــت ۰.۸ درصــد و رشــد اقتصــادی 

بــدون نفــت بــه مثبــت 0.2 درصــد رســیده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه رشــد گــروه کشــاورزی بــه مثبــت 5.5 درصــد، گــروه صنایــع و 

معــادن بــه مثبــت 3.7 و گــروه خدمــات بــه منفــی 1.8 رســیده اســت.

محصــول ناخالــص داخلــی بــه قیمــت ثابــت ســال 1390 در ۹ ماهــه نخســت ســال 1399 بــه ۵۲۳ هــزار میلیــارد تومــان  بــا نفــت و ۴۵۴ 

هــزار میلیــارد تومــان بــدون احتســاب نفــت رســیده اســت، در حالــی کــه در مــدت مشــابه ســال قبــل بــا نفــت ۵۲۹ هــزار میلیــارد تومــان 

و  بــدون نفــت ۴۵۹ هــزار میلیــارد تومــان بــوده کــه نشــان از رشــد منفــی ۱.۲ درصــدی  رشــد اقتصــادی بــا نفــت و منفــی یــک  درصــدی  

بــدون نفــت دارد. 

در ۹ ماهــه اول امســال فعالیت هــای گــروه کشــاورزی 3، گــروه صنایــع و معــادن 0,8  و گــروه خدمــات  3.3- درصــد نســبت بــه دوره 

مشــابه ســال قبــل، رشــد داشــته اســت.

سمیه معمارزاده
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مطالعــۀ تاریــخ ایــران پــس از انقــاب اســامی، دهــۀ اول انقــاب 

نشــان  انقــاب  عمــر  دهــۀ  ســخت ترین  و  پرحادثه تریــن  را 

می دهــد. حوادثــی از جملــه، انفجارهــا و آشــوب های گوناگــون 

در نقــاط مختلــف کشــور، تــرور شــخصیت های تاثیرگــذار انقــاب، 

درگیری هــای پــس از عــزل بنی صــدر، واقعــۀ صحــرای طبــس، 

کودتــای نــوژه و از همــه مهم تــر حملــۀ عــراق بــه ایــران و آغــاز 

ــاله. ــت س ــگ هش جن

انقــاب،  پیــروزی  از  پــس  مســائل  ایــن  تمامــی  کنــار  در  امــا 

ــی  ــیج عموم ــی، بس ــای انقاب ــازی نیروه ــر کادرس ــی نظی اقدامات

ــتضعفین،  ــیج مس ــکیل بس ــا و تش ــدرت توده ه ــتفاده از ق و اس

ایجــاد کمیتــۀ امــداد امــام و تحــت پوشــش قــراردادن محرومیــن 

جامعــه، نهــاد جهــاد ســازندگی بــا هــدف آبادانــی روســتاها، نهاد 

ســپاه پاســداران بــرای نگهبانــی و حفــظ انقــاب، نهــاد بنیــاد 

مســکن جهــت خانــه دار کــردن محرومیــن، نهضــت ســواد آموزی 

بــا هــدف ریشــه کن کردن بی ســوادی، تاســیس بنیــاد شــهید 

ــرای حمایــت از خانــواده شــهدا و... جهــت ســر  انقــاب اســامی ب

و ســامان دادن بــه امــور جامعــه صــورت گرفــت. پــس از مــرور 

ــن  ــاب و همچنی ــۀ اول انق ــات ده ــوص اتفاق ــر در خص مختص

ــاال  ــل ب ــل تام ــۀ قاب ــام، نکت ــط نظ ــه توس ــورت گرفت ــات ص اقدام

ــت. ــه اس ــن ده ــی در ای ــرمایۀ اجتماع ــطح س ــودن س ب

ــوم  ــودن مفه ــی ب ــل کیف ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ــا روش ــه کام البت

ســرمایۀ اجتماعــی و شــاخص های آن، یافتــن عــدد مشــخص 

و قابــل قبولــی بــرای بیــان میــزان ســرمایۀ اجتماعــی در هیــچ 

جامعــه ای بــه صــورت قطعــی امکان پذیــر نیســت. لــذا در جامعــه 

بــس  ایــن مهــم،کاری  نیــز  ایــران  بزرگــی همچــون  پیچیــده و 

ــا واژۀ  ــی را ب ــرمایۀ اجتماع ــر س ــی اگ ــت. ول ــکل اس ــوار و مش دش

شــاخص های  اصلی تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی  کــه  اعتمــاد 

ســرمایۀ اجتماعــی اســت، تعریــف نمائیــم بــه جــرات می تــوان 

ــۀ اول  ــوادث در ده ــائل و ح ــم از مس ــن حج ــا ای ــه ب ــت مقابل گف

انقــاب برخاســته از میــزان اعتمــاد و وفــاداری مــردم ایــران بــه 

انقــاب اســت؛ یعنــی ادامــۀ همــان اعتمــاد و وحــدت کلمــه کــه 

ایــن انقــاب را در ســال ۵۷ بــه پیــروزی رســاند. و امــا ســوال ایــن 

اســت کــه چــه عللــی باعــث ایــن حجــم از همبســتگی و همدلــی و 

ــد؟ ــاب ش ــۀ اول انق ــام در ده ــا نظ ــردم ب ــی م همراه

اشــاره  این جــا  در  آن  بــه  می تــوان  کــه  گزینه هایــی  از  یکــی 

کــرد و در تعریــف ســرمایۀ اجتماعــی نیــز وجــود دارد، وجــود 

شــبکه های غیــر رســمی و مردمــی بــا پیونــد و ارتبــاط قــوی اســت؛ 

یعنــی وجــود شــبکه های اجتماعــی در ایــران کــه در جوامــع 

ــن  ــود. ای ــاد می ش ــی ی ــۀ مدن ــوان جامع ــت عن ــا تح ــی از آن ه غرب

شــبکه های اجتماعــی کــه تاثیــر فراوانــی در دهــۀ اول انقــاب در 

باالبــردن میــزان اعتمــاد عمومــی داشــتند از جمله نهــاد روحانیت 

شــخصی  ویژگی هــای  وجــود  بــه  توجــه  بــا  کــه  مرجعیــت  و 

ــتی،  ــاده زیس ــد، س ــت، تعه ــون صداق ــون آن دوره همچ روحانی

ــۀ آن  ــذِب جامع ــت، در ج ــی از دول ــتقال مال ــودن و اس ــی ب مردم

ــت. ــزایی داش ــه س ــش ب ــاد نق ــن نه ــه ای ــران ب روز ای

در ســاختار جامعــه مذهبــی ایــران و بــه ویــژه بــا وجــود مذهــب 

شــیعه کــه ماهیــت سیاســی اجتماعــی دارد، مــورد تاثیر گــذار 

دیگــر، نقــش شــعائر و مناســک مذهبــی از جملــه نمــاز جماعــت 

و نمــاز جمعــه و اجتمــاع ســالیانه حــج اســت کــه تاثیــر فــراوان در 

ایجــاد همدلــی و همبســتگی بیــن مــردم داشــت. مناســبت ها و 

اعیــاد، عزاداری هــا بــه ویــژه مــاه محــرم و صفــر، برپایــی دســتجات 

مذهبــی، ِمنبرهــا، هیئت هــا و همچنیــن وجــود مســاجد بــه 

عنــوان پایگاه هــای قــوی کــه در دهــۀ اول انقــاب جــداِی از 

اجتماعــی  امــور  ســازماندهی  جهــت  مکانــی  دینــی،  فرایــض 

سیاســی فرهنگــی و حتــی اقتصــادی بــرای مــردم بــود، نیــز حائــز 

اهمیت اســت. بــه صورتی که می تــوان کارکرد مســاجد را همانند 

مــدرن  جوامــع  در  مردم نهــاد  یــا  و  داوطلبانــه   ســازمان های 

دانست.

 در پایــاِن یادداشــت نکتــۀ قابــل تامــل پــس از مــرور شــیرینی 

ایــن همبســتگی و بــاال بــودن ســطح ســرمایۀ اجتماعــی و اثبــات 

ــاب در  ــۀ اول انق ــران در ده ــردم ای ــاد م ــاداری و اعتم ــدد وف مج

کنــار تمــام تاطم هــا و تجربه هــای ســخت و ســنگین، ایــن مهــم 

اســت کــه در دهه هــای بعــدی انقــاب شــاهد چــه تغییــرات 

اجتماعــی و بــه تبــع آن چــه تغییراتــی در اعتماد عمومی هســتیم 

و میــزان ســرمایۀ اجتماعــی بــه چــه صــورت اســت؟

اقتصادی
و اجتماعی
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در گفت وگــو بــا دکتــر احمدرضا اصغرپور مطرح شــد:

ترویج واقع نگری یکی از عوامل شکل دهنده  امید اجتماعی است

ارتباط استفاده از اینترنت با افزایش تنهایی و کاهش روابط اجتماعی

نیروی متخصص بیکار
زکیه حسین پور

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی

ــی  ــش فن ــه دان ــویم ک ــه رو می ش ــرادی روب ــا اف ــازمان ها ب در س

خوبــی دارنــد امــا در تعامــل بــا همــکاران هــم رده  و یــا ســطوح 

ــن  ــد. از بهتری ــکل برمی خورن ــه مش ــود ب ــر خ ــا پایین ت ــر و ی باالت

ــران فارغ التحصیــل شــده اند، امــا نمی تواننــد  دانشــگاه های ای

مســائل ارتباطــی خــود را حــل کننــد. در زمینــۀ کاری خــود علــم 

فراوانــی دارنــد امــا نمی تواننــد در جلســه ای از کارهــای خــود 

دفــاع خوبــی داشــته باشــند. دچــار ســوءتفاهم های زیــادی بــا 

مدیرشــان می شــوند و... . 

ــن  ــتثنا از ای ــه مس ــد ک ــود دارن ــرادی وج ــان اف ــن می ــا در ای قطع

موضــوع هســتند، امــا ایــن چالــش را بــه خوبــی می تــوان در 

ســازمان مشــاهده کــرد. بعــد مغفــول  مانــده ای در نظــام 

آموزشــی و دانشــگاهی مان وجــود دارد و آن نبــود آمــوزش 

و  فارغ التحصیــان  مــا  اســت.   )soft skills(نــرم مهارت هــای 

نیروهایــی را بــه صنعــت و ســازمان ها تحویــل می دهیــم کــه 

ــد  ــا بع ــت ت ــد کرده اس ــا رش ــی آن ه ــی و فن ــد دانش ــتر بع بیش

و  فنــی  مهارت هــای  اهمیــت  نمی تــوان  نــرم .   مهارت هــای 

دانشــی را نادیــده گرفــت چــرا کــه ایــن مــوارد جــزء جدایی ناپذیــر 

و  عرضــه  جهــت  کاری  آن هــا  بــدون  و  اســت  مشــاغل  و  کار 

پیــش بــردن اهــداف فنــی نخواهیــم داشــت. از طرفــی بســیار 

ــرای  ــازمان ها ب ــه س ــت ک ــان داده اس ــه ام نش ــدم و تجرب معتق

انتخــاب و اســتخدام نیــروی کار صاحــب صاحیت، توانــا و خاق، 

زمــان، پــول و انــرژی فوق العــاده ای صــرف می کننــد. درســت 

اســت کــه همیشــه تعــداد قابــل توجهــی نیــروی بــی کار وجــود 

ــت.  ــاد اس ــر کس ــا ماه ــای واقع ــازار کار نیروه ــا ب دارد ام

ماهــر  بســیار  کارمنــدان  آوردن  دســت  بــه  بــرای  ســازمان ها 

و دارای بهــره وری بــاال بــا همدیگــر رقابــت می کننــد. فرآینــد 

جــذب نیروهــا، فرآینــدی اســت زمــان و هزینه بــر. اگــر از مدیــران 

آن هاســت؟  مدنظــر  نیرویــی  چــه  کــه  بپرســیم  ســازمان ها 

بــدون شــک بــا ایــن جملــۀ معــروف روبــه رو می شــویم: نیــروی 

ــات  ــا جزئی ــا ب ــارۀ آن ه ــم درب ــر بخواهی ــد. اگ ــص متعه متخص

بیشــتری صحبــت کننــد ایــن جمــات را می شــنویم: نیرویــی کــه 

دانــش خوبــی داشته باشــد، دلســوز باشــد، مســئولیت پذیر 

و متعهــد باشــد، بتوانــد از پــس چالش هــای کاری خــود برآیــد، 

ارتبــاط خوبــی بــا همــکاران و مشــتریان داشته باشــد، تفکــر 

ــد و... . ــته باش ــی داش ــئلۀ خوب ــل مس ــه و ح نقادان

ــای  ــس مهارت ه ــی از جن ــتر جمات ــات، بیش ــن جم ــان ای  در می

نــرم به چشــم می خــورد. بگذاریــد ابتــدا تحقیقاتــی را از اهمیت 

مهارت هــای نــرم بیــان کنــم و ســپس بــه تعریــف آن خواهــم 

تحقیقــات  مرکــز  و  هــاروارد  دانشــگاه  پرداخت.تحقیقــات 

شــغلی  85%موفقیــت  کــه  داده اســت  نشــان  اســتنفورد 

ــال 2019  ــز در س ــن نی ــت. لینکدی ــرم اس ــای ن ــی از مهارت ه ناش

گزارشــی را بــا عنــوان روندهــای جهانــی کــه محیــط کار را متحــول 

می کنــد منتشــر کــرده اســت، در ایــن گــزارش مهارت هــای نــرم 

ــت  ــوزه مدیری ــای ح ــد حرفه ای ه ــه از دی ــت ک ــدی اس ــن رون اولی

انجــام  نظرســنجی  اســت.در  مهــم  بســیار  منابع انســانی 

شــده92درصد پاســخ دهندگان معتقدنــد مهارت هــای نــرم 

کارکنــان، بــه انــدازه و یــا بیشــتر از مهارت هــای ســخت اهمیــت 

اســتخدام های  عمــدۀ  کــه  همچنین89%معتقدنــد  دارد. 

ــت. ــرم اس ــای ن ــدان مهارت ه ــل فق ــه دلی ــب ب نامناس

نتایــج برای تــان تامــل برانگیــز بــود؟ اگــر هنــوز اهمیــت آن 

می کنــم  ســعی  ادامــه  در  نشده اســت  شــفاف  شــما  بــرای 

مــا  دهــم.  نشــان  را  موضــوع  ایــن  بیشــتری  تجربیــات  بــا 

رزومــه ی  کــه  می کنیــم  جــذب  ســازمان ها  در  را  نیروهایــی 

دانشــی و تجربــی خوبــی داشــته  و از بهتریــن دانشــگاه ها 

بــه  می شــوند  کار  وارد  وقتــی  امــا  شــده اند  فارغ التحصیــل 

را حــل کننــد.  خوبــی نمی تواننــد مســائل و مشکات شــان 

بــه گفتــه و تشــخیص مــا روان شــناس ها، هــوش هیجانــی 

 پایینــی دارنــد. هوشــی کــه در تعامــل بــا دیگــران خــود را نشــان 

می دهد. 

ــی  ــز ارزیاب ــه مراک ــت ک ــت اس ــز اهمی ــدر حائ ــوع آن ق ــن موض ای

)assessment center( در زمــان گزینــش و انتخــاب نیروهــا 

ایجــاد و اجــرا می شــود. در ایــن فرآیند ارزیابی، شایســتگی هایی 

مســئولیت پذیری،  مســئله،  حــل  قــدرت  کارتیمــی،  ماننــد 

ایــن  ارتباطــی و... ســنجیده می شــود. همــه ی  مهارت هــای 

مهارت هــای  هســتند.  نــرم  مهارت هــای  جنــس  از  مــوارد 

نــرم: مهارت هــای شــخصی، درون فــردی و رفتــاری و ترکیبــی 

شــخصیت  ارتباطــی،  مهارت هــای  اجتماعــی،  مهارت هــای  از 

هوش هیجانــی  و  نگرش هــا  شــخصیتی،  ویژگی هــای  یــا 

بــا  را قــادر می ســازند در محیــط خــود  اســت کــه کارمنــدان 

دیگــران خــوب کار کننــد، عملکــرد مطلــوب داشــته باشــند، 

ــن  ــند .ای ــت برس ــه موفقی ــت ب ــند و در نهای ــازمان پذیرتر باش س

مهارت هــا بــه ســادگی قابــل ســنجش نیســتند، در عیــن حــال 

قابــل یادگیــری و توســعه هســتند. شــما فکــر می کنیــد جهــت 

ارتقــای ایــن مهارت هــا و موفقیــت شــغلی مان چــه بایــد کــرد؟ 

یــک روانشــناس گفــت: میــزان اســتفاده از اینترنــت و شــبکه های مجــازی در زوجینــی کــه احســاس تنهایــی بیشــتری را گــزارش می دهند، 

بیشــتر اســت چراکــه افزایــش کاربــرد اینترنــت بــا افزایــش تنهایــی و کاهــش روابــط اجتماعــی مرتبط اســت.

گوهــر یســنا انزانــی در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: ایــن روزهــا بــه علــت کوویــد ۱۹ و اخبــار فــوت عزیــزان ایــن احســاس تنهایــی شــدت 

گرفتــه اســت. در واقــع احســاس تنهایــی پدیــده ای ذهنــی و تجربــه ای منفــی و ناخوشــایند اســت کــه طــی ارزیابــی فــرد از روابطــی کــه 

دارد بــا روابــط ایده آلــی کــه آرزوی آن را دارد ایجــاد می شــود.

از  منفــی  هیجانــات  تجــارب  و  پریشــانی ها  شــناخت ها،  احساســات،  از  مجموعــه ای  از  ناشــی  تنهایــی  روانشــناس  ایــن  گفتــه  بــه 

اســت. اجتماعــی  و  خصوصــی  روابــط  در  فــردی  شــده  ادراک  کمبودهــای 

سیده زهرا فاطمی
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زندگــی و تجربــۀ  افــراد در طــول  پیش مصاحبــه: همــواره 

زیســتۀ خــود، ســختی ها و نامایمــات فراوانــی را متحمــل 

آن هــا  زندگــی  کیفیــت  روی  بــر  نوعــی  بــه  کــه  می شــوند 

عنــوان  بــه  امیــد،  بررســی  میــان  ایــن  در  اســت.  تاثیرگــذار 

عاملــی نجات دهنــده بــرای جامعــه رکنــی ضــروری و مهــم 

اســت. در همیــن راســتا در ایــن گفت وگــو بــا دکتــر احمدرضــا 

علــوم  گــروه  علمــی  هیئــت  عضــو  ماســوله،  اصغرپــور 

اجتماعــی دانشــگاه فردوســی، بــه بررســی ایــن مولفــۀ مهــم 

پرداختیــم.

امید اجتماعی چگونه تعریف می شود؟
ــد.  ــته باش ــی داش ــف مختلف ــد تعاری ــی می توان ــد اجتماع امی

امــا تعریــف مــن از امیــد اجتماعــی در واقــع انتظــار تحــول 

ــی  ــه معن ــت ب ــار اس ــان دهنده انتظ ــد، نش ــت. امی ــت اس مثب

چیــزی کــه هنــوز تحقــق پیــدا نکــرده، ایــن کلمــه در زبــان 

ــداد  ــک رخ ــر ی ــر منتظ ــی اگ ــت دارد، یعن ــی مثب ــی معن فارس

ناگــواری باشــیم دیگــر نــام آن امیــد نیســت. افــزودن صفــت 

نشــان  را  امیــد  بــودن  جمعــی  »امیــد«،  بــه  »اجتماعــی« 

می دهــد یعنــی امیــدی کــه بیــن همــه مشــترک اســت و 

خصیصــۀ فــردی نیســت. بنابرایــن امیــد اجتماعــی در تعریفی 

کــه عــرض کــردم یعنــی »انتظــار جمعــی بــرای تحــول مثبــت«.

چرا موضوع امید اجتماعی موضوع مهمی است؟
از ایــن جهــت کــه بــه نظــر می رســد بــه دالیــل گوناگــون، 

بــر  بیشــتری  فشــار  احســاس  کــه  اخیــر  ســال  دو  یکــی  در 

تحریم هــای  اشــت.  گشــته  مســتولی  جامعــۀ  افــراد  روی 

ــادی  ــات اقتص ــپ و معض ــدۀ دوران ترام ــادی آزاردهن اقتص

کــه در جامعــۀ مــا ریشــه دارد و چنــد اتفــاق ناگــوار خــاص 

ــر  ــا منج ــم، کرون ــت ه ــر رخ داد و در نهای ــال اخی ــه در دو س ک

ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــردم ش ــر م ــتر ب ــارهای بیش ــاختن فش ــه وارد س ب

تعامــات  ســطح  و  شــدند  خانه نشــین  و  بیــکار  بســیاری 

اجتماعــی هــم محــدود شــد و ایــن خانه نشــینی و بیــرون 

نرفتــن افــراد را کافــه کــرد.

مجمــوع همــۀ ایــن اتفاقــات منتهــی بــه یــک ناراحتــی جمعــی 

ــدی در  ــی و ناامی ــردی و دل مردگ ــورت دل س ــه ص ــه ب ــد ک ش

جامعــه بــروز پیــدا می کنــد. آن چنــان کــه افــراد ایــن تصــور 

قــرار  بــدی  بســیار  موقعیــت  در  کــه  دارنــد  را  احســاس  و 

گرفته انــد. امــا نکتــۀ حائزاهمیــت ایــن اســت کــه می تــوان 

ایــن عنصــر کم رنــگ شــده را پررنــگ کــرد. 

اگــر بخواهیــم یــک نــگاه مقایســه ای از نظــر زمانــی و مکانــی 

می کنــم  فکــر  مــن  متعــددی  دالیــل  بــه  باشــیم  داشــته 

کــه مــا نــه بدتریــن کشــور دنیــا هســتیم و نــه در بدتریــن 

وضعیــت دوران معاصــر خــود قــرار داریــم. مــا شــرایط خیلــی 

دشــوارتری را در زمــان جنــگ پشــت ســر گذاشــته ایم. از طــرف 

ــی  ــارها و گرفتاری های ــائل و فش ــی مس ــم تمام ــر علی رغ دیگ

کــه تحریم هــا در ســال های اخیــر بــرای کشــور مــا بــه وجــود 

آمــد، ظرفیت هــای مناســبی در تولیــد و مبادلــۀ اقتصــادی 

در کشــور ایجــاد شــد. بــه هــر حــال ایــن ضعــف بنیادیــن 

اقتصــادی کــه در کشــور مــا وجــود دارد، مربــوط بــه ۱۰ یــا ۲۰ 

ــاد  ــا اقتص ــر م ــرن اخی ــک ق ــام ی ــت؛ در تم ــته نیس ــال گذش س

ــه  ــق ب ــدودی رون ــای مح ــتیم و دوره ه ــامانی نداش ــه س رو ب

ــول  ــل پ ــه دلی ــم ب ــه آن ه ــت ک ــاز می گش ــادی ب ــۀ اقتص چرخ

ــاال  ــت ب ــت نف ــه قیم ــت ک ــر وق ــت. ه ــوده اس ــت ب ــروش نف ف

ــن  ــد. بنابرای ــر می ش ــی بهت ــان کم ــم وضع م ــا ه ــت، م می رف

فکــر می کنــم االن بــه لحــاظ ظرفیت هــا، نیــروی کار جــوان 

ــن بینی و  ــی روش ــری یعن ــی فک ــی و آمادگ ــن آگاه و همچنی

ــم.  ــرار داری ــی ق ــت مطلوب ــه در وضعی ــن نگری در جامع روش

ــل  ــی و اه ــت منطق ــر جه ــه از ه ــم ک ــی داری ــل جوان ــا نس م

و  واقع نگــر  نیســتند،  تفریــط  و  افــراط  اهــل  تاش انــد؛ 

نوآورنــد و از بســیاری جهــات می تواننــد از نســل قبــل برتــری 

ــند.  ــته باش داش

وقتــی همــۀ ایــن مــوارد را کنــار هــم بگذاریــم فکــر می کنــم 

بتــوان امیــد خوبــی نســبت بــه تحــوالت مثبــت اجتماعــی  

self-   داشــت. اصطاحــی در جامعه شناســی داریــم بــه نــام

fulfilling prophecy یعنــی، پیش نگــری خودتحقق بخــش، 

بــه ایــن معنــی کــه اگــر هرچیــزی را در آینــده تصــور کنیــد، آن 

ــود  ــق ش ــوده محق ــرار ب ــه ق ــه اینک ــود؛ ن ــق می ش ــر محق ام

بلکــه چــون شــما ایــن چنیــن تصــور کرده ایــد، محقــق شــده 

اســت. ایــن بــرای ماهــم می توانــد بــه لحــاظ اجتماعــی رخ 

دهــد اگــر مــدام از آینــده تاریــک صحبــت کنیــم چــه بســا کــه 

آن آینــده تاریــک بــرای مــا رخ بدهــد و در عــوض اگــر امیــدوار 

ــار  ــی در انتظ ــده خوب ــرم آین ــوآور به نظ ــی و ن ــیم و منطق باش

جامعــه مــا اســت.

چــه عوامــل و ســاختار هایــی موثــر بــر امیــد اجتماعــی 
هســتند؟

یکــی از مهم تریــن عناصــر شــکل دهنده بــه امیــد اجتماعــی 

ترویــج واقع نگــری اســت، یعنــی اگــر مــا  نســبت بــه خودمــان 

خیلــی بدبیــن باشــیم و مــدام نــکات منفــی و تیــرۀ فرهنــگ 

ــی  ــکل غیرمنطق ــه ش ــا ب ــم و ی ــرار کنی ــور را تک ــاد کش و اقتص

نســبت بــه خودمــان خوش بیــن باشــیم و خیــال بافی هایــی 

دربــارۀ گذشــته پرشــکوهی کــه وجــود داشــته، دوران طایــی 

تمــدن داشــته باشــیم، هــر دو حالــت مــا را دچــار خســران کرده 

و از مســیر واقعــی دور می کنــد. در حالــی کــه واقع نگــری کــه 

بــه نظــر مــن مزیــت نســل جــوان فعلی ســت باعــث می شــود 

واقعــا  کــه  آنچــه  از  بزرگ تــر  یــا  کوچک تــر  را  خودتــان  کــه 

و  فرهنــگ  بلکــه  را،  خودمــان  تنهــا  نــه  نبینیــد.  هســتید، 

تمدن مــان را. مــا نــه آنقــدر باهوشــیم کــه بــا تنبلــی بــه جایــی 

ــی  ــه جای ــاش ب ــا ت ــه ب ــتعدادیم ک ــدر بی اس ــه آنق ــیم و ن برس

نرســیم. بنابرایــن آن چیــزی کــه مــا را بــه مقصــد می رســاند 

ــال  ــت. ح ــورمان اس ــاع کش ــخ و اجتم ــه تاری ــر ب ــگاه واقع نگ ن

بــه ایــن پرســش می رســیم کــه ایــن واقع نگــری را چگونــه 

می تــوان ترویــج کــرد؟ پاســخ ایــن اســت؛از طریــق گفت وگــو. 

به طــور مثــال همیــن فعالیــت نشــریاتی کــه دانشــجویان 

نتایــج  و  می کننــد  ایده پــردازی  یعنــی  دارنــد،  نقــش  آن  در 

را نشــر می دهنــد. صحبــت کــردن دربــارۀ ایــن موضوعــات 

ــه  ــل ب ــه تبدی ــرط اینک ــه ش ــد ب ــاز می کن ــان ها را ب ــن انس ذه

یــک گفتمــان عمومــی شــود کــه خوشــبختانه رســانه های 

ــد. ــک می کنن ــوع کم ــن موض ــه ای ــم ب ــی ه اجتماع

عامــل موثــر دیگــر کــه می تــوان بــه اشــاره کــرد، تقویــت 

انســجام ملی ســت. یعنــی تقویــت حــس »مــا« بــودن اســت. 

از هــر  بایــد  امیدوارتــر بشــویم  اینکــه  بــرای  فکــر میکنــم 

عاملــی کــه »مــا« را دچــار شــکاف می کنــد مفهــوم »مــا« را 

می کنــد. نصــف 

انســجام ملــی، یکپارچگــی و احتــرام گذاشــتن بــه تفاوت هــا 

و ســایق گوناگــون بــرای اینکــه همــۀ آحــاد ملــت جــذب یــک 

مفهــوم »مــا« بشــوند فوق العــاده کلیدی ســت. ایــن امــر 

ــه  ــد ک ــاس کنن ــان احس ــۀ ایرانی ــه هم ــت ک ــت اس ــز اهمی حائ

باهــم برابرنــد و بــه  نظــر و ســایق شــان احتــرام گذاشــته  

ــی  ــراد منطق ــرای اف ــه ب ــت ک ــن شرایطی س ــود. در چنی می ش

خواهــد بــود کــه بــرای کشورشــان و بــرای خودشــان کار کننــد 

ــند. ــت بکش و زحم

مبحــث  ایــن  از  شــما  کلــی  نتیجه گیــری  پایــان  در 
؟ چیســت

در یــک نتیجه گیــری کلــی  نظــر مــن ایــن اســت کــه یکــی 

امیــد  داریــم  نیــاز  آن  بــه  اکنــون  کــه  فرهنگــی  عناصــر  از 

اجتماعــی اســت. امیــد اجتماعــی یــک ســرمایه اجتماعــی و 

از آن مراقبــت کنیــم و  بایــد  یــک دارایــی جمعی ســت کــه 

ــن  ــم. ای ــزم کنی ــان را ج ــت آن عزم م ــد و تقوی ــرای تولی ــد ب بای

عنصــر خودبه خــود بــه وجــود نمی آیــد و اگــر هــم بــه وجــود 

بیایــد نیــاز بــه نگــه داری و حفاظــت دارد؛ و بــرای نگــه داری 

از آن بایــد مراقــب آن چــه بــه جوانــان می گوییــم باشــیم و 

از انجــام کارهایــی کــه در واقــع بخشــی از مخاطبیــن مــارا 

حــذف، ناراحــت یــا دل خــور می کنــد، اجتنــاب کنیــم و رویکــرد 

کلی مــان بــه ســمت یکپارچگــی ملــی و فرهنگــی باشــد.

اقتصادی
و اجتماعی
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مکانیزم استرداد پول های ایران از کره جنوبی مورد توافق طرفین قرار گرفته است

مصاحبــه اختصاصــی بــا دکتر ســعید لیاز

راه  حل مشکالت اقتصادی درون کشور است

جستاری در باب فراغت
ریحانه قریشی

کارشناسی جامعه شناسی97

در  می برنــد  گمــان  برخــی  کــه  اســت  مســئله ای  فراغــت 

از  انبوهــی  میــان  و  نــدارد  جایــی  مــا  اقتصــاد  و  فرهنــگ 

مســائل حائــز اهمیــت چــرا بایــد بــه آن پرداخــت. شــناخت 

یکــی  عنــوان  بــه  کــه  دارد  ضــرورت  جهــت  آن  از  فراغــت 

نشــان دهنده  فــردی؛  آزادانــه  انتخــاب  عرصه هــای  از 

و  زندگــی  ســبک  خــاص  قواعــد  و  الگوهــا  کلیشــه ها، 

اســت. افــراد  اجتماعــی  هویــت 

مجموعــه  شــامل  کــه  گفــت  بایــد  آن  توضیــح  در   

ــح  ــتراحت و تفری ــور اس ــه منظ ــرد ب ــه ف ــت ک فعالیت هایی س

بعــد از فــارغ شــدن از الزامــات خانوادگــی، شــغلی و اجتماعی 

بــه آن می پــردازد.  بایــد توجــه داشــت فراغــت امــری نســبی 

اســت و هیــچ چیــز را نمی تــوان بــه عنــوان فراغتــی مشــترک 

بــرای همــگان تلقــی نمــود و در عیــن حــال هــر چیــزی را 

نامیــد. فراغــت  می تــوان  باشــد،  رضایت بخــش  چنان چــه 

 انســان در زمــان فراغــت در جســتجوی حالتــی از رضایــت و 

خشــنودی اســت و ارضــا، لــذت و شــادمانی از ویژگی هــای 

فراغــت بــه خصــوص در جوامــع کنونــی اســت. ســوالی کــه 

در اینجــا مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا اوقــات فراغــت 

چیــزی اســت کــه مــا بــه اختیــار خــود برمی گزینیــم و انتخــاب 

می کنیــم و یــا  پدیده ای ســت کــه بایــد تغییــرات مفهــوم 

آن بــا تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی، روشــن و مشــخص 

ــود ؟ ش

در پاســخ بایــد گفــت طبــق نظــر روژک، در تعریفــی کــه از 

ــای  ــن و زمینه ه ــه مت ــد ب ــود بای ــه می ش ــت ارائ ــات فراغ اوق

نمی تــوان  بنابرایــن  کــرد.  توجــه  آن  کاربــرد  و  پیدایــش 

را  آن  کیفیــت  چگونگــی  و  گــذران  نحــوه  فراغــت،  اوقــات 

بــدون در نظــر گرفتــن پهنــۀ تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی 

موثــر در شــکل گیری اش، مــورد توجــه قــرار داد. 

ــد از  ــه بع ــرد ک ــوان ک ــد عن ــر بای ــن ام ــن همی ــر گرفت ــا در نظ ب

ــس از آن،  ــوالت پ ــرمایه داری و تح ــد س ــی، رش ــاب صنعت انق

مفهــوم فراغــت دســت خوش تغییــر شــد و بــا مصــرف و 

تجــارت درهــم  آمیخــت. بدیــن شــکل کــه افــراد از طریــق 

مصــرف کاال در پــی آن بودنــد کــه هویــت و تفــاوت خــود 

 
ً
عمدتــا کاال  مصــرف  و  خریــد  کــه  جــا  آن  از  و  کننــد  ابــراز  را 

و  مصــرف  و  خریــد  می شــد،  انجــام  آن هــا  فراغــت  در 

پیونــد  فراغــت  بــه  کاالهــا  مصــرف  طریــق  از  هویت  یابــی 

خــورد .

روشــنی  بــه  را  موضــوع  ایــن  فراغتــی  جامعــه  مفهــوم 

توضیــح مــی دهــد. در ایــن مفهــوم بیــان می شــود کــه 

دارای  هــم  فراغــت  اوقــات   جوامــع،  شــدن  صنعتی تــر  بــا 

تحولــی عمــده می شــوند؛ ایــن کــه بــه ســمت کاالیــی شــدن 

ــه  ــته ب ــات، وابس ــن اوق ــت ای ــان و کیفی ــد و زم ــت می کن حرک

می شــود. مصرفــی  جامعــه  رشــد 

در ایــن شــرایط، افــرادی کــه تمکــن مالــی دارنــد، اوقــات  

فراغــت گران تــر و متنوع تــری تجربــه می کننــد؛ امــا افــراد 

کــم درآمدتــر بایــد بــا اوقــات  فراغــت ارزان تــر کنــار بیاینــد. در 

ــکل  ــن ش ــود، ای ــر ش ــه صنعتی ت ــدر جامع ــر چق ــت، ه حقیق

ــد. ــد ش ــدیدتر خواه ــت ش ــات  فراغ ــدن اوق ــی ش کاالی

ــان  ــی می ــۀ عل ــوص رابط ــوان درخص ــه می ت ــری ک ــال دیگ مث

اقتصــادی  تغییــرات  و  فراغــت  اوقــات  مفهــوم  تغییــرات 

و اجتماعــی  بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه رونــد رو بــه 

ــه  ــده ک ــبب ش ــهرها س ــترش ش ــینی و گس ــش شهرنش افزای

خصوصــی ســازی خانــواده و عقــب نشــینی بــه طــرف خانــه 

و صــرف اوقــات فراغــت در خانــه اتفــاق بی افتــد.

ــر،  ــتنلی پارک ــه اس ــه نظری ــت ک ــف نیس ــی از لط ــه خال در ادام

ــت  ــۀ کار و فراغ ــوص رابط ــز در خص ــت را نی ــرداز فراغ نظریه پ

عنــوان کنیــم. پارکــر معتقــد اســت کــه فراغــت در ســایۀ کار 

ــه  ــدارد. وی س ــود ن ــی وج ــدون کار، فراغت ــد و ب ــا می یاب معن

الگــو ارائــه می دهــد کــه عبارتنــد از: امتــداد، تقابــل و خنثــی 

بــودن.

مرکــزی  و  اصلــی  بخــش   ، امتــداد  یعنــی  اول  الگــوی  در 

ــز  ــت نی ــان فراغ ــی در زم ــق کاری حت ــت و عای ــی کار اس زندگ

ــوان  ــل عن ــوی تقاب ــه در الگ نچ ــۀ آ ــود. در ادام ــال می ش دنب

می شــود ایــن اســت کــه فعالیت هــای فراغتــی و کاری در 

تضــاد و تقابــل بــا یکدیگــر قــرار می گیرنــد و اساســا کار بــرای 

ــت در  ــت. و در نهای ــت اس ــرای فراغ ــی ب ــردن فرصت ــن ک تامی

الگــوی خنثــی، فعالیت هــای فراغتــی کامــا از فعالیت هــای 

کاری مســتقل و جداســت و فعالیت هــای فراغتــی مســتقل 

و تفکیــک شــده از کار مطــرح می شــوند. 

ــه اوقات فراغت جزئی  ــرورت دارد ک ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب توج

زمان های  در  فرهنگ ها  و  می آید  شمار  به  فرهنگ  از 

پس  می کنند؛  ایجاد  را  مختلفی  فراغتهاي  گوناگون، 

اوقات فراغت در جوامع مدرن و پیشامدرن با هم متفاوت 

متأثر  نیــز  فراغت  اوقات  گذران  الگوهای  همچنیــن  است. 

و  اســت  جنســیت  متغیــر  و  طبقاتــی  پایگاه  متغیــر   2 از 

گروه هــای جنســی مصرف کننــده چیزهایــی هســتند کــه 

بــه طــور هم زمــان طبقــه اجتماعــی و جنســیت در اختیــار 

می گــذارد. آن هــا 

ــرای  ــراد ب ــه اف ــت ک ــن اس ــود ای ــل می ش ــه حاص ــه ای ک نتیج

آزادی  و  عمــل  آزادی  فراغت شــان  اوقــات  نــوع  انتخــاب 

متغیرهــای  توســط  انتخــاب  ایــن  ولــی  دارنــد،  انتخــاب 

اســت. شــده  محــدود  زمینــه ای  و  ســاختاری 

منابــع: ســعیدی، علــی اصغر،تحــول در مطالعــات فراغت.مطالعــات 

جوانــان. تابســتان1387

اجتماعــی،  هویــت  و  فراغــت  شــیری،حامد،اوقات  ربانی،رســول، 

زمســتان   ،۸ دوم،شــماره  فرهنگــی،دوره  تحقیقــات  فصلنامــه 

۱۳۸۸

میــر محمــد تبــار، ســید احمــد، نوغانــی دخــت بهمنــی، محســن، 

مســلمی، رقیــه، عوامــل موثــر بــر نحــوه گــذران اوقــات فراغــت

ســایت انجمن جامعه شناســی ایران، فراغت و فرهنگ عامه

وزیــر امــور خارجــه کشــور آخریــن وضعیــت پــول بلوکــه شــده ایــران در کــره جنوبــی را تشــریح کــرد. بــه گــزارش ایســنا، محمدجــواد ظریــف، 

بــا اشــاره بــه بلوکــه شــدن پــول هــای ایــران در کشــور کــره جنوبــی و آخریــن وضعیــت آن هــا، گفــت: هفتــه گذشــته بــا وزیــر خارجــه کــره 

جنوبــی بــه درخواســت وی گفــت وگــو داشــتم، وزیــر جمهــوری کــره بیــان کــرد حداکثــر تــاش خــود را بــرای بــه نتیجــه رســاندن موضــوع 

مــی کننــد، مــا هــم از جانــب خــود در حــال پیگیــری هســتیم.

وی تاکیــد کــرد: مکانیــزم هــا و ســاز و کارهــا مــورد توافــق قــرار گرفتــه اســت، امــا ظاهــرا کــره ای هــا هنــوز مجوزهــای الزم را دریافــت 

ــتند. ــوع هس ــر موض ــه پیگی ــد ک ــام می کنن ــن رو اع ــد از ای نکرده ان

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در گفتگــو بــا خانــه ملــت بیــان کــرد: از  نظــر ایــران دریافــت مجــوز از آمریکایــی هــا غیــر ضــروری اســت امــا بــا 

ایــن حــال طــرف کــره ای تــاش دارد کــه مجوزهــا را از آمریــکا بــرای آزاد کــردن پــول هــای بلوکــه شــده ایــران در کــره دریافــت کنــد.

فاطمه حسینی
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در  کــه  نیســت  پوشــیده  کســی  بــر  پیش مصاحبــه: 
هم چــون  اقتصــادی  بحران هــای  گذشــت  کــه  ســالی 

تــورم، بیــکاری و قــدرت خریــد مــردم مشــکات زیــادی 

را پدیــد آورد. در ایــن گفت وگــو بــا ســعید لیــاز، اســتاد 

بــه  اقتصــادی،  تحلیل گــر  و  روزنامه نــگار  دانشــگاه، 

ــور در  ــادی کش ــده اقتص ــی ش ــد ط ــون رون ــی پیرام مباحث

ــه  ــم ک ــت از آن پرداختی ــکار برون رف ــر و راه ــال اخی ــک س ی

شــرح آن تقدیــم شــما می شــود.

ــیاهه  ــا س ــران ب ــاد ای ــر اقتص ــال های اخی در س
بلنــدی از مشــکالت مواجــه بوده اســت. از جمله 
ــکالت   ــود و مش ــورم، رک ــتی، ت ــکالت معیش مش
مالــی مثــل ناپایــداری بدهی هــای دولــت. همــه 
ــران را  این هــا مســائلی هســتند کــه اقتصــاد ای
در یکــی دوســال اخیــر بــه صــورت خــاص و بــا 
ــر  ــۀ  اخی ــک ده ــر در ی ــد مدت ت ــد بلن ــک دی ی
دچــار چالــش کرده انــد. از نــگاه شــما اصــالح 
ــت؟ ــر اس ــی امکان پذی ــه راه ــائل از چ ــن مس ای

مــن به خوبــی بــه مشــکات کــه بخشــی از آن را از زبــان 

بســیار  مســائل  مــا  هســتم.  واقــف  شــنیدیم  شــما 

بزرگــی در ایــران داریــم. مهم تریــن آن نــرخ تــورم اســت 

ــی 11  ــه تنهای ــال ب ــرداد امس ــر و م ــاه تی ــط در دوم ــه فق ک

درصــد ســطح عمومــی قیمــت هــا را افزایــش داده اســت.  

ایــن نــرخ پارســال 42 درصــد و ســال قبــل از  آن 35-34 

درصــد بــوده اســت. ایــن خــود ناشــی از یــک بحــران در 

رشــد نقدینگــی اســت کــه در ایــران وجــود دارد. مشــکل 

دوم کــه بســیار بســیار بــزرگ اســت کاهــش شــدید رشــد 

اقتصــادی ایــران اســت کــه در دو ســال و نیــم گذشــته 

حــدود 15 درصــد از تولیــد ناخالصــی داخلــی ایــران کــم 

ــادی  ــهم اقتص ــم و س ــه حج ــت ک ــث شده اس ــرده و باع ک

ایــن ســه  ایــران 15 درصــد کوچک تــر شــود. اگــر مــا در 

ســال فــرض کنیــم کــه جمعــا 5 درصــد جمعیــت ایــران 

اضافــه شــده، اکنــون بــه طــور متوســط هــر ایرانــی 20 

 97 ســال  ابتــدای  بــه  نســبت  خریــدش   قــدرت  درصــد 

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی کاه

چالــش ســوم فقــدان بهــره وری اســت. فقــدان بهــره وری 

بزرگتریــن مشــکات ایــران اســت کــه یــک مشــکل چهــارم 

را درســت کرده اســت کــه آن مشــکل کاهــش میــل بــه 

ــران  ــادی ای ــدی اقتص ــش بع ــت. چال ــرمایه اس ــکیل س تش

و  مختلــف  درســطوح  کــه  اســت  وحشــتناکی  فســاد 

حوزه هــای گوناگــون وجــود دارد. 

ایــران  اقتصــاد  اساســی  مســائل  مســئله،  چهــار  ایــن   

اســت. اگــر بخواهیــم فقــط ریشــۀ اصلــی ایــن مشــکات 

را بررســی کنیــم، در وهلــۀ اول ســوء مدیریت و در وهلــۀ 

دوم ازحمایــت دولــت بــر اقتصــاد می دانــم. 

دچــار  مــا  هرحــال  بــه  کــه  اســت  ایــن  ســوم  ریشــۀ   

دوگانــه  حاکمیــت  ایــن  هســتیم.  دوگانــه  حاکمیــت 

ــا  ــوده ام ــم ب ــا ه ــر دارد. قب ــران عم ــت در ای ــال اس 32 س

بعــد از دهــه هفتــاد شــدیدتر شده اســت. حتــی قبــل 

از انقــاب نیــز وجــود داشــت، منظــور همــان تفــاوت و 

ــت. ــی اس ــۀ ارکان حکومت ــری و بقی ــن دول مج ــاد بی تض

کــه  ماســت  بین المللــی  مســائل  چهــارم  مشــکل 

هرگــز  خــودم  مــن  هســتند.  تحریم هــا  آن  مهم تریــن 

معتقــد نبــودم کــه تحریــم عامــل تعیین کننــده بــرای 

صــرف  کلــی  طــور  بــه  ماســت،  بدبختــی  و  خوشــبختی 

ــری  ــور دیگ ــر کش ــا ه ــده ی ــاالت متح ــا ای ــه ب ــتن رابط داش

هیــچ  بدبختــی  یــا  و  خوشــبختی  تعیین کننــده  هرگــز 

کامــل  اطمینــان  بــا  را  ایــن  اســت،  نبــوده  کشــوری 

. یــم می گو

ــران  ــاد ای ــه اقتص ــت ک ــکاتی اس ــا مش ــال این ه ــه هرح ب

دارد. مــن تصــور نمی کنــم از ایــن چهار-پنــج مشــکل و 

خارجــی  منشــا  هیچ کــدام  برشــمردم  کــه  ریشــه هایی  

داخــل  در  مــا  حــل  راه  می کنــم  فکــر  باشــند؛  داشــته  

ــم. ــل کنی ــائل را ح ــن مس ــم ای ــه می توانی ــت ک ــور اس کش

تعدیــل  بــرای  دولــت  حمایــت  می تــوان  آیــا 
قیمت هــا در بــازار بــر نــرخ تــورم اثربخــش 

دانســت؟

یــک دولــت ممکــن اســت بگویــد مــن کاالهــای اساســی 

را کنتــرل می کنــم؛ بنابرایــن بــه یــک قشــر مخصــوص 

امــا  اســت،  ممکــن  ایــن  می کنــم.  رســیدگی  جامعــه  از 

ســطح عمومــی قیمت هــا هیــچ گاه بــا بــه صــرف حمایــت 

ــن  ــد. ای ــدا نمی کن ــش پی ــا افزای ــت دولت ه ــدم حمای ــا ع ی

فقــط تابعــی اســت از عرضــه و تقاضــای کل کــه عرضــه 

ــی  ــد نقدینگ ــی رش ــی بازنمایندگ ــه معن ــای کل ب و تقاض

ــت.  اس

اخیــر  مــاه  چنــد  در  کــه  مســائلی  از  یکــی 
ــت  ــود کــه دول ــی ب بحــث برانگیــز شــد آمارهای
اســت.  داده  ارائــه  بیــکاری  نــرخ  دربــارۀ 
باتوجــه بــه آن کــه مــا می دانیــم بخــش خدمــات 
ــر  ــده و اکث ــا دی ــیوع کرون ــه ای از ش ــه ضرب چ
اقتصادهــای دنیــا بــا رشــدهای شــدید بیــکاری 
ایــن  بــه  می تــوان  چطــور  بودنــد،  روبــه رو 
آمارهــای متناقــض بــا آمارهــای جهانــی اتــکا 

کــرد؟
نــرخ  دربــارۀ  نکتــه  چنــد  اتکاســت.  قابــل  آمارهــا  ایــن 

بیــکاری وجــود دارد؛ در آمارهــا مــا بــا مســئلۀ پرســش گری 

ــکاری  ــم بی ــل می گویی ــن دلی ــه  همی ــتیم. ب ــه رو هس روب

بــه لحــاظ اقتصــادی یــک نــرخ دارد و از نظــر فنــی و آن چــه 

بین المللــی  اســتانداردهای  و  جهانــی  کار  ســازمان  کــه 

دروغ  آمارهــا  ایــن  دیگــری.  نــرخ  می کنــد،  مشــخص 

منفــی  ایــران  اقتصــادی  رشــد  کــه  امــر  ایــن  نیســتند 

بــوده و در عیــن حــال بــه  دنبــال آن نــرخ بیــکاری کاهــش 

ــی  ــیار قابل توجه ــداد بس ــت. تع ــب نیس ــرده عجی ــدا ک پی

افغانســتانی  عمدتــا  کــه  ایــران  مقیــم  خارجی هــای  از 

بودنــد، بــه دلیــل ســقوط لایر از ایــران خــارج شــدند و 

ایرانی هــا جای شــان را گرفتنــد و حــاال شــاغل محســوب 

داشــته  اقتصــادی  رشــد  مــا  این کــه  بــدون  می شــوند 

ــاق  ــن اتف ــت ای ــن اس ــاد ممک ــم اقتص ــر عل ــیم. از نظ باش

افتــاده باشــد. مــن هیــچ حرکتــی ســازمان یافتــه ای نــه در 

دولــت احمدی نــژاد و نــه در دولــت فعلــی ندیــدم کــه مــا 

بتوانیــم آمارهــای دولتــی را زیــر ســوال ببریــم.  بــه لحــاظ 

فنــی هیــچ مشــکلی در نظــام آمارگیــری بیــکاری ایــران 

ندیــده ام.

اقتصادی
و اجتماعی
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ارتباط دیرینۀ هنر و محیط زیست در عصر پارینه سنگی

روی خوش و ناخوش کرونا
ونــا بــر محیط زیست)قســمت پایانی( وس کر نگاهــی اجمالــی بــه پیامدهــای مثبــت و منفــی ویر

باغ وحش ها؛ از دوران کهن تا دوران معاصر
پوریا سرداری

دانش آموخته مهندسی محیط زیست

نگهــداری از حیوانــات در اســارت دارای پیشــینه دیرینــی در 

تاریــخ بشــریت اســت. انســان ها از یــک ســو حیوانــات را بــرای 

ــی  ــداری و اهل ــت نگه ــذا و امنی ــد غ ــود مانن ــای خ ــع نیاز ه رف

ــری  ــف دیگ ــداف مختل ــرای اه ــان ب ــر آن ــوی دیگ ــد. از س کردن

و  پادشــاهان  قــدرت  دادن  نشــان  و  ســرگرمی  ماننــد  نیــز 

ــتند.  ــام داش ــر اهتم ــن ام ــه ای ــم ب ــراف ه اش

از گذشــته بــه مجموعه هایــی کــه انســان ها جانــوران وحشــی 

 menagerie  شــکارگاه یــا  دامــگاه  می کردنــد  نگهــداری  را 

بیــن  و  باســتان  مصــر  دیوارنگاره هــای  در  می گفتنــد. 

النهریــن کــه بــه حــدود ۲۵۰۰ ســال قبــل از میــاد مســیح 

ــفرهای  ــه س ــرادی، ب ــه اف ــده ک ــان داده ش ــد نش ــر می گردن ب

طوالنــی می رفتنــد تــا نمونه هایــی از جانــوران مختلــف دنیــا را 

جمــع آوری و بــرای نگهــداری بــه محــل ســکونت خــود بیاورند. 

حتــی در ایــن ســنگ نگاره هــا نشــان داده شــده، کــه افــرادی 

ــاید  ــدند. ش ــتخدام می ش ــوران اس ــن جان ــداری از ای ــرای نگه ب

را بــاغ وحش هــای باســتانی  بتــوان چنیــن مجموعه هایــی 

ــی  ــر اهل ــوران غی ــداری از جان ــان نگه ــه هدفش ــرد ک ــاق ک اط

بــوده اســت. هــدف ایــن مجموعه هــای باســتانی نمایــش 

بــرای ســرگرمی اشــراف زاده ها و  نبــوده و بیشــتر  عمومــی 

ــته اند.  ــرد داش ــش کارب ــات وح ــه حی ــد ب ــاهان عاقه من پادش

باغ وحش هــای امــروزی یــا مــدرن بــا هــدف نمایــش جانــوران 

بــه مــردم از قــرن ۱۸ میــادی پــا بــه عرصــه وجــود نهادنــد. علت 

ــترش  ــوان گس ــاید بت ــی را ش ــن مجموعه های ــه کار چنی ــاز ب آغ

ــرد. ــان ک ــوم بی ــه عل ــردم ب ــوم م ــدی عم ــم و عاقه من عل

یکــی از علومــی کــه در گذشــته خیلی مــورد توجه قرار داشــته، 

ــق  ــراد محق ــر اف ــن خاط ــه همی ــت. ب ــوده اس ــی ب جانورشناس

آوری و   زنــده کردنــد. جمــع  بــه جمــع آوری جانــوران  شــروع 

نگهــداری جانــوران مخصوصــا آن هایــی کــه بــزرگ جثــه بودنــد 

ــات  ــد مطالع ــا بتوانن ــته ت ــژه ای داش ــای وی ــگاه ه ــه جای ــاز ب نی

رفتــار شناســی و زیســتی را بــر روی آن هــا انجــام دهنــد. بــرای 

زیســتگاهی  بودنــد  مجبــور  محققیــن  مطالعاتــی  چنیــن 

شــبیه بــه زیســتگاه طبیعــی جانــور درســت کننــد تــا بتواننــد 

 طبیعــی جانــور را مــورد مطالعــه قــرار دهنــد 
ً
در شــرایط نســبتا

کــه نیازمنــد بودجــه فراوانــی بــود. در مقابــل، افــراد دیگــری 

وجــود داشــتند کــه عاقــه ی چندانــی بــه علــم نداشــتند ولــی 

تمایــل داشــتند جانــوران را بــرای ســرگرمی ببیننــد. ایــن گونــه 

ــا  ــد. ام ــود آمدن ــه وج ــدرن ب ــای م ــن باغ وحش ه ــه اولی ــد ک ش

ــر  ــی مهم ت ــات علم ــی از مطالع ــه درآمدزای ــت ک ــدی نگذش چن

شــد و باغ وحش هــا تبدیــل بــه یــک بنــگاه اقتصــادی مطلــق 

ــا  ــف دنی ــوران مختل ــیدند جان ــا کوش ــد. مجموعه داره گردیدن

را بــه هــر قیمتــی شــده بــرای در آمدزایــی بــه بــاغ وحش هــای 

خــود بیاورنــد. حتــی گزارشــاتی از بــه اســارت گرفتــن مردمــان 

بومــی مناطــق مختلــف دنیــا هــم وجــود دارد تــا مــردم در 

انگلســتان و یــا فرانســه شــیر، زرافــه و مردمــان بومــی افریقــا را 

ببیننــد. اولیــن بــاغ وحــش عمومــی در دنیا در پاریس در ســال 

۱۷۹۳ تاســیس شــد! کــه هنــوز هــم در مرکــز شــهر پاریــس بــه 

 Menagerie du Jardin  فعالیــت خــود ادامــه داده و نــام آن

ــاغ  ــل ب ــی مث ــای قدیم ــاغ وحش ه ــد. ب des Plantes می باش

حیوانــات  موزه هــای  بــه  شــباهت  بیشــتر  پاریــس  وحــش 

زنــده داشــتند! حیوانــات در قفس هــای کوچــک نگهــداری 

می شــدند تــا بتواننــد حیوانــات بیشــتری را بــرای بازدیــد عمــوم 

نگهــداری کننــد. امــا امــروزه هــدف تعــداد بســیاری از بــاغ 

 نمایــش جانــوران نیســت. 
ً
وحش هــا تغییــر کــرده و صرفــا

امــروزه بــاغ وحش هــا عــاوه بــر تفریــح و ســرگرمی بــه آمــوزش 

مــردم در مــورد حیــات وحــش و فعالیت هــای محیط زیســتی 

و حفاظتــی هــم می پردازنــد. رســیدن بــه چنیــن رویکــردی 

ــت.  ــترس اس ــل دس ــق قاب ــزی دقی ــا برنامه ری ــا ب ــر ام زمان ب

بــاغ وحش هــای ایــران پتانســیل رســیدن بــه چنیــن اهدافــی 

را دارنــد امــا ابتــدا نیــاز بــه تغییــرات بنیادیــن در ســاختار و  

عملکــرد خــود ماننــد بــه ســازی جایگاه هــا، رعایــت به زیســتی 

ــتند.  ــی هس ــر در روش درآمدزای ــوران و تغیی جان

ــران  ــش ارم ته ــاغ وح ــه در ب ــادی دو حادث ــال می ــر س در اواخ

رخ داد. اول شمســی، مــادر بــاران، بچــه شــامپانزه معــروف بــاغ 

ــه  ــد از آن حادث ــه بع ــد هفت ــت چن ــران درگذش ــش ارم ته وح

کوییــن ببــر ســفید همــان بــاغ وحــش نیــز کشــته شــد. ریشــه 

را می تــوان در عــدم مدیریــت درســت  ایــن مرگ هــا  تمــام 

جایگاه هــای بــاغ وحــش جویــا شــد. بــه گفتــه مســئولین 

بــاغ وحــش ارم ببــر نــر بــا کنــدن فنس هــای بیــن جایــگاه 

باعــث  جانــور  دو  درگیــری  و  شــده  مــاده  ببــر  جایــگاه  وارد 

کشــته شــدن ببــر مــاده شــده اســت. چنیــن اتفاقــی بــار دیگــر 

بیانگــر غیــر اســتاندارد بــودن جایــگاه جانــوران می باشــد. 

بــاغ وحش هــای سرتاســر  نیــز در تمــام  حــوادث مشــابهی 

نگهــداری  جایگاه هــای  اکثــر  اســت.  افتــاده  اتفــاق  ایــران 

جانــوران در بــاغ وحش هــای ایــران غیــر اســتاندارد می باشــند، 

وحــش  بــاغ  هــای  شــامپانزه  جایــگاه  مثــال  عنــوان   بــه 

ارم تهران. 

ــت.  ــده اس ــت کنن ــا ناراح ــش ه ــاغ وح ــوران ب ــرگ جان ــا م واقع

مخصوصــا کــه افــراد زیــادی از بازدیدکننــدگان و کارمنــدان 

برقــرار  نزدیکــی  ارتبــاط  جانورانــی  چنیــن  بــا  وحــش  بــاغ 

ــا  ــه م ــره هم ــت، باالخ ــاب اس ــل اجتن ــر قاب ــرگ غی ــد. م می کنن

می میریــم!  روزی 

امــا مــرگ جانورانــی کــه دلیــل آن بــی مســئولیتی و ســهل 

انــگاری اســت بایــد بــه حداقــل برســد!  

و حاال چاره آن چیست؟ 

بســته شــدن بــاغ وحــش ارم تهــران؟ و  یــا بــه طــور کل هــر بــاغ 

وحشــی در ایــران؟

در ادامــه ایــن جســتارها بــه ایــن ســواالت پاســخ داده خواهــد 

. شد
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در ابتــدا در رابطــۀ بــا منابــع انتشــار آالینده هــای شــاخص از 

 ،)NO2 (دی اکســید نیتــروژن ،)SO2 (قبیــل دی اکســید  گوگرد

 ،)CO(کربن مونو اکســید  ،)PM10  ،5/PM2  ( معلــق  ذرات 

ســرب)Pb(، هیدروکربــن هــا)HC (؛ بایــد عنــوان نمــود کــه 

در تمامــی آالینده هــای شــاخص کــه جــزو آالینده هــای اولیــه 

ــیلی  ــوخت های فس ــدن س ــوزانده ش ــوند، س ــوب می ش محس

بیشــترین نقــش را در پخــش ایــن آالینده هــا دارنــد، امــا در چند 

مــاه اخیــر بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونــا ) Covid-19( و لــزوم 

ایجــاد شــرایط قرنطینه در دنیــا و محدودیت های اعمال شــده 

در رابطــۀ بــا عملکــرد کارخانجــات کــه خــود اســتفاده کننده 

بخــش مهمــی از ایــن ســوخت ها هســتند و بــه عنــوان منابــع 

ــت در  ــز محدودی ــود و نی ــی ش ــاد م ــا ی ــت از آن ه ــی ثاب آالیندگ

ــاردهنده  ــه انتش ــز ک ــا نی ــه و خودروه ــایل نقلی ــت وس فعالی

ــرک(  ــی متح ــع آالیندگ ــوان منب ــه عن ــا )ب ــن آالینده ه ــدۀ ای عم

از طریــق ســوزاندن ســوخت های فســیلی به شــمار می آینــد 

و   ... و  تاکســی  و  شــهری  درون  اتوبوس هــای  )همچــون 

همچنیــن وســایل نقلیــه ی بیــن شــهری همچــون قطارهــا و 

اتوبوس هــای بیــن شــهری(، انتشــار ایــن آالینده هــا کاهــش 

محسوســی یافــت و از بــار ترافیکــی شــهرها و خودروهــای 

شــخصی درون شــهر ها بــه شــدت کاســته شــد. هم چنیــن 

شــیوع ویــروس کرونا)کوییــد 19( بــا تعطیلــی رســتوران ها، 

ــواع  ــد ان ــرای خری ــا ب ــزان تقاض ــش می ــث کاه ــا و... باع هتل ه

مــواد غذایــی از قبلــی ماهــی، گوشــت، مــرغ و ... شــده اســت؛ 

بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــا کاهــش مصرف گرایــی 

ــدم  ــت ع ــه عل ــاک ب ــوراک و پوش ــواع خ ــد ان ــتفاده و خری در اس

ــواع  ــایر ان ــد س ــف، تولی ــس مختل ــا و مجال ــزاری مهمانی ه برگ

 پســماندها از قبیــل منســوجات و مــواد غذایــی نیــز کاهــش 

یافتــه اســت. بــه علــت کاهــش مصــرف مــواد غذایــی همچون 

 ... و  هتل هــا  و  رســتوران ها  در  آبزیــان  انــواع  و  ماهــی 

می تــوان گفــت ایــن امــر باعــث کاهــش میــزان صیــد شــده و 

ایــن کاهــش تقاضــا و عرضــه، باعــث افزایــش و بازیابــی میــزان 

ــوان  ــه می ت ــرای نمون ــد. ب ــد ش ــده خواه ــان در آین ــر آبزی ذخای

گفــت مــدت کوتاهــی پــس از اجــرای قرنطینــه سراســری در 

ــاک  ــای پ ــا از آبراهه ه ــر دنی ــری در سراس ــا، تصاوی ــور ایتالی کش

ــت  ــی اس ــن در حال ــرد و ای ــدا ک ــار پی ــز انتش ــهر ونی ــفاف ش و ش

کــه اســتفاده از کشــتی های ویــژۀ ســفرهای تفریحــی نیــز 

ــت. ــده اس ــف ش متوق

از دیگــر پیامدهــای مثبــت دوران شــیوع کرونا می تــوان به این 

ــتی های  ــای کش ــش فعالیت ه ــا کاه ــه ب ــرد ک ــاره ک ــورد اش م

ــش  ــا کاه ــی، اقیانوس ه ــای صنعت ــا فعالیت ه ــی و ی تفریح

آلودگی هــای صوتــی را تجربــه می کننــد و ســطح اضطــراب 

حیوانــات دریایــی ماننــد نهنگ هــا نیــز کاهــش یافتــه اســت.

ــش  ــث آرام ــن دوران باع ــه ای ــت ک ــوان گف ــی می ت ــت کل در حال

بــرای  اســت،  شــده  طبیعــت  در  زنــده  موجــودات  بیشــتر 

نمونــه و  بــر اســاس مشــاهدات، بیشــتر پرنــدگان و جانــداران 

خشــکی زی و دریایــی در مناطــق گردشــگری جهــان بــه نوعــی 

از فرصــت تنفســی دوبــاره بهره منــد شــده اند.

بــه کلیــه پیامدهــای مثبــت و  بــا توجــه  انتهــا بایســتی  در 

برخــورد  تلنگــری در  را  پیامدهــا  ایــن  منفــی شــیوع کرونــا، 

بــرای  درســی  را  آن هــا  و  نمــود  تلقــی  محیط زیســت  بــا 

بــا گــذر  بــا محیط زیســت در آینــده دانســت چــرا کــه  رفتــار 

اولیــه  حالــت  بــه  شــرایط  بیمــاری،  ایــن  بحرانــی  شــرایط  از 

ــت  ــا طبیع ــار ب ــی در رفت ــر اساس ــا تغیی ــت و تنه بازخواهدگش

ــا تهدیــدات انســان بــر محیط زیســت و تغییــر  بــرای مواجهــۀ ب

گفــت  بایــد  همچنیــن  باشــد؛  چاره ســاز  می توانــد  اقلیــم 

کــه تمــام افــراد در سراســر جهــان بایســتی بــا اســتفاده از 

اصولــی ســاده هماننــد اســتفاده از ماســک و دســت کش 

مصــرف  یکبــار  نمونه هــای  از  اســتفاده  جــای  بــه  پارچــه ای 

و  آب  از  انــدازه  بــه  و  اصولــی  درســت،  مصــرف  پاســتیکی، 

مــواد شــوینده و ضــد عفونی کننــده، ســعی کننــد کــه در 

ــای  ــناخت پیامده ــا ش ــروس ب ــن وی ــر ای ــیوع همه گی دوران ش

برداشــته  در  محیط زیســت  بــرای  دوران  ایــن  کــه  منفــی 

 اســت، تــاش خــود را بــرای تقلیــل ایــن پیامدهــای منفــی 

به کارببندند.
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هنــر و محیط زیســت رابطــه ای بــه قدمــت پیدایــش اولیــن 

ثــار هنــری در دل تاریــخ دارنــد. زمانــی کــه اجــداد مــا در حدود  آ

ســی هــزار ســال پیــش از میاد مســیح در عصــر پارینه ســنگی 

غار نگاره هــا را بــه عنــوان یکــی از اولیــن اشــکال پیدایــش 

هنــر بــه وجــود می آوردنــد، از محیط زیســت پیرامون شــان 

می جســتند.  بهــره  خــود  الهام بخــش  منبــع  عنــوان  بــه 

در ایــن کــه هــدف اصلــی از ترســیم ایــن غار نگاره هــا چــه 

وجــود  نظر هایــی  اختــاف  باستان شناســان  بیــن  بــوده 

ــی  ــا بخش ــه غار نگاره ه ــد ک ــه را دارن ــن فرضی ــده ای ای دارد. ع

از مراســمات خرافــی بودنــد کــه بــه منظــور افزایــش بخــت 

هــم  دیگــر  برخــی  اســت.  شــده  اجــرا  شــکارگران  اقبــال  و 

ــی  ــزار آموزش ــه اب ــه منزل ــاال ب ــر احتم ــن تصاوی ــه ای ــد ک گفته ان

بــرای تعلیــم خصوصیــات جانــوران مختلــف بــه شــکارگران 

تــازه اســت. بــه هرجهــت هــدف از ترســیم غار نگاره هــا هرچــه 

کــه باشــد، نفی کننــدۀ میــل بشــر نخســیتن بــه درک طبیعــت 

پیرامونــش نیســت. میــل بــه درک طبیعــت را می تــوان در 

بــه  باســتان  جهــان  در  خدایــان  و  اســاطیر  پیچیــدۀ  نظــام 

خوبــی مشــاهده کــرد؛ جایــی کــه وجــود هــر خــدا و اســطوره 

بشــر  پیرامــون  طبیعــی  ناشــناختۀ  اتفاقــات  بــر  توضیحــی 

نخســتین بــود و ذهــن ابتدایــی اجــداد قدیمــی مــا از ایــن راه 

ــود. ــود ب ــش های خ ــر پرس ــخی ب ــن پاس ــی یافت در پ

نمونه هایی از ارتباط غار نگاره ها و محیط زیست
نقاشــی های برجــای مانــده از حــدود ۳۰ هــزار ســال پیــش 

از میــاد مســیح یعنــی دورۀ پارینه ســنگی یــا پالئولیتیــک 

برخوردارنــد.  شــگفت انگیزی  گوناگونــی  از   )Paleolithic(

جانــوری  و  انســانی  اشــکال  از  حکاکی هــا  و  نقاشــی ها 

ــانده اند. ــا را پوش ــم غار ه ــای عظی ــطح دیوار ه ــتند و س هس

غار نگاره های پرش مرل )Pech-Merle( در فرانسه
غــار پــرش  مــرل در فرانســه دارای تصویــر دو اســب اســت کــه 

یکــی از اســب های موجــود دارای ســر و گردنــی اســت کــه 

بــه ســطح دیــوار غــار شــباهت دارد. در ایــن نقاشــی چندیــن 

تصویــر دســت هــم دیــده می شــود. برخــی پژوهشــگران 

بــه  یــا  گــروه  اعضــای  امضــای  نقش هــا  ایــن  معتقدنــد 

بوده انــد.  شــخصی  امضــای  ضعیف تــر  احتمــال 

غار نگاره های السکو)Lascaux( در فرانسه
ــع  ــاری واق ــنگی غ ــار در دورۀ پارینه س ــن غ ــاید معروف تری ش

در الســکو در نزدیکــی فرانســه اســت. ایــن غــار تــاالر بزرگــی به 

ــوار  ــته در دی ــات نقش بس ــه حیوان ــا هم ــا دارد، ام ــام گاو ه ن

ایــن داالن گاو نیســتند و اندازه شــان بــا یکدیگــر متفــاوت 

میــان  در  نقاشــی  برانگیزتریــن  پرســش  احتمــاال  اســت. 

الســکو  چــاه  نقاشــی  دورۀ  پارینه ســنگی،  غار نگاره هــای 

ثــار هنــری پیــش تاریخــی اســت.  باشــد کــه یکــی از نخســتین آ

در ســمت چــپ ایــن تصویــر کرگدنــی قابــل مشــاهده اســت. 

در ســمت راســت گاومیشــی دیــده می شــود کــه نقــاش ایــن 

ــن  ــان ای ــت. می ــوده اس ــری ب ــخص دیگ ــاال ش ــش احتم گاومی

ــد(  ــده مانن ــاب )پرن ــیده از نق ــرۀ پوش ــا چه ــردی ب ــور م دو جان

ــور  ــر از دو جان ــب کمت ــه مرات ــی ب ــا جزئیات ــود و ب ــده می ش دی

کشــیده شــده اســت. مــرد ممکــن اســت زخمی یــا مرده باشــد 

یــا اینکــه زنــده و ســالم و فقــط بــه عقــب خــم شــده اســت. بــه 

هرجهــت داســتان ایــن نقاشــی بــر مــا پوشــیده اســت، اساســا 

ــط  ــم رب ــه ه ــردن( ب ــرد و کرگ ــش، م ــا )گاومی ــن نگاره ه ــا ای آی

دارنــد؟ پژوهشــگران نمی تواننــد مطمئــن باشــند، امــا اگــر 

نقــاش آن هــا را کنــار هــم چیــده باشــد تــا ماجرایــی را روایــت 

کنــد، نتیجــه می گیریــم کــه قدمــت خلــق تصاویــر بــه دورانــی 

بــس دورتــر از آنچــه تــا کنــون تصــور می کردیــم بر می گــردد. 

ایــران  در  پارینه ســنگی  عصــر  مانــدۀ  جــا  بــه  غار هــای  از 

ــتون  ــوه بیس ــۀ ک ــع در دامن ــکارچیان واق ــار ش ــه غ ــوان ب می ت

در اســتان کرمانشــاه، غــار ورزمــه واقــع در کــوه قاضی ونــد در 

شهرســتان اســام آباد غــرب و غار هــای دربنــد رشــی در بخــش 

ــرد.  ــاره ک ــان اش ــتان گی ــار در اس ــتان رودب ــاد شهرس ــت آب رحم

می تــوان نتیجه گیــری کــرد در عصــر باســتان، زمانــی که انســان 

خــودش را بــه عنــوان جــزء کوچکــی از فرآیند هــای ناشــناخته 

طبیعــی می پنداشــت، تــاش بــرای درک فرآیند های ناشــناخته 

طبیعــت، اصلی تریــن رابطــۀ بیــن هنــر و محیط زیســت بــوده 

خدایــان  و  اســطوره ها  شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور  اســت. 

ایــن دوران نیــز گواهــی بــر ایــن مدعــا هســتند. گیلگمــش 

ــد،  ــتان باش ــر باس ــانۀ اث ــده ترین افس ــناخته  ش  ش
ً
ــاال ــه احتم ک

ــای  ــای ج ــه در ج ــومریان ک ــده از س ــا مان ــت برج ــانه ای س افس

آن، از منطــق پیشــبرد داســتان تــا توصیفاتــی کــه از خدایــان و 

موجــودات آســمانی می شــود، می تــوان رد پــای تاثیــر عمیــق 

از محیــط پیرامــون و نوعــی تــاش بــرای درک چیســتی حقیقت 

ــت. ــت را یاف ــای طبیع ــاز و کاره و س

ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــه احی ــته در زمین ــال های گذش ــی س ــه ط ــی ک ــکر از تاش های ــن تش ــت ضم ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی

صــورت گرفتــه، از برخــی مســئوالن و مدیــران در ایــن زمینــه گلــه کــرد و گفــت: مــا در کشــور هنــوز بــه توســعه   پایــدار اعتقــاد نداریــم.

بــه گــزارش ایســنا، عیســی کانتــری در مراســم تجلیــل از خدمــات تاشــگران احیــای دریاچــه ارومیــه کــه امــروز برگــزار شــد، ضمــن بیــان 

ــه  ــادی در زمین ــای زی ــال ها تاش ه ــن س ــی ای ــت: ط ــود، گف ــده ب ــرح ش ــال ۱۳۷۴ مط ــه از س ــه ارومی ــدن دریاچ ــک ش ــاله خش ــه مس اینک

ــه  ــرن ۲۱ ب ــال از ق ــت ۲۱ س ــود گذش ــا وج ــز ب ــوز نی ــه هن ــت چراک ــود نداش ــنوایی وج ــوش ش ــا گ ــت ام ــورت گرف ــه ص ــه ارومی ــای دریاچ احی

ــم. ــادی نداری ــدار اعتق ــعه   پای توس

دولت بعدی سیاست های احیای دریاچه ارومیه را ادامه دهد

محیط زیست
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چرا بوتولیسم در خلیج گرگان ایجاد می شود؟

چرا ازن برخالف بقیۀ آالینده ها در دوران کرونا افزایش پیدا کرد؟
امیرعلی برومند

کارشناسی مهندسی محیط زیست96

ــای  ــی از چالش ه ــوان یک ــوا به عن ــی ه ــه: آلودگ مقدم

مــی رود  شــمار  بــه  شــهرها  محیط زیســتی  عمــدۀ 

جهــت  راهکارهایــی  ارائــۀ  و  آن  مــداوم  پایــش  کــه 

ــهروندان  ــی ش ــت زندگ ــود کیفی ــۀ بهب ــش آن الزم کاه

در  استراتوســفر  در  موجــود  ازن  کــه  درحالــی  اســت. 

خطــرات  مقابــل  در  را  انســان   ppm  8-2 غلظت هــای 

ازن  می کنــد،  محافظــت  بنفــش  مــاوراء  اشــعۀ 

از  کــه  اســت  آالینــده ای  ســطحی  ازن  یــا  تروپوســفری 

استراتوســفری  ازن  ریــزش  شــامل  اصلــی  منبــع  دو 

در  فتوشــیمیایی  واکنش هــای  و  تروپوســفر  بــه 

و  می آیــد  به وجــود  هــوا  آالینده هــای  برخــی  حضــور 

در  می زنــد.  آســیب  انســان  و  حیوانــات  گیاهــان،  بــه 

انســان پتانســیل اکســیدکنندگی بــاالی ازن باعــث بــروز 

ــس  ــن تنف ــود. همچنی ــی می ش ــدی تنفس ــکات ج مش

ــوزش  ــینه، س ــه درد س ــکاتی از جمل ــد مش ازن می توان

گلــو و چشــم، حمــات آســمی، برونشــیت، آمفیــزم و 

 .)1 ســردرد را در پــی داشــته باشــد )شــکل 

 Global Catholic Climate( ثار آالیندۀ ازن شــکل 1. آ

 )2020 .Movement

در  ســطحی  ازن  غلظــت  تغییــرات  رونــد  خصــوص  در 

متعــددی  گزارش هــای  دنیــا  مختلــف  شــهری  نقــاط 

ــج  ــه نتای ــت ک ــده اس ــر ش ــته منتش ــۀ گذش ــد ده در چن

حاکــی از رونــد افزایشــی شــدید غلظــت ازن ســطحی در 

ــت.  ــوده اس ــه ب ــورد مطالع ــهری م ــاط ش نق

اگرچــه ازن ســطحی حــدود ده درصــد کل ازن اتمســفری 

به ســزایی  نقــش  این حــال،  بــا  می دهــد،  تشــکیل  را 

بیولوژیکــی  ویژگی هــای  و  آب وهوایــی  تغییــرات  در 

ــا  ــای ب ــذب تابش ه ــک ج ــه کم ــد و ب ــو دارن ــیمی ج و ش

ــرۀ  ــن در زم ــطح زمی ــده از س ــاطع ش ــد س ــوج بلن ــول م ط

گازهــای گلخانــه ای قــرار می گیــرد. ازن ســطحی یکــی 

موجــود  فتوشــیمیایی  اکســیدان های  مهم تریــن  از 

اکســیدهای  بیــن  واکنــش  اثــر  در  کــه  اســت  جــو  در 

لــی فــرار  VOC در حضــور  نیتــروژنNOX  و ترکیبــات آ

ایجــاد می شــود. تابــش نورخورشــید 

ــت  ــرات غلظ ــوص تغیی ــز درخص ــددی نی ــات متع مطالع

انجــام  دنیــا  مختلــف  نقــاط  در   NOX و  ســطحی  ازن 

شــده اســت. نتایــج ایــن تحقیقــات حاکــی از آن اســت 

شــبانه روز  طــول  در  ازن  غلظت هــای  باالتریــن  کــه 

پایین تریــن  و  ازظهــر  بعــد  ســاعات  بــه  مربــوط 

غلظت هــا مربــوط بــه ســاعات اولیــۀ صبــح بــوده ضمــن 

اختــاط  نســبت  ماهانــه  میانگیــن  مقادیــر  کــه  ایــن 

ازن از فروردیــن مــاه شــروع بــه افزایــش نمــوده و در 

ــت.  ــیده اس ــن رس ــدار ممک ــر مق ــه حداکث ــاه ب ــرداد م م

ازن در تعطیــات  اختــاط  همچنیــن، مقادیــر نســبت 

از  تــا 28 درصــد بیشــتر  آخــر هفتــه در تمــام مناطــق 

مقادیــر ثبــت شــده در روزهــای دیگــر هفتــه بــوده کــه 

ــات  ــت NOx در تعطی ــش غلظ ــل آن کاه ــی از دالی یک

آخــر هفتــه گــزارش شــده اســت.

ازن  فصلــی  و  روزانــه  غلظــت  تغییــرات  مطالعــۀ  بــا 

دهــه  دو  اطاعــات  از  اســتفاده  بــا   NOX و  ســطحی 

غلظــت  کاهــش  متحــده،  ایــاالت  شــرقی  مناطــق  در 

ازن ســطحی بــه میــزان ppb6 در هــر دهــه را گــزارش 

کرده انــد کــه در نتیجــۀ کاهــش شــدید انتشــار NOXاز 

نیروگاه هــای بــرق در طــول ایــن دو دهــه بــوده اســت. 

بهــار،  اوایــل  و  زمســتان  ماه هــای  در  اســاس  ایــن  بــر 

افزایــش غلظــت ازن مشــاهده شــده اســت. در تحقیــق 

دیگــری تغییــرات فصلــی ازن ســطحی و پیش ســازهای 

بررســی  مــورد  هنــد  در  شــهری  منطقــۀ  یــک  در  آن 

بــودن  بیشــینه  از  حاکــی  آن  نتایــج  کــه  گرفتــه  قــرار 

ــل  ــه دلی ــم روز ب ــتان و در نی ــل تابس ــر ازن در فص مقادی

از  ناشــی  آالینده هــای  فتوشــیمیایی  واکنش هــای 

فعالیت هــای انســانی مختلــف از قبیــل فعالیت هــای 

تحقیــق  می باشــد.  اتومبیل هــا  دود  و  صنعتــی 

و  شــهری  مناطــق  در  ازن  نالیــز  آ منظــور  بــه  دیگــری 

ــان  ــه نش ــده ک ــام ش ــپانیا انج ــاالگای اس ــتایی در م روس

روســتایی  ازن ســطحی در مناطــق  می دهــد مقادیــر 

در مقایســه بــا مناطــق شــهری بیشــتر بــوده همچنیــن 

تغییــرات فصلــی حاکــی از بیشــینه بــودن مقــدار ازن 

اســت.  زمســتان  در  آن  بــودن  کمینــه  و  تابســتان  در 

تحقیقــات دیگــر انجــام شــده نشــان دهنــدۀ وجــود 

ازن  مقادیــر  بیــن  معنــی دار  مثبــت  همبســتگی 

ســطحی و عــرض جغرافیایــی در تمــام فصــول ســال 

و  زمســتان  فصل هــای  در  همبســتگی  ایــن  و  بــوده 

بهــار قوی تــر از ســایر فصل هــا گــزارش شــده اســت؛ 

همچنیــن در فصل هــای تابســتان و پاییــز همبســتگی 

ارتفــاع برقــرار  منفــی معنــی داری بیــن مقادیــر ازن و 

بــوده و ایــن همبســتگی در تابســتان قوی تــر از پاییــز 

گــزارش شــده اســت. از جملــه تحقیقــات دیگــری کــه 

ازن در فصــول  بــودن مقــدار  نشــان دهندۀ بیشــینه 

زمســتان  در  آن  بــودن  کمینــه  و  بهــار  و  تابســتان 

امریــکا  در  تحقیقــات  نتایــج  بــه  می تــوان  می باشــد، 

اشــاره نمــود.

غلظــت  تغییــر  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
ه هــا یند ال آ

شــیوع ویــروس COVID-19 از ووهــان چیــن بــه سراســر 

جهــان در ســال 2019 بــه یــک بحــران جهانــی تبدیــل شــد 

و همچنــان نیــز ادامــه دارد. ایــن بحــران ابعــاد مختلــف 

براثــر  و  قــرارداد  تأثیــر  تحــت  را  جهــان  مــردم  زندگــی 

ــیع  ــای وس ــال قرنطینه ه ــب اعم ــر موج ــیوع همه گی ش

در ســطح جهــان –بالــغ بــر دویســت کشــور- شد)شــکل 

  .)2

شــکل 2. همه گیر شــدن بیماری کرونا از ووهان چین

ــی،  ــای صنعت ــی فعالیت ه ــا و تعطیل ــن محدودیت ه ای

تجــاری، حمــل و نقــل و ... موجــب گردیــد تــا ســطح اغلب 

آالینده هــا بــه طــرز بســیار محسوســی کاهــش یابنــد و 

شــاهد  چیــن  ووهــان  همچــون  شــهرها  از  بســیاری 

هــوای بــه مراتــب پاک تــر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــکل 3(. ــته باشند)ش گذش

شــکل 3. مقایســه آالینده های فراز آسمان ووهان چین و 

کاهش معنی دار از ســال 2019 تا 2020

نکتــۀ قابــل توجــه و ســوالی کــه مطــرح اســت آن اســت 

کــه چــرا بــا وجــود کاهــش معنــادار در ســطح اغلــب 

بالعکــس  حتــی  و  نیافــت  کاهــش  ازن  آالینده هــا، 

افزایــش پیــدا کــرد؟

ازن یکــی از آالینده هــای شــاخص)عاوه بــر ازن شــامل: 

ســرب،  نیتــروژن،  اکســیدهای  گوگــرد،  اکســید های 

مونوکســید کربــن و ذرات معلــق هســتند( می باشــد 

قــوی  بســیار  اکســیدکننده ای  و  ثانویــه  آالینــده ای  و 

فتوشــیمیایی  متقابــل  واکنش هــای  از  کــه  اســت 

ــور  ــور ن ــا در حض ــروژن و هیدروکربن ه ــیدهای نیت اکس

خورشــید تولیــد می شــود. واکنش هــای فتوشــیمیایی 

تشــکیل ازن در طــول ســاعات روز از طلــوع خورشــید تــا 

ــهری  ــق ش ــرد. در مناط ــورت می گی ــید ص ــروب خورش غ

 دو نقطــه اوج غلظــت ازن داریــم. 
ً
در طــول روز معمــوال

اوج اول بــه علــت ترافیــک اتومبیل هــا در اواخــر صبــح، 

بــه  دوم  اوج  و  خورشــید  طلــوع  از  بعــد  ســاعت  چنــد 

علــت افزایــش تابــش پرتوهــای خورشــید واکنش هــای 

فتوشــیمیایی تشــدید می شــود و بــه دنبــال آن غلظــت 

خــود  میــزان  حداکثــر  بــه  بعدازظهــر  اواســط  در  ازن 

می رســد.

تــا حــدود 25 ســال قبــل تصــور همــگان بــرآن بــود کــه 

تشــکیل  استراتوســفر  در   
ً
منحصــرا تروپوســفری،  ازن 

الیه هــای  بــه  انتقــال  فرآیندهــای  تحت تأثیــر  و  شــده 

ــات  ــروزه تحقیق ــود. ام ــل می ش ــفر منتق ــی اتمس تحتان

از  تروپوســفری  ازن  از  بخشــی  تنهــا  داده انــد،  نشــان 

استراتوســفر تأمیــن گردیــده و منبــع اصلــی تشــکیل 

فتوشــیمیایی  واکنش هــای  ازن  مولکول هــای 

خورشــید،  تشعشــع  شــدت  بــا  ازن  .غلظــت  می باشــد 

مســتقیم  ارتبــاط  هــوا  حــرارت  درجــۀ  و  بــاد  ســرعت 

و  خورشــید  تشعشــع  شــدت  افزایــش  زیــرا  دارد؛ 

ــت  ــش فعالی ــب افزای ــوا موج ــرارت ه ــۀ ح ــش درج افزای

اختــاط  باعــث  بــاد  ســرعت  افزایــش  و  فتوشــیمیایی 

افزایــش  نتیجــه  در  و  واکنش دهنده هــا  ســریع تر 

غلظــت ازن می شــود. در نهایــت بایــد گفــت ازن آالینــدۀ 

لــی فــرار در  ثانویــه اســت و از اکســید نیتــروژن و مــواد آ

می شــود. تشــکیل  خورشــید  نــور  حضــور 

جامعــه  بیشــتر  اهتمــام  موجــب  کرونــا  ویــروس 

موضــوع  کــه  شــد.  همگانــی  بهداشــت  بــه  جهانــی 

شــوینده ها،  محلول هــا،  مصــرف  افزایــش  عامــل 

مــواد  دیگــر  و  نرم کننده هــا  ضدعفونی کننده هــا، 

شــد.  دنیــا  مــردم  بیــن  در  دســت  ایــن  از  شــیمیایی 

امــروز  تــا  کرونــا  ویــروس  شــیوع  زمــان  از  عــاوه  بــه 

بــه ســمت گرم تــر شــدن)افزایش دمــا و  هــوا مــدام 

خــود  ایــن  کــه  اســت  رفتــه  خورشــید(  تابــش  شــدت 

را  می شــوند  ازن  تولیــد  بــه  منجــر  کــه  واکنش هایــی 

می دهــد. افزایــش 

در  مــردم  از  بســیاری  اگرچــه  آن کــه  دیگــر  عامــل 

محل هــای کارشــان حاضــر نشــدند، آن هــا بــا درخانــه 

دیگــر  و  گاز  بــه  بیشــتر  نیــاز  ســرما  فصــل  در  مانــدن 

اوج  و  شــروع  بــا  اکنــون  و  کردنــد  پیــدا  ســوخت ها 

بــرق  مصــرف  بــه  بیشــتری  نیــاز  گرمــا  فصــل  گیــری 

بــرای کولرهــا و ســایر وســایل سرمایشــی دارنــد؛ ایــن 

به طــور  انــرژی  مصــرف  افزایــش  بــا  خــود  موضــوع 

زیــرا  اســت؛  ازن  تولیــد  تشــدیدکنندۀ  غیرمســتقیم 

می ســوزانند  بوتــان  کــه  اجاق گازهایــی  و  بخاری هــا 

عامــل انتشــار نیتــروژن دی اکســید هســتند و منابــع 

لــی فــرار بــه عنــوان مــادۀ الزمــه  تولیدکننــدۀ مــواد آ

بــرای تولیــد ازن در نیروگاه هــای انــرژی بیشــتر تولیــد 

بیمارســتان ها  فعالیــت  دیگــر  ســوی  از  شــده اند. 

عــاوه  و  یافتــه  افزایــش  درمانــی  مراجــع  ســایر  و 

طــور  بــه  نیــز  پرســتاران  و  پزشــکان  شــهروندان،  بــر 

اســتفاده   ... و  کننــده  ضدعفونــی  ای   فزاینــده 

می کنند.

فصلــی  رونــد  کرونــا  شــیوع  زمــان  دیگــر  طــرف  از 

و  بــرق  و  رعــد  بارندگــی،  کــه  رفــت  پیــش  نحــوی  بــه 

تولیــد  طبیعــی  مــوارد  از  کــه  بــه  نیتریفیکاســیون 

افزایــش  اســت  اتمســفر  در  نیتــروژن   اکســید 

یافت.

بحث و نتیجه گیری
اکســیژن  از  دریایــی  می کنیــم  تنفــس  کــه  هوایــی 

از  اتمــی  ســه  ترکیــب  یــک  ازون  اســت.  اتمــی  دو 

ناپایــدار قــرار دارد.  یــک وحــدت  اکســیژن اســت و در 

ازن یــک اکســیدکنندۀ قــوی اســت کــه بــا بســیاری از 

الیــۀ  برخــاف  می شــود.  ترکیــب  هواســپهر  در  مــواد 

همچــون  درآن  ازن  حضــور  کــه  سپهر)استراتوســفر( 

فرابنفــش  تابش هــای  مقابــل  در  دفاعــی  ســپر 

یــک  ازون  مــا  تنفســی  ارتفــاع  در  می کنــد،  عمــل 

واکنش هــای  اثــر  بــر  کــه  مــی رود  به شــمار  آالینــده 

آفتــاب،  نــور  وجــود  شــرایط  در  فتوشــیمیایی 

اکســیدهای ازت، هیدروکربن هــا و اکســیژن دواتمــی 

ــدۀ  ــدۀ به وجود آورن ــای عم ــد. کانون ه ــود می آی ــه وج ب

عبارتنــد  ازن  به خصــوص  فتوشــیمیایی  اکســیدهای 

و  فســیلی  ســوخت های  احتــراق  اتوموبیل هــا،  از 

ــه  ــید ازت ب ــا دی اکس ــه در آن ه ــی ک ــای صنعت فرآینده

وجــود می آیــد. میــزان اثــرات ازن بســته بــه غلظــت و 

مقــدار زمــان در معــرض بــودن انســان، حیــوان یــا گیــاه 

بــه  آســیب  موجــب  می توانــد  انســان  بــرای  کــه  دارد؛ 

چشــم و سیســتم تنفســی شود)شــکل 4، بوتکیــن و 

.)1394 کلــر، 

مطالعــۀ حاضــر بــا مــرور مقــاالت و گزارش هــای موجــود 

بــه دنبــال پاســخ بــه پرســش«چرا در دوران قرنطینــه 

درکل دنیــا غلظــت همــۀ آالینده هــای شــاخص کاهــش 

صــورت  کــرد؟«  پیــدا  افزایــش  ازن  غلظــت  امــا  یافــت 

گرفتــه اســت. بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال پــس از معرفی 

آالینــدۀ ازن، عواقــب و اثــرات، منابــع تولید)شــکل 5( 

بــر  شــرایط  و  عوامــل  اثرگــذاری  چگونگــی  توضیــح  و 

ــل  ــه تحلی ــخ این گون ــت آن، پاس ــار و غلظ ــت انتش وضعی

شــد کــه بــا توجــه بــه این کــه ایــن آالینــده ثانویــه اســت 

بــرای تحلیــل غلظــت آن بایــد بــه ســراغ منابــع آن یعنــی 

ــکل گیری  ــه ش ــه ب ــت ک ــکل 6 و 7( رف NOx و VOC)ش

ازن ســطح زمیــن کمــک می کننــد. 

شــکل 5. منابع تولیــد آالینده های هوا که در گروه نارنجی 

منابع تولید ازن توضیح داده شــده است

و  فعالیت هــا  نقلیــه،  وســایل  شــامل  منابــع  ایــن 

و  حال هــا  رنگ هــا،  باغــی،  و  کشــاورزی  تجهیــزات 

کارخانــه  ســوخت گیری ،  ایســتگاه های  شــوینده ها، 

دلیــل  بــه  اگرچــه  کــه   )7 و   6 هستند)شــکل  و...  هــا 

قرنطیه هــای محلــی، ملــی و بین المللــی بعضــی منابــع 

آن هــا مثــل تــردد خودروهــا و ســوختن ســوخت های 

فســیلی کاهــش قابــل توجهــی داشــته، منابــع خانگــی 

و بعضــی کارخانجــات و فعالیت هــای زراعــی از یــک ســو 

افزایــش داشــته یــا ثابــت مانده انــد و از ســوی دیگــر 

افزایــش دمــای هــوا، طــول روز و درجــۀ تابــش خورشــید 

ــته  ــم گیری داش ــش چش ــل افزای ــر فص ــور تغیی ــه فراخ ب

و فرآینــد تولیــد ایــن آالینــده را تســریع و تســهیل کــرده 

ــت.  اس

 Volatile organic compounds شــکل 6. منابع تولید

Nitrogen oxides شــکل 7. منابع تولید

مجموعــۀ ایــن عوامــل در کنــار بعضــی دیگــر همچــون 

ــب  ــه تناس ــی ب ــای فصل ــرق و بارش ه ــد و ب ــش رع افزای

تغییــر فصــل باعــث شــده تــا ایــن آالینــده در ایــن برهــه 

افزایشــی  رونــد  بلکــه  نکنــد  پیــدا  کاهــش  تنهــا  نــه 

ــد. ــته باش داش

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس گفــت: یکــی از مهم تریــن دالیلــی کــه می توانــد باعــث ایجــاد بوتولیســم در خلیــج گــرگان 

شــده باشــد، ورود مــواد آلــی و مغــذی حاصــل از پســاب مراکــز پــرورش ماهــی و الیروبــی نیزارهــای منطقــه بــه داخــل خلیــج بــوده کــه 

ــت. ــده اس ــوازی ش ــط بی ه ــکل گیری محی ــب ش موج

ــج  ــه و خلی ــاالب میانکال ــدگان در ت ــادی پرن ــات غیرع ــته تلف ــال گذش ــرد: س ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــو ب ــوری در گفت وگ ــم پ ــیدمحمود قاس  س

ــکاری  ــا هم ــده ب ــه پرن ــزار الش ــش از ۴۰ ه ــال بی ــد. در آن س ــروع ش ــال ش ــر از امس ــاه زودت ــک م ــا ی ــاه و تقریب ــه اول دیم ــرگان از ده گ

نیروهــای محیــط زیســت، دامپزشــکی و همیــاران محلــی جمــع آوری و به صــورت بهداشــتی دفــن شــد. بعــد از آن ســازمان دامپزشــکی 

به عنــوان مرجــع تشــخیص بیماری هــای حیات وحــش، بــا انجــام نمونه بــرداری و آزمایشــات مختلــف علــت مرگ ومیــر پرنــدگان را بیمــاری 

بوتولیســم اعــام کــرد. وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن فصــل مهاجــرت پرنــدگان و تعــداد تلفاتــی کــه تاکنــون در خلیــج 

داشــتیم، انتظــار داریــم امســال میــزان تلفــات پرنــدگان نصــف ســال گذشــته باشــد. محیط زیست
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آن سیزدهمین نفر
میزگــردی پیرامــون چالش هــای انتخــاب ســیزدهمین رئیــس جمهور

مخاطرات و تنگناهای مطبوعات در کشور ما دوچندان است

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پیامــی بــه مجمــع عمومــی ســالیانه خانــه مطبوعــات و رســانه های کشــور، بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن 

در آســتانه انتخابــات رئیس جمهــوری در ســال ۱۴۰۰، اظهــار کــرد: وظیفــه رســانه ها کمــک بــه افزایــش مشــارکت آگاهانــه مــردم در ایــن 

آوردگاه خطیــر اســت. بــه گــزارش ایســنا و بــه در یخشــی اط متــن پیــام ســیدعباس صالحــی بــه مجمــع عمومــی ســالیانه خانــه مطبوعــات 

و رســانه های کشــور کــه صبــح روز چهارشــنبه )۱۳ اســفندماه( در محــل ایــن معاونــت برگــزار شــد، بــه  شــرح زیــر اســت:

»در جوامــع توســعه یافتــه، مطبوعــات را بــه درســتی رکــن چهــارم مــردم ســاالری نــام نهاده انــد. چــرا کــه رســانه ها بــا آگاهــی بخشــی و 

روشــنگری مســیر فســاد و ســوء اســتفاده از قــدرت را مســدود کــرده و بــا نــور تابانــدن بــر عملکــرد مســئوالن فرآیندهــا و تصمیم گیری ها 

ــرات  ــت، مخاط ــتی هایی روبروس ــع و کاس ــا موان ــه، ب ــه جانب ــعه هم ــد توس ــی رون ــل تاریخ ــه دالی ــه ب ــا ک ــور م ــد. در کش ــفاف می کنن را ش

ــه دوش  ــم ب ــی را ه ــای مدن ــف نهاده ــار ضع ــار، ب ــه اجب ــانه ب ــف رس ــر نحی ــت و پیک ــدان اس ــم دوچن ــات ه ــه مطبوع ــای عرص و تنگناه

می کشــد.

فرشته نوری
کارشناسی علوم سیاسی 96

جمهــوری  جمهــور  رئیــس  ســیزدهمین  انتخــاب  مقدمــه: 

می رســد.  انجــام  بــه   1400 ســال  خــرداد  در  ایــران  اســامی 

مهم تریــن انتخابــی کــه در 4 ســال آینــده پیــش رو داریــم. 

بــه گفتــه نخبــگان سیاســی و بــه اســتناد تجربــه پیشــین 

دل زدگــی  و  دل ســردی  نوعــی  بــا  جامعــه  انتخاباتــی، 

روبه روســت. بخشــی از شــهروندان  تصمیــم دارنــد بــه عــدم 

اعتنایــی کــه در انتخابــات اســفند 98 مجلس شــورای اســامی 

در پیــش گرفتــه بودنــد ادامــه دهنــد و تاکنــون دلیــل متقــن 

ــا  ــد. قطع ــدا نکرده ان ــرای رای دادن پی ــی ب ــتدالل محکم و اس

ــت  ــد بازگش ــت بای ــتورکارهای حکوم ــن دس ــی از مهم تری یک

ــه  ــت آن در مواجه ــه و تقوی ــش از جامع ــن بخ ــه ای ــاد ب اعتم

بــا کل جامعــه باشــد. امــا موضــوع مــورد بحــث مــا در ایــن 

میزگــرد پیرامــون گفتمــان و رویکــرد مــورد پذیــرش مــردم 

اســت. رویکــردی کــه مــردم را بــه انتخــاب وادارد. حــال اینکــه 

ــر  ــا خی ــود ی ــر می ش ــح منج ــاب اصل ــه انتخ ــاب ب ــن انتخ ــا ای آی

بســتگی بــه آرا و نظــرات اکثریــت مــردم دارد. در همیــن حــوزه 

پژوهش گــر  حاجــی زادگان،  ابوالفضــل  آقــای  از  دعــوت  بــا 

و  اقتصــاد  پژوهشــگر  رجب پــور،  حســین  آقــای  اجتماعــی، 

توســعه و آقــای میثــم ظهوریــان، فعــال فرهنگــی نظــرات و 

ــورد  ــای آن م ــات 1400 و چالش ه ــون انتخاب ــان را پیرام ن آرای آ

ــم. ــرار دادی ــث ق بح

ــا چالشــی مواجــه هســتیم کــه  ــات آتــی مــا ب در انتخاب
در آن بخشــی از شــهروندان می خواهنــد از حــق رای 
ــر  ــوی دیگ ــما در س ــر ش ــه نظ ــند. ب ــت بکش ــود دس خ
ماجــرا و در بیــن آن بخــش از مــردم کــه از ایــن تصمیــم 
منصــرف نشــده اند آیــا شــخصیت تاثیرگــذار و مهمــی 
در عرصــه سیاســت در میــان دو جنــاح وجــود دارد 
کــه بتوانــد بــا ورود خــود بــه میــدان و یــا معرفــی یــک 
ــه عنــوان نماینــده، مــردم را ترغیــب  شــخص دیگــر ب

نمایــد کــه بــه پــای صنــدوق رای بیاینــد؟
ایــن  در  امــا  خوبی ســت  مقدمــه  مقدمــه،  حاجــی زادگان: 

از واقعیــت  از بخــش مهمــی  راحتــی  بــه  میــان  نمی تــوان 

ــده  ــک پدی ــده، ی ــن آم ــارکت پایی ــرخ مش ــه ن ــرد. اینک ــور ک عب

صحبــت  این بــاره  در  بایــد  و  اســت  اهمیــت  حائــز  و  مهــم 

بــا مــرور اظهارنظرهــای فعالیــن سیاســی بــه نظــر  شــود. 

می رســد کــه بخشــی از آن هــا تعمــدا میخواهنــد از کنــار قهــر 

صرفــا  و  کننــد  عبــور  رای  صنــدوق  بــا  مــردم  اعتراض آمیــز 

ــه  ــه ب ــاح عمل گرایان ــه اصط ــی ب ــا روش ــور ب ــه چط ــن ک ــه ای ب

ــیاری از  ــند  در بس ــات 1400 برس ــرد در انتخاب ــوب ب ــه مطل نتیج

مباحــث مطروحــه کلیــدواژه نــرخ مشــارکت تکــرار می شــود 

و اعــام می گــردد کــه قــرار اســت  مشــارکت بــاال بــرود چــرا 

کــه در ایــن انتخابــات، رقابت هــای محلــی و  شــورای شــهر 

هــم وجــود دارد؛ پــس همــه بایــد شــرکت کننــد  و دنبــال  

انتخــاب گزینــه مطلــوب باشــند. امــا هــم بــه لحــاظ اخاقــی 

ــش  ــن  پرس ــه ای ــم ب ــا موظفی ــه م ــاظ رفتارگرایان ــه لح ــم ب و ه

بپردازیــم کــه چــرا بخــش قابل توجهــی از مــردم در انتخابــات 

نکتــه  ایــن  اســتدالل ها  برخــی  در  نمی کننــد؟  شــرکت 

مطــرح می شــود کــه نــرخ مشــارکت حتــی در اســفند ۱۳۹۸ 

ــه  ــه ب ــعه یافت ــورهای توس ــارکت در کش ــرخ مش ــه ن ــبت ب نس

لحــاظ سیاســی هــم خیلــی بحرانــی نیســت. ایــن مغالطــه 

از اینجــا ناشــی می شــود کــه مــا نــگاه کمی گرایانــه ای بــه 

ــته کردن  ــا برجس ــا ب ــم و صرف ــردم داری ــی م ــای سیاس رفتاره

ــدارم،  ــا آن ن ــی ب ــن مخالفت ــه م ــه البت ــی، ک ــاخص های کم ش

بــه تحلیــل رفتارهــای سیاســی مــردم بپردازیــم. ایــن امــر  مــا 

ــت در  ــای سیاس ــادی از واقعیت ه ــش زی ــا بخ ــه ب را از مواجه

کشــمکش های  در  مهــم  نکتــه  می کنــد.  محــروم  کشــور 

سیاســی در ادوار مختلــف انتخابــات در ایــران ایــن اســت کــه 

دعــوای انتخابــات به نوعــی دعــوای مــرگ و زندگــی اســت 

را  مــردم  زندگــی  جنبه هــای  تمــام  می توانــد  نتیجــه اش  و 

ــات ۱۳۸۸  ــم در انتخاب ــی می بینی ــن وقن ــد؛ بنابرای ــر و رو کن زی

ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــا ب ــی رود الزام ــاال م ــارکت ب ــرخ مش ن

رضایــت مــردم از وضعیــت سیاســی کشــور بــاال رفتــه و یــا 

ــرخ  ــی ن ــس وقت ــا بالعک ــد، و ی ــاال باش ــی ب ــروعیت سیاس مش

مشــارکت پاییــن بیایــد هــم الزامــا نمی تــوان از آن بــه معنــای 

بحــران مشــروعیت یــاد کــرد. در واقــع تاکیــد مــن بــر این اســت 

ــر  ــه ب ــا تکی ــه ب ــدارد ک ــی را ن ــندگی کاف ــارکت بس ــرخ مش ــه ن ک

بــه  را  آن  و  کنیــم  تبییــن  را  مــردم  سیاســی  کنش هــای  آن 

دیگــران نیــز تجویــز نماییــم. الزم اســت از ایــن کمیت هــا و 

عددهــا  فراتــر برویــم تــا بفهمیــم چــرا بخــش زیــادی از مــردم 

ــر  ــن قه ــه ای ــه ب ــی ک ــا وقت ــد. ت ــرکت نمی کنن ــات ش در انتخاب

ســایر  و   ۱۴۰۰ انتخابــات  در  نکنیــم  اعتنایــی  اعتراض آمیــز 

درســت  مســیر  بــه  نمی توانیــم  نیــز  دیگــر  انتخابات هــای 

برســیم.

ــم  ــر می کن ــن فک ــده م ــرح ش ــوال مط ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب

ــته  ــه داش ــتان جامع ــه فرودس ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــا بای ــه م ک

ــران  ــه بح ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــکات جامع ــی از مش ــیم یک باش

ــار  ــود و اقش ــدید می ش ــال در آن تش ــه س ــال ب ــی س نمایندگ

کــه  می کننــد  احســاس  پیــش  از  بیــش  جامعــه  مختلــف 

ایــن  نمی کننــد.  نمایندگــی  را  آن هــا  سیاســی  جریان هــای 

ــر رخ  ــات دیگ ــتر از طبق ــت بیش ــه فرودس ــن طبق ــاق در بی اتف

ــی  ــت روحان ــال دول ــه ۸ س ــدود ب ــم مح ــا ه ــد و صرف می ده

نبــوده و قدیمی تــر از ایــن دوره اســت.

مشــکل مــا ایــن اســت کــه نهادهــای دموکراتیــک فعلــی 

کارآمــدی الزم را ندارنــد تــا بتواننــد مطالبــات طبقــه فرودســت 

نهادهــای  و  ســندیکا  نیــز  طرفــی  از  کننــد.  نمایندگــی  را 

ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــه فرودس ــه طبق ــدارد ک ــود ن ــی وج منفعت

ایــن ابزارهــای مدنــی بتوانــد مطالباتــش را مطــرح ســازد و برای 

ــی  ــت بی صدای ــن وضعی ــد. در چنی ــدوار باش ــان امی تحقق ش

جریان هــای  باشــیم  مراقــب  بایــد  مــا  نمایندگــی  بحــران  و 

فرودســت  طبقــه  سیاســی  رفتارهــای  مختلــف  سیاســی 

فرودســتان   90 دهــه  در  نکننــد.  مطلــوب  بــه  مصــادره  را 

در  آن هــا  شــدند.  ناامیــد  و  کردنــد  قهــر  رای  صنــدوق  بــا 

ــه  ــن نتیج ــه ای ــتند ب ــر داش ــال اخی ــد س ــه در چن ــی ک تجربیات

ــازه انتخابــات  رســیده اند کــه جریان هــای سیاســی فقــط در ب

و بــرای بازاریابــی رأی بــه سراغ شــان می آینــد و درســت فــردای 

اتفــاق  ایــن  کــه  می کننــد.  فرامــوش  را  آن هــا  انتخابــات 

ایــن  و  و احمدی نــژاد نیســت  روحانــی  بــه دولــت  محــدود 

بایــد محتــاط باشــیم  بنابرایــن  بــوده.   غفلــت همیشــگی 

فرودســتان  بــه  را  مواضع شــان  سیاســی  جریان هــای  کــه 

نســبت ندهنــد. مشــکل فرودســتان ایــن اســت کــه احســاس 

ملموســی  نتیجــه  انتخابــات  در  مشارکت شــان  می کننــد 

و  اقتصــادی  سیاســی،  آینــده  در 

ایــن  البتــه  کــه  نــدارد  اجتماعــی 

مشــکل بعــد از دولــت روحانــی هــم 

ادامــه خواهــد داشــت. نیــاز اســت 

بــرای رفــع آن توجــه بیشــتری بــه ایــن 

مســئله صــورت گیــرد.

ــی زادگان  ــای حاج ــت آق ــه نخس ــا مقدم ــم ب ــن ه ــور: م رجب پ

موافقــم و می خواهــم از زاویــه ای دیگــر مســئله را تحلیــل 

کنــم. وقتــی می خواهیــم از ایــن صحبــت کنیــم کــه چــه 

را بــاال  از مــردم مشــارکت  شــخصیتی می توانــد بــا دعــوت 

ببــرد در واقــع از دو عامــل صحبــت می کنیــم. یکــی ســرمایه 

نــان قــرار  سیاســی افــراد، دومــی چشــم انداز تحولــی کــه آ

اســت خودشــان یــا  بــه واســطه نمایندگان شــان بــرای مــردم 

ترســیم کننــد. مــا اکنــون در دهــه ای هســتیم کــه اصطاحــا 

ــر  ــع از منظ ــد. در واق ــه« می گوین ــت رفت ــه از دس ــه آن »ده ب

شــاخصه های  تمــام  در  تقریبــا  بنگریــم  اگــر  اقتصــادی 

اقتصــادی نســبت بــه وضعیتــی کــه در ســال 1390 داشــتیم 

ایــن  می آیــد  پیــش  کــه  مســئله ای  هســتیم.  پایین تــر 

اســت کــه در ایــن دهــه، چنــد انتخابــات داشــتیم و در آن 

اســت  ایــن  ســوال  شــدند.  جابه جــا  سیاســی  جناح هــای 

در  تغیییــری  نتواســتند  سیاســی  جناح هــای  ایــن  چــرا  کــه 

وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی بدهنــد چنــان کــه بــه جــای 

ــا  ــر آن، م ــاف ب ــت. مض ــده اس ــر ش ــت وخیم ت ــود، وضعی بهب

در چنــد ســال گذشــته تجربــه چنــد تحــول سیاســی خشــن را 

از ســر گذرانده ایــم، شــورش های کــوری کــه اتفــاق افتــاده 

در واقــع بازگشــت بــه صنــدوق رای را بــه عنــوان مکانیســمی 

می کنــم  فکــر  اســت.  داده  قــرار  تاثیــر  تحــت  تغییــر  بــرای 

شــخصی  چــه  اینکــه  دربــاره  بخواهیــم  کــه  آن  از  پیــش 

می توانــد تاثیــر داشــته باشــد، بایــد در نظــر بگیریــم بــا توجــه 

بــه ایــن دهــه از دســت رفته  یــک یــا چنــد شــخصیت سیاســی 

کــه ســرمایه اجتماعــی کافــی داشــته باشــد و جناحــی کــه 

از آینــده کشــور ترســیم کنــد،  بتوانــد چشــم انداز روشــنی 

دارد؟ وجــود 

نظــام  یــک  عنــوان  بــه  اســامی  جمهــوری  ظهوریــان: 

جمهوریــت  ارکانــش  از  یکــی  کــه  دارد  رکــن  دو  سیاســی 

ــئله  ــن مس ــه ای ــت. البت ــات اس ــز انتخاب ــور آن نی ــه تبل ــت ک اس

ــای  ــراز و فروده ــت و ف ــته اس ــی نداش ــد خط ــت رون ــچ وق هی

ــت.  ــته اس ــود داش ــف وج ــای مختل ــات ه ــارکت در انتخاب مش

مثــا در انتخابــات اولیــن دوره مجلــس نســبت بــه انتخابــات 

ریاســت جمهوری اول حــدود 20 درصــد کاهــش مشــارکت 

داشــتیم ولــی در انتخابــات پنجمیــن دوره مجلس در 16 ســال 

ــن  ــا در دومی ــد ی ــد می رس ــه 71درص ــارکت ب ــد مش ــد درص بع

دوره شــورای شــهر مشــارکت در پایتخــت تنهــا 13درصــد بــود. 

لــذا بایــد بــه جــای ارائــه احــکام کلــی، متغیرهــای تاثیرگــذار بــر 

مشــارکت مردمــی را شناســایی کنیــم کــه یکــی از آن هــا ایــن 

اســت کــه مــردم اساســا چقــدر احســاس می کننــد انتخابــات 

ــک  ــی در ی ــژه وقت ــه وی ــذارد. ب ــر بگ ــائل تاثی ــر مس ــد ب می توان

انتخابــات شــعارهایی غیــر واقعــی داده شــود و بعــد بــه 

عــدم  تشــدیدکننده  می توانــد  امــر  ایــن  نشــود  عمــل  آن 

را  ایــن  البتــه  باشــد.  بعــدی  انتخابات هــای  در  مشــارکت 

هــم بایــد لحــاظ کــرد کــه چــون انتخابــات ریاســت جمهــوری 

تاثیــرش بــرای مــردم ملموس تــر اســت و امــکان شــناخت 

ــدود 15  ــط ح ــور متوس ــه ط ــود دارد ب ــا وج ــتقیم نامزده مس

درصــد مشــارکت بیشــتری از انتخابــات مجلــس دارد. در حــال 

حاضــر یــک تغییــر در الگــوی مشــارکت 

ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــات م در انتخاب

در گذشــته بــه طــور ســنتی مشــارکت 

و  مســتضعف  مناطــق  در  اجتماعــی 

محــروم باالتــر بــود امــا از ســال 92 الگــو 

مرفــه  مناطــق  در  و  می کنــد  تغییــر 

می یابــد. افزایــش  مشــارکت 

دربــاره ایــن ســوال شــما کــه چــه افــرادی می تواننــد بــر رونــد 

ــا را  ــراد، گفتمان ه ــتر از اف ــن بیش ــد م ــر بگذارن ــارکت تاثی مش

ــت  ــه قابلی ــی ک ــا گفتمان ــر تنه ــال حاض ــم. در ح ــم می دان مه

ایجــاد مشــارکت جــدی مــردم را دارد گفتمــان عدالت خواهــی 

و ضدتبعیــض اســت. فــارن افیــرز مقالــه ای دارد دربــاره اینکه 

در رونــد انتخابات هــای کشــورهای غربــی بعــد از دهــه 80 

ــرقی  ــای ش ــتی در اروپ ــان مارکسیس ــف جری ــادی و تضعی می

طبقــات  اصلــی  خواســته  آن چــه  و  اقتصــادی  شــعارهای 

کارگــر اســت بــه حاشــیه مــی رود و ایده هــای فرهنگــی ماننــد 

آزادی ســقط جنیــن کــه بیشــتر بازتولیــد دغدغه هــای طبقــه 

ــد.  ــدا می کن ــت پی ــت، محوری ــه اس ــاالی جامع ــه ب ــط ب متوس

درکشــورهای  چــپ  جریان هــای  کنتــرل  بــرای  آن  از  پیــش 

غربــی بــه دغدغــه طبقــات ضعیــف پرداختــه می شــد، امــا در 

ایــن دوره فاصلــه طبقاتــی بــه شــدت افزایــش پیــدا می کنــد. 

بــه تدریــج و بــا ایجــاد آگاهــی در ایــن طبقــات مجــددا  فاصلــه 

طبقاتــی موضوعیــت پیــدا می کنــد و امثــال جرمــی کوربیــن 

در انگلیــس و برنــی ســندرز در امریــکا ظهــور پیــدا می کننــد.

بــه اعتقــاد مــن در کشــور ما هــم این آگاهــی رشــد روزافزونی 

داشــته و گفتمــان عدالت خواهــی در ذهــن عامــه مــردم بــه 

تثبیــت رســیده اســت. نظرســنجی های اخیــر  ماننــد پیمایــش 

دانشــگاه مریلنــد هــم و ســایر نظرســنجی های داخلــی در 

ــردم  ــه م ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــراد نش ــت اف ــورد محبوبی م

نــان تصویــر ضدتبعیــض دارنــد در رتبه هــای اول و دوم  از آ

ــی  ــه برخ ــوری ک ــارغ از آن تص ــی ف ــد. یعن ــرار دارن ــت ق محبوبی

دارنــد،  احمدی نــژاد  و  رئیســی  ماننــد  افــرادی  از  خــواص  از 

در حــال حاضــر ایــن تیــپ از شــخصیت موردپســند جامعــه 

اســت. متغیرهــای اقتصــادی موجــود هــم ایــن گرایــش را 

تشــدید کــرده چــون مــا ۸ ســال دولتــی را بــر ســرکار داشــتیم 

نســبت  و  بــوده  مرفــه  طبقــات  دغدغــه  دغدغــه اش  کــه 

شــاخصه های  در  نــدارد.  دغدغــه ای  محــروم  طبقــات  بــه 

ــی  ــی منف ــال پیاپ ــه س ــا در س ــادی م ــد  اقتص ــادی، رش اقتص

بــوده اســت، در دو ســال اخیــر اقتصــاد مــا 12 درصــد کوچــک 

ــی،  ــال پیاپ ــا ۸ س ــر م ــد اگ ــان می ده ــار نش ــت و آم ــده اس ش

رشــد اقتصــادی ۸ درصــدی داشــته باشــیم بــه لحــاظ درآمــد 

ســرانه بــه ســال ۹۰ خواهیــم رســید. از همــه مهم تــر هــم 

افزایــش ضریــب جینــی یعنــی فاصلــه طبقاتــی اســت کــه 

بــه ایــن معنــی اســت کــه هــم درآمــد ســرانه کاهــش یافتــه 

ــت.   ــده اس ــرریز ش ــاال س ــادی ب ــات اقتص ــمت طبق ــه س ــم ب ه

لــذا در ادراک عمومــی جامعــه بیــن گفتمان هــای موجــود، 

گفتمــان عدالت خواهــی و ضــد تبعیــض و افــرادی کــه در 

ذیــل آن تعریــف شــوند پذیــرش بیشــتری دارنــد و بــه نظــرم 

ــعی  ــد س ــوم ندارن ــن مفه ــه ای ــادی ب ــه اعتق ــرادی ک ــی اف حت

ــد. ــت بگیرن ــه دس ــات آن را ب ــرد در انتخاب ــد ک خواهن

بــر حســب تجربــه دوره هــای پیشــین انتخابات هــای 
ریاســت جمهــوری، معمــوال گفتمــان منتقــد دولــت 
مســتقر شــانس پیــروزی بیشــتری دارد. بــا توجــه بــه 
ایــن مــورد کــدام گفتمــان و رویکــرد در ترغیــب مردم 
ــد  ــذار خواه ــدوق رأی تاثیرگ ــای صن ــه پ ــدن ب ــه آم ب

بــود؟
بــر  شــدن  ســوار  خصــوص  در  مــن  صحبــت  ظهوریــان: 

گفتمــان عدالت خواهــی در واقــع ذکــر همیــن نکتــه بــود 

ــبتی  ــود نس ــی خ ــابقه عین ــه در س ــی ک ــی جریان های ــه حت ک

اصول گراهــای  از  بخشــی  مثــل  ندارنــد،  گفتمــان  ایــن  بــا 

ــژاد  ــکلی احمدی ن ــاظ ش ــد از لح ــعی دارن ــم س ــرات ه تکنوک

۱۳۸۴ را تکــرار نماینــد  و همیــن گفتمــان را بــه دســت گیرنــد. 

حتــی جریــان اصاح طلــب هــم در پــی نزدیــک شــدن بــه ایــن 

روزنامــه  اخیــر  یادداشــت های  در  اســت.  برآمــده  گفتمــان 

ــد  ــان می آی ــه می ــت ب ــن صحب ــت ای ــه صراح ــران ب ــاد و ای اعتم

بــه  سیاســی  توســعه  از  اصاح طلبــی  رویکــرد  بایــد  کــه 

ــل  ــن ذی ــد. ای ــر کن ــی تغیی ــادی و عدالت خواه ــعه اقتص توس

می گیــرد. قــرار  انگاره هــا  تحــول  همیــن 

همــان طــور کــه اشــاره شــد معمــوال گفتمان هــای شــکل 

غیریــت  مســتقر  دولــت  گفتمــان  بــا  انتخابــات  در  گرفتــه 

اصول گرایــان  یعنــی  جریــان  دو  هــر  معتقــدم  مــن  دارد. 

تکنوکراتــی کــه تاکنــون دغدغــه عدالــت اجتماعــی نداشــتند 

را  عدالــت  مســئله   76 ســال  از  اساســا  کــه  اصاح طلبــان  و 

ــعه گرا  ــت توس ــان راس ــج در جری ــه تدری ــته اند و ب ــار گذاش کن

و کارگــزاران هضــم شــده اند بــه دنبــال تغییــر در گفتمــان 

ــن  ــا در ذه ــود ت ــد ب ــی خواهن ــمت عدالت خواه ــه س ــود ب خ

ــوع  ــن ن ــراد ای ــد. ای ــدا کنن ــه پی ــی فاصل ــت فعل ــا دول ــردم ب م

نگــرش ایــن اســت کــه مــردم را بــه شــکل یــک ابــژه اجتماعــی 

ــد،  ــدا می کن ــکل پی ــانه ش ــط رس ــی توس ــه راحت ــه ب ــل ک منفع

تصــور می کنــد، ایــن در حالی ســت کــه در واقعیــت مــردم 

ــی  ــت عین ــا ذهنی ــر را ب ــن تصوی ــد و ای ــری دارن ــری فک کنش گ

و تجربــه خــود از جریان هــا تطبیــق خواهنــد داد و بــه راحتــی 

آن را نخواهنــد پذیرفــت.

حاجــی زادگان: مــن معتقــدم مــا بــه نوعــی دچــار معضــل 

کمپین گرایــی هســتیم جریان هــای مختلــف و سیاســت ورزی 

را بــه کمپنینــگ تقلیــل داده انــد. هنگامــی کــه بــا اشــخاصی 

کــه طرفــدار ایــن نــوع سیاســت ورزی هســتند هم صحبــت 

می شــوم بــه آن هــا می گویــم کار شــما بــه مثابــه بخــش 

بازاریابــی یــک شــرکت اســت کــه ســعی دارد از شــعارهای 

ــب  ــتری را  جل ــه مش ــا توج ــد ت ــتفاده کن ــه اس ــذاب و خاقان ج

کــرده و کاالیــش را بــه آن بفروشــد،  بــدون اعتنــا بــه کیفیــت 

آن چیــزی کــه ارائــه می دهــد. مــن بــه عنــوان اصاح طلــب 

اذعــان مــی دارم کــه همــه جریان هــای سیاســی دچــار چنیــن 

معضلــی شــده اند. بــه نظــر مــن دعــوای اصلــی در انتخابــات 

و  نیســت  توســعه گرایی  عدالت خواهــی/  دوگانــه   1400

نگاه ویژه

حسین رجب پور

پژوهشگر اقتصاد و توسعه

ابوالفضل حاجی زادگان

پژوهشگر اجتماعی

ظهوریان: در حال حاضر تنها گفتمانی 
که قابلیت ایجاد مشارکت جدی 

مردم را دارد گفتمان عدالت خواهی 
و ضدتبعیض است.
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گرانی و مشکل معیشتی مردم راه  حل دارد

آن سیزدهمین نفر
میزگــردی پیرامــون چالش هــای انتخــاب ســیزدهمین رئیــس جمهور

رهبــر انقــاب اســامی پــس از کاشــت دو اصلــه نهــال میــوه در روز درختــکاری تصریــح کردنــد: گرانــی و مشــکل معیشــتی مــردم راه حــل 

دارد در جلســات متعــدد ایــن را بــه مســئوالن تذکــر دادیــم. 

ــا ابــراز ناخرســندی از گرانی هــا و مشــکات معیشــتی، افزودنــد: ایــن وضــع در آســتانه عیــد  بــه گــزارش ایســنا، رهبــر انقــاب اســامی ب

ــت  ــن قیم ــود ای ــه س ــت ک ــاال اس ــیار ب ــا بس ــا قیمت ه ــت ام ــراوان اس ــا ف ــد میوه ه ــاس مانن ــه اجن ــت. البت ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــه بزرگ غص

بــاال هــم بــه جیــب باغــداران زحمتکــش نمــی رود بلکــه نصیــب داللهــا و واســطه های ســودجو می شــود و ضــرر آن بــه مــردم می رســد.

ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه مســئوالن بایــد مشــکل معیشــتی و گرانــی را حــل کننــد، گفتنــد: ایــن مشــکات، همــه راه حــل دارد و بارهــا در 

جلســات متعــدد ایــن نــکات را تذکــر داده و راه حل هــای مــورد نظــر کارشناســان را بــه مســئوالن گفته ایــم.

دعــوا بــر ایــن اســت کــه مــردم بداننــد برنــده ایــن انتخابــات، 

ــازه را  ــن اج ــد و ای ــر ده ــت را تغیی ــه وضعی ــن اراده را دارد ک ای

دارد کــه دولــت مقتــدری تشــکیل دهــد یــا نــه. اکنــون یکــی 

نهــاد  ناکارآمــدی  هســتیم  دچــارش  مــا  کــه  معضاتــی  از 

از احمــدی نــژاد، روحانــی  دولــت اســت و ایــن بحــث فــارغ 

جامعــه  معتــرض  بخــش  اصلــی  مشــکل  خاتمی ســت.  یــا 

کــه قهــر اعتراض آمیــز کــرده و نســبت بــه انتخابــات نــگاه 

انتقــادی دارد ایــن اســت کــه بــه طــور 

مثــال اگــر برآینــد اراده جامعــه بــه این 

ســمت باشــد کــه معضــل هســته ای 

ــت  ــی از آن در اولوی ــای ناش و تنش ه

اختیــار  در  امــر  ایــن  بگیــرد،  قــرار 

نیســت.  منتخــب  جمهــور  رییــس 

لــذا بهتــر اســت همــه جریان هــای 

مــردم  بــا  را  تکلیــف  سیاســی 

مشــخص کننــد کــه آیــا برنــده انتخابــات 1400 بــه اتــکای رأیــی 

کــه از مــردم می گیــرد، می توانــد در امــور سیاســت خارجــی 

ــا  ــت صراحت ــی اس ــخ منف ــر پاس ــه. اگ ــا ن ــد ی ــده باش تعیین کنن

بگوییــم کــه در کشــور مــا دولــت اجــازه دخالــت در سیاســت 

خارجــی را نــدارد و دولــت بایــد در حــوزه قیمــت گوشــت و برنــج 

ــر  ــم ب ــن بخواه ــر م ــد. اگ ــعار بده ــی ش ــائل داخل ــایر مس و س

ــه  ــم  ب ــدی وارد کن ــان نق ــن جری ــان در ای ــاح طلب ــرد اص رویک

طــور مصداقــی از آقــای بهــزاد نبــوی نــام می بــرم کــه چنــدی 

پیــش در توجیــه عملکــرد دولــت روحانــی گفــت دولــت در 

ایــران 10 تــا 15 درصــد قــدرت را در اختیــار دارد. ولــی خودشــان 

اصاح طلبان)ناســا(.  اجماع ســاز  نهــاد  رییــس  شــده اند 

آیــا آقــای نبــوی حاضــر اســت  ســوال مــن ایــن اســت کــه 

انتخابــات  بــرای کاندیــدای موردنظــر در  در هنــگام تبلیــغ 

ــه  ــی ک ــت سیاس ــد؟ صداق ــردم بزن ــه م ــی را ب ــن حرف ــز چنی نی

الزمــه فعالیــت سیاســی بــرای جریان هــای مختلــف اســت 

ــام  ــه در ای ــی ک ــعارها و صحبت های ــام ش ــد تم ــاب می کن ایج

غیرانتخاباتــی می زنیــم را در دوره انتخابــات نیــز بگوییــم، نــه 

اینکــه در خفــا چیــزی بگوییــم و در انتخابــات صحبــت از امیــد 

ــم. کنی

رجب پــور: دربــاره اینکــه وضعیــت امــروز مــا بــا کــدام گفتمــان 

ایــن مســئله شــروع کــردم  بــا  پاســخ داده می شــود، مــن 

نیــروی سیاســی می توانــد تعهــد  کــه مهــم اســت کــدام 

دهدکــه  چشــم اندازی کــه ترســیم می کنــد، قابلیــت تحقــق 

دارد. آقــای ظهوریــان از گفتمــان عدالــت صحبــت کردنــد. 

ــرار  ــث ق ــورد بح ــت م ــان عدال ــاره گفتم ــوع را درب ــن 4 موض م

بــه  را  ایــن اســت کــه شــما کســی  می دهــم. مســئله اول 

عنــوان قهرمــان گفتمــان عدالــت مطــرح کردیــد کــه امــروز 

در فضــای سیاســی رســمی ایــران صاحیــت و امــکان رقابــت 

نــدارد. اگــر شــما بــر ایــن بــاور هســتید کــه ایــن گفتمــان 

چنیــن رأســی دارد بایــد بــه ایــن ســوال هــم پاســخ دهیــد کــه 

اساســا چــرا اجــازه داده نمی شــود در فضــای سیاســی حضــور 

داشــته باشــد؟ مســئله دوم ایــن اســت کــه وقتــی مــا دربــاره 

عدالــت صحبــت می کنیــم یــک ســری متغیــر کنترلــی داریــم 

مثــا وقتــی شــما بــه متغیــر اشــتغال نــگاه می کنیــد در دوره 

احمدی نــژاد درحالــی کــه بمــب جمعیــت دهــه شــصت بــه 

دوره اشــتغال رســیده بــود، نــرخ بیــکاری ایــران و جمعیــت 

ــت  ــای عدال ــه ادع ــی ک ــرد. دولت ــدا ک ــش پی ــال آن افزای غیرفع

داشــت پایین تریــن نــرخ اشــتغال زایی را داشــت. یــا حتــی اگــر 

از منظــر رشــد حجــم منابعــی کــه بــرای یــک واحــد رشــد صــرف 

کــرده را مقایســه کنیــم می بینیــم کــه ســه برابــر دولــت قبلــی 

بــوده و بــه ایــن بــه معنــای اتــاف ســرمایه اســت. آن چــه باعث 

شــد کســانی کــه در دهــه هشــتاد از اقتصــاد ایــران صحبــت 

دلیلــش  کننــد،  تکــرار  را  منابــع  نفریــن  مســئله  میکردنــد 

درآمدهــای نفتــی بــود کــه بــه ولخرجی هــای بســیاری منجــر 

شــد ولــی از دل آن اشــتغال و رشــد ایجــاد نشــد و جامعــه 

در انتهــای آن دوره بــا وضعیــت نا به ســامانی مواجــه شــد. 

ســپرد  دولتــی  بــه  را  کار  دولــت  ایــن 

نفتــی  درآمدهــای  کاهــش  بــا  کــه 

و  بــوده  روبــه رو  تحریــم  دوره  دو  و 

عملکــردش بــا توجــه بــه ایــن اوضــاع 

قبلــی  دولــت  بــه  نســبت  هــم  بــاز 

دربــاره  وقتــی  بنابرایــن  بــود.  بهتــر 

می کنیــم  صحبــت  عدالــت  گفتمــان 

تعییــن  را  خــود  کنترلــی  متغیــر  بایــد 

کنیــم. اینکــه عدالــت را در عملکــرد می ســنجیم یــا در شــعار. 

نکتــه بعــدی آن کــه وقتــی شــما دربــاره فرودســتان صحبــت 

می کنیــد یکــی از مباحــث ایــن اســت کــه تقســیم طبقــات 

بــا توزیــع درآمــد انجــام می شــود در حالیکــه اگــر شــما بــه 

کــه  می بینیــد  بپردازیــد  ایــران  در  فقــر  جغرافیایــی  توزیــع 

ــتان های  ــدی، در اس ــن درآم ــای پایی ــی از دهک ه ــهم باالی س

ــی  ــران یعن ــتان های ای ــن اس ــده اند. فقیرتری ــع ش ــرزی توزی م

خوزســتان  و  گلســتان  سیستان وبلوچستان،کردســتان، 

پایــگاه رأی گروه هایــی کــه شــما عدالت خــواه می خوانیــد 

ــرزی  ــتا ن های م ــت اس ــه محروی ــل آنک ــه دلی ــرا؟ ب ــتند. چ نیس

تابــع یــک ســری از جهــت گیری هــای خاصــی اســت کــه منابــع 

را هــر چــه کمتــر بــه آن هــا اختصــاص می دهــد. اگــر بخواهــم 

تضــاد را در مثــال دیگــری نشــان دهــم در میــان تخلفــات 

بیشــترین  غیرمجــاز،  اعتبــاری  مالــی  موسســات  و  بانکــی 

تعــدد موسســات غیرمجــاز در مشــهد و قــم تشــکیل شــده؛ 

ــد  ــما می توانی ــت. ش ــه حکوم ــک ب ــی و نردی ــهر مذهب دو ش

ــد. در  ــران ببینی ــتی را در ای ــوژی و فرادس ــان ایدئول ــبت می نس

نســبت دیگــری در ســال هــای 85 تــا 90 نســبت مشــارکت 

زنــان در بــازار کار از 17 درصــد کل زنــان بــه 15 درصــد رســید. 

یــک اقلیــت دیگــر زنــان هســتند کــه آن هــا نیــز وضعیــت 

نامطلوبــی داشــتند. مــا بــا یــک ســری شــعار و یــک ســری 

بگویــم  بایــد  کام  خاصــه  در  هســتیم.  روبــه رو  عملکــرد 

ایــن  را توصیــف می کنــد  ایــران  از دســت رفته  آنچــه دهــه 

اســت کــه مــا فقــدان عملکــرد داریــم، چــه از ســوی گفتمــان 

کــه  اســمی  هــر  بــا  آن  روبــه روی  گفتمــان  چــه  عدالت گــرا، 

خوانــده شــود؛ وقتــی نتوانیــم عملکــرد را توجیــه کنیــم، 

بحــث دربــاره شــعارها بی فایــده اســت.

باتوجــه بــه اینکــه در جنــاح اصول گرایــان با تعــدد نامزدها 
اصالح طلــب  جنــاح  در  مقابــل  در  و  هســتیم  روبــه رو 
ــد از  ــه بع ــی ب ــای اصل ــی نامزده ــرف معرف ــب ع ــر حس ب
ــوان  ــا می ت ــود، آی ــول می ش ــا موک ــد و رد صالحیت ه تائی
پیش بینــی کــرد کــه در انتخابــات آتــی رئیس جمهــور 
منتخــب از کــدام جنــاح و بــا چــه برنامه هایــی خواهــد بود؟

ظهوریــان : البتــه بایــد ذکــر کنــم مــن مدافــع احمدی نــژاد 

نســبت  اجتماعــی  ادراک  از  دارم  االن  ولــی  نیســتم  فعلــی 

ایشــان  کــه دولــت  ایشــان صحبــت می کنــم. هرچنــد  بــه 

شــاخص ها  اغلــب  در  دیگــر  دولت هــای  بــا  مقایســه  در  را 

می دانــم.  موفق تــر 

در مــورد صحبــت آقــای حاجــی زادگان بایــد بگویــم بــه نظــرم 

عــدم کارآمــدی یــک امــر نســبی اســت. دربــاره کمپین هــا 

تاکتیســین می خوانــم.  را  ایشــان موافقــم؛ مــن آن هــا  بــا 

ــت و  ــات اس ــک انتخاب ــا تاکتی ــان صرف ــه مسئله ش ــانی ک کس

بــه جــای اغنــای اثباتــی صرفــا بــه دنبــال جــذب ســلبی مــردم 

هســتند. مثــا می گوینــد اگــر طــرف مقابــل روی کار بیایــد در 

خیابان هــا دیــوار می کشــد و دیگــری می گویــد اگــر طــرف 

دیگــر قــدرت را بــه دســت گیــرد، دیــن شــما را از بیــن می بــرد.

نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه دولــت اختیــار دارد یــا نــدارد؟ 

نشــان  را  ایــن  عمومــی  ادراک  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 

نــژاد  احمــدی  بــا  روحانــی  خارجــی  سیاســت  کــه  می دهــد 

اختــاف دارد. دولــت روحانــی ایــن قــدر اختیــار داشــته کــه 

ــری  ــه رهب ــا اینک ــازد. ب ــاده س ــود را پی ــای خ ــته  ایده ه توانس

صراحتــا مخالفــت خــود را اعــام کــرد و گفــت خــوش بیــن 

نیســتم و جــواب نمی دهــد امــا اجــازه پیاده ســازی ایده هــا 

در سیاســت خارجــی بــه دولــت داده شــد و بعضــا ایــن اجــازه 

فراتــر از قانــون عــادی هــم بــود. ایــن کــه مــا بگوییــم دولــت 

اختیــاری نــدارد، هیــچ تطبیقــی بــا واقعیــت نــدارد. وقتــی 

زمــان انتخابــات شــعارهای غیرعملــی می دهیــم و در اجــرا 

امــکان تحقــق آن را نداریــم، ناچاریــم یــک دســت پنهــان 

در  دهیــم.  پوشــش  را  ضعف هایمــان  تــا  کنیــم،  ایجــاد 

ایــن وادی ســت کــه صحبــت از دولــت پنهــان یــا کم بــودن 

اختیــارات بــه میــان می آیــد.

تــا وقتــی تحــول  حاجــی زادگان: اساســا در شــرایط فعلــی 

اساســی در ســاختار سیاســی کشــور بــه معنــای اصاحــات 

رخ ندهــد دولــت کارآمــدی کــه بتوانــد وعــده انتخاباتــی را 

ــش  ــرا پی ــه چ ــد. اینک ــرکار آی ــر س ــد ب ــازد، نمی توان ــق س محق

اســت  ایــن  بــرای  نمی شــد  چنینــی  ایــن  صحبــت  ایــن  از 

خارجــی  سیاســت  بحــث  حــاال  انــدازه  بــه  هیچ وقــت  کــه 

تعیین کننــده زندگــی مــردم نبــوده و مســئله اصلــی ایــن 

اســت مــردم حــق دارنــد در ایــن بــاره اظهارنظــر کننــد و برآینــد 

نظــر آن هــا ســرلوحه قــرار بگیــرد. ایــن مــردم در دهــه 90 

بارهــا نشــان دادنــد کــه خواســتار مذاکــره و تنش زدایــی از 

طریــق مذاکره انــد و بارهــا بــرای تحقــق برجــام بــه صــورت 

خودجــوش جشــن برپاکرده انــد. در شــعارهای اعتراضــات 

دی 96 و آبــان 98 بخشــی از اعتراض هــا بــه سیاســت خارجــی 

بازمی گشــت لــذا تــا وقتــی ایــن مســئله حــل نشــود،  احتمــاال 

از  ایــن اعتراضــات ادامــه خواهــد داشــت. مــن بــا بخشــی 

کــور«  »شــورش  بــر  مبنــی  رجب پــور  آقــای  صحبت هــای 

خوانــدن اعتراضــات، مخالفــم. ایــن دوگانه ســازی نیــز اشــتباه 

اســت، حــق اعتــراض مســالمت آمیز، 

دموکراتیــک  سیاســت  از  بخشــی 

ــتیم  ــدار آن هس ــا طرف ــر م ــت و اگ اس

نیــز  در ذیــل آن اعتراضــات 98 و 96 

سیاســی  حقــوق  از  بخشــی  بایــد 

بدیهــی بدانیــم. ولــی اگــر بگوییــم 

شــورش  و  بــوده  اشــتباه  برهــه  آن 

کــور محســوب می شــود و حــاال کار 

درســت مشــارکت در انتخابــات اســت، ایــن حاصــل یــک نــگاه 

ــن  ــه ای ــت. ب ــی اس ــت  و دموکراس ــوزه سیاس ــه ح ــی ب گزینش

از  محــدودی  و  گزینشــی  فهــم  اصاح طلبــی  جریــان  معنــا 

کنــش  بــه  را  مشــارکت  و  دموکراســی  و  دارد  دموکراســی 

اعتــراض  کــه  صورتــی  در  می دهــد.  تقلیــل  انتخاباتــی 

سیاســی هــم بخشــی از کنــش سیاســی اســت بــه خصــوص 

در وضعیــت ناکارآمــدی نهادهــای سیاســی در ایــران. ایــن 

اعتــراض بــه معنــای بــه پــا خاســتن علیــه نظــام نیســت بلکــه 

اســت. اصاح طلبانــه   اعتــراض  معنــای  بــه 

ــه  ــان ک ــم هم چن ــدی رو به رویی ــران کارآم ــا بح ــا ب ــور: م ــب پ رج

ایــن بی برنامگــی  روبــه رو هســتیم. کــه  برنامــه  بــا بحــران 

مــن   . می آیــد.  بیــرون  جامعــه  ســازمان نیافتگی  دل  از 

دوگانــه ای نســاختم و منظــورم ایــن بــود در 4 ســال گذشــته 

عــاوه بــر روش هــای مرســوم مشــارکت بــا نوعــی از انســداد 

مواجــه شــده ایم کــه بــه تحــوالت خشــن منجــر شــده اســت. 

ایــن اســت کــه قیمــت بنزیــن  مســئله ای کــه وجــود دارد 

ایــن  میفتــد،  راه  تظاهراتــی  آن  پــی  در  و  می یابــد  جهــش 

کشته شــدن  نهایــت  در  و  درگیــری  بــه  تبدیــل  تظاهــرات 

ــان  ــاذی همچن ــت اتخ ــا سیاس ــود ام ــردم می ش ــده ای از م ع

حرکــت  آن  کــه  بــود  ایــن  مــن  نظــر  مقصــود  پابرجاســت. 

اعتراضــی علی رغــم هزینــه ای کــه داشــت، بــه آن خواســته ای 

کــه در بــدو امــر در پــی اش بــود، نرســید و از ایــن نظــر کــور 

می شــود.  محســوب 

نیروهــای  میــان  در  برنامــه  فقــدان  اینکــه  بعــدی  نکتــه 

سیاســی در ایــران اســت کــه مــا بایــد برگردیــم بــه اینکــه چــرا 

امــروز بســیاری از شــخصیت ها از جملــه محمــود احمدی نــژاد 

صاحیــت  ایــن  شــدن  کاندیــدا  بــه  تمایل شــان  علی رغــم 

بــه آن هــا داده نمی شــود؟ وقتــی در 4-5 مــاه مانــده بــه 

جنــاح  یــک  در  کــه   مواجه ایــم  شــرایط  ایــن  بــا  انتخابــات 

تعــدادی  دربــاره  و  کرده انــد  آمادگــی  اعــام  نمایندگانــی 

دیگــر نیــز گمانه زنی هایــی وجــود دارد و جنــاح دیگــر هــم 

تاکنــون هیــچ نماینــده مشــخصی نــدارد، چطــور می توانیــم 

ــه  ــور برنام ــرای اداره کش ــخص ب ــیم آن ش ــته باش ــار داش انتظ

ایــران  در  سیاســی  رقابــت  تــا  متاســفانه  باشــد؟  داشــته 

غلبــه  ناکارآمــدی  از   بخشــی  بــر  نمی شــود  نشــود  منظــم 

ــه ای  ــاح برنام ــدام جن ــم ک ــم بگوی ــروز نمی توان ــن ام ــرد. م ک

ــدای  ــک کاندی ــه ی ــدام ب ــت هیچ ک ــخص اس ــه مش ــرا ک دارد چ

بــه  برنامــه داشــته باشــند. ۴ مــاه  تــا  قطعــی نرســیده اند 

انتخابــات همه چیــز در حالــت ابهــام اســت و همه چیــز  بــر 

ــم اندازی  ــن چش ــرایطی م ــن ش ــت. در چنی ــر گمانه زنی هاس اث

نــدارم از اینکــه گزینــه ای کــه برنــده انتخابــات پیــش رو باشــد، 

ــد.  ــته باش ــا داش ــران ه ــل بح ــذر و ح ــرای گ ــه ای ب برنام

ظهوریــان: بــر خــاف نظــر شــما معتقــدم بــرای مــردم هیــچ 

اســت.  نداشــته  اصالــت  مذاکــره  عــدم  یــا  مذاکــره  وقــت 

ــوده  ــادی ب ــائل اقتص ــل مس ــم و ح ــع تحری ــردم رف ــئله م مس

ــا  ــد و بعده ــدف نینجام ــن ه ــه ای ــه ب ــی ک ــره و توافق و مذاک

بــود،  اخاقــی  پیــروزی  آن  دســتاورد  مهم تریــن  بگوینــد 

ــه  ــم را ب ــئله تحری ــل مس ــد ح ــا بای ــدم م ــدارد. معتق ــی ن ارزش

عنــوان راهبــرد در دســتور کار بگذاریــم امــا مذاکــره یــا توافــق 

صرفــا یــک ابــزار اســت. اشــکال دولــت فعلــی ایــن اســت 

ــه  ــج آن ب ــه نتای ــه ب ــدون توج ــق را ب ــره و تواف ــل مذاک ــه اص ک

ایدئولــوژی خــود تبدیــل و وزارت خارجــه صریحــا راهبــرد خــود 

را »هــر توافقــی بهتــر از عــدم توافــق اســت« اعــام کــرد. 

مذاکــره نهایتــا یــک ابــزار اســت کــه بســته بــه کارکــردش بایــد 

از آن اســتفاده کنیــم. متاســفانه هــم مذاکــره و هــم توافــق 

بــه  و  ایدئولــوژی شــده  یــک  بــه  تبدیــل  در دولــت فعلــی 

همیــن واســطه، بــه محتــوا و نتیجــه توجهــی نشــده اســت.

ــه در  ــی ک ــگر اجتماع ــک پژوهش ــوان ی ــه عن ــی زادگان: ب حاج

ایــن حــوزه کار کــرده ام بــه شــما ایــن اطمینــان را می دهــم کــه 

ــدارد  ــی ن ــچ ارزش ــد هی ــگاه مریلن ــش دانش ــنجی پیمای نظرس

چــرا کــه در یــک تمــاس تلفنــی از مــردم دربــاره حساســیت 

بنابرایــن  می شــود،  مطــرح  پرســش  مباحــث  برانگیزتریــن 

نظرســنجی های  دربــاره  کــرد.  اســتناد  آن  بــه  نمی تــوان 

داخلــی نیــز ایــن نکتــه وجــود دارد کــه بهتــر اســت بــرای 

ــی  ــنجی های غیرانتخابات ــه نظرس ــردم  ب ــرات م ــر نظ درک بهت

نیــز توجــه داشــته باشــیم. وقتــی نظرســنجی های ایســپا 

بررســی  اعتراضــات  از   بعــد  و  قبــل  را 

بگوییــم  نمی توانیــم  دیگــر  کنیــم 

کل  بــه  ربطــی  اعتراضــات  شــعارهای 

جامعــه نــدارد چــرا کــه فــرای بعضــی 

از  بخشــی  شــعارها،  مصادیــق  از 

 جامعــه بــا کلیــت اعتراضــات موافــق 

بوده اند. 

ســوال پایانــی اینکــه در میــان گمانه زنی هــا پیش بینــی 
شــده اســت کــه چهره هــای جدید شــانس بیشــتری برای 
برگزیده شــدن دارنــد. در میــان ایــن چهره هــای جدیــد 
ــالم  ــه اع ــتیم ک ــی هس ــاهد نظامیان ــا ش ــن دوره م در ای
آمادگــی کرده انــد. آیــا ورود نظامیان به عرصه سیاســت 
 منافــی تاکیــد امام بــر عدم دخالــت نظامیان بر سیاســت 

نیست؟
حاجــی زادگان: مشــخصا بحــث دخالــت نظامیــان در سیاســت 

نقــل  علی رغــم  و  اســت  من الشــمس  اظهــر  مســئله  یــک 

ورود  منــع  بــر  مبنــی  خمینــی  آیــت هللا  صریــح  قول هــای 

نظامیــان بــه سیاســت در ایــن دوره می  بینیــم کــه پرقدرت تــر 

از قبــل بــه صفــت نظامــی وارد سیاســت می شــوند و ایــن امــر 

نگران کننــده اســت.

ظهوریــان: در مــورد افــرادی کــه بالفعــل نظامــی هســتند 

هــم منــع قانونــی وجــود دارد و هــم شــرایط کشــور شــرایط 

نــان نیســت. ولــی اینکــه بایــد از  مســاعدی بــرای پذیــرش آ

حضــور هــر فــردی بــا ســابقه نظامــی ممانعــت ایجــاد شــود، 

نــه بــه لحــاظ قانونــی منعــی وجــود دارد و نــه در عــرف فضــای 

بین الملــل مســئله نامتعارفــی اســت. همــان طــور کــه در 

کشــورهای مختلفــی ماننــد آمریــکا و فرانســه و انگلیــس 

ــد و در ادارک  ــی روی کار آمده ان ــابقه نظام ــا س ــرادی ب ــز اف نی

همــان جامعــه بعضــا موفــق هــم محســوب می شــوند. 

ــابقه  ــه س ــرادی ک ــان اف ــبی می ــه مناس ــن گزین ــه م ــد ک هرچن

نظامــی داشــته اند و اعــام آمادگــی کرده انــد، نمی بینــم امــا 

ــود  ــان وج ن ــور آ ــرای حض ــکلی ب ــی و ش ــع قانون ــدم من  معتق

ندارد.

نگاه ویژه

میثم ظهوریان

فعال فرهنگی

رجب پور: آنچه دهه»از دست رفته« 
ایران را توصیف می کند، این است 
که ما فقدان عملکرد داریم، چه از 

سوی گفتمان عدالت گرا، چه گفتمان 
روبه روی آن با هر اسمی که خوانده 

شود.

حاجی زادگان: اعتراض سیاسی هم 
بخشی از کنش سیاسی است به 
خصوص در وضعیت ناکارآمدی 
نهادهای سیاسی در ایران. این 

اعتراض به معنای به پا خاستن علیه 
نظام نیست، بلکه به معنای اعتراض 

اصالح طلبانه  است.
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جلوه های دادخواهی در ادبیات فارسی

گزارش نشســت :

سایه سرای امید

مردی که یک وزارتخانه است

چگونه دروغ های 
تأثیرگذار بگوییم؟

بخش سوم: دروغ ها از ابهام سود می جویند

سید علیرضا ضیایی 
کارشناسی مهندسی شیمی98

امــروزه بــه علــت هجمه هــای فرهنگــی، پایبنــدی بــه فرهنــگ 

اصیــل ایرانی-اســامی بــه خصــوص در نســل جــوان مــورد 

کم توجهــی واقــع شــده  اســت. بــا توجــه بــه تأثیــر شــعر و 

ــجویان  ــنایی دانش ــت آش ــع آن اهمی ــه تب ــگ و ب ادب در فرهن

ایرانــی و همچنیــن محبوبیــت اشــعار  بــا شــاعران معاصــر 

ســازمان  مــردم،  عامــۀ  میــان  در  ابتهــاج  امیرهوشــنگ 

دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی نشســتی 

مجــازی را بــه مناســبت زادروز وی )6 اســفند( و بــا محوریــت 

بررســی  و   نقــد   و  عاقه منــدان  بــه  ســایه  بیشــتر  معرفــی 

ــی  ــد آفتاب ــور احم ــا حض ــه ب ــن برنام ــرد. ای ــزار ک ــعارش، برگ اش

ثانــی ) عضــو هیئــت علمــی گــروه عمــران دانشــگاه فردوســی 

و  منتقــد  شــعر،  زالل  در  کتــاب  عابدی)مولــف  کامیــار  و   )

هشــت  ســاعت  اســفند   8 تاریــخ  در  ادبــی(  پژوهشــگر 

شــد. برگــزار  بعداز ظهــر 

امیــر هوشــنگ ابتهــاج ) زاده 6 اســفند 1306( حافظ پــژوه و 

از شــاعران معاصــر کشــور اســت کــه در غــزل فارســی معاصــر 

ــرد  ــرار می گی ــی ق ــوب و خواندن ــار خ ــمار آث ــعر هایش در ش ش

و همچنیــن تعــدادی از غزل هــا، تصنیــف و اشــعار نیمایــی 

او توســط اســاتید موســیقی ایــران بــه اجــرا در آمــده، کــه از 

معروف تریــن آن هــا می تــوان بــه تصنیــف ســپیده ) ایــران ای 

ــرد. ــاره ک ــد( اش ــرای امی س

در ابتــدای ایــن جلســه احمــد آفتابــی بــه شــرح زندگــی ابتهــاج 

پرداخــت. وی در خصــوص نــکات جالــب زندگــی ســایه گفــت: 

او عاقــه ای بــه درس خوانــدن نداشــت و در پــی آن تحصیــات 

خــود را تمــام نکــرد، از هشــت ســالگی شــروع بــه شــعر گفتــن 

کــرد و حتــی اشــعاری کــه در 13 ســالگی گفتــه بــود آنقــدر 

قــدرت و اســتحکام داشــتند کــه در اولیــن مجوعــۀ شــعر خــود 

کــه در 19 ســالگی بــه چــاپ رســید، از آن اشــعار اســتفاده کــرد.  

نخســتین مجموعــه شــعر خــود را درســال 1325 بــا عنــوان 

)نخســتین نغمه هــا( کــه اشــعار آن رنــگ و بــوی غزلیــات حافــظ 

ــدی  ــعار بع ــۀ اش ــی در مجموع ــد ول ــاپ ش ــعدی را دارد، چ و س

خــود کــه آغــاز آن بــا مجموعــۀ ســراب بــود بیشــتر بــه معضــات 

دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  ایــن  پرداخــت.   اجتماعــی 

فردوســی ادامــه داد: او در ســال های مختلــف دیدار هایــی بــا 

شــهریار داشــت کــه باعث وابســتگی بین او و شــهریار شــد، به 

طــوری کــه شــهریار دربــارۀ ســایه چنیــن گفتــه اســت:» ســایه 

تمــام غــزل بعــد مــن اســت.«

آفتابــی افــزود: ســایه از ســال 1351 وارد رادیــو شــد کــه ماحصل 

ورودش بــه رادیــو تأســیس گروه هــای موســیقی و همــکاری 

بــا اســاتید موســیقی ایــران همچــون اســتاد شــجریان بــود. او 

در ســال 1357 در اعتــراض بــه واقعــۀ 17 شــهریور بــه همــراه 

شــجریان  محمدرضــا  همچــون  دیگــر  اســاتید  از  تــن  چنــد 

ــتعفا داد. اس

 وی صحبت هــای خــود را بــا جملــه ای از دکتــر شــفیع کدکنــی 

تمــام کرد:»چگونــه ایــن نعمــت را بایــد گــزارد کــه حشــر و نشــر 

ــا او نیــز یکــی از خجســتگی های زندگــی مــن  بســیار نزدیــک ب

ــت«. ــوده اس ــال ها ب ــن س در ای

در ادامــۀ ایــن نشســت، کامیــار عابــدی در آغــاز ســخن خــود بــر 

ــه  ــی ک ــۀ بیرون ــرد:» احاط ــاره ک ــات اش ــر ادبی ــه ب ــوع احاط دو ن

ــروز و  ــی ب ــی و تحقیق ــی پژوهش ــته های علم ــورت نوش ــه ص ب

ظهــور پیــدا می کنــد و دیگــری احاطــۀ درونــی کــه بــه صــورت 

ــردد.  ــر می گ ــتانی ظاه ــه و داس ــار خاقان آث

وی ادامــه داد: شــاعران و نویســندگان ادبــی بایــد از احاطــۀ 

ــد.  ــتفاده کنن ــار اس ــق آث ــات، در خل ــر ادبی ــان ب ــی خودش درون

نــوع  از  ابتهــاج  هوشــنگ  احاطــۀ  می تــوان  همچنیــن 

ــیم بندی  ــن تقس ــه از ای ــت ک ــات دانس ــر ادبی ــی ب ــۀ درون احاط

ــد  ــد را دارن ــن نق ــایه ای ــر س ــه ب ــرادی ک ــواب اف ــم در ج می توانی

ــت. ــره گرف ــدارد به ــم ن ــم ه ــدرک دیپل ــی او م ــه حت ک

کــرد:  اظهــار  همچنیــن  ادبــی  منتقــد  و  پژوهش گــر  ایــن   

ــه  ــاملو از جمل ــا ش ــوت و ی ــترنز الی ــاس اس ــد توم ــایه همانن س

شاعرانی ســت کــه در تاقــی چندیــن نــوع گرایــش شــعری قــرار 

دارد و ایــن نکتــه باعــث می شــود تعــداد خواننــدگان بیشــتری 

از گرایش هــای مختلــف بــه آثــار ســایه عاقــه داشــته باشــند و 

افــراد بــا گرایش هــای فکــری و ادبــی مختلــف هرکــدام فصــل 

مشــترکی بــا اشــعار ســایه پیــدا کننــد. 

عابــدی اضافــه کــرد: اشــعار ســایه در تاقــی چهــار جریــان 

بــه نوعــی  او  نیــز،  از نظــر گرایــش فکــری  ادبــی قــرار دارد، 

آرمان خواهــی سیاســی و اجتماعــی عاقمنــد اســت. اشــعار 

ابتهــاج بــه فارســی متعــادل و میانــه کــه مــا اوج آن را در اشــعار 

نزدیــک اســت و یکــی  حافــظ و ســعدی می بینیــم بســیار 

از دالیلــی کــه اســتادان ســخت گیر شــعر فارســی همچــون 

او  بــه تحلیــل اشــعار  شــفیعی کدکنــی و اســتاد یوســفی 

پرداخته انــد و توجــه کرده انــد، ایــن اســت کــه ســایه همیشــه 

در اشــعارش خــط اعتــدال را دنبــال کــرده و در غزل هایــش بــه 

ــر،  ــاعران دیگ ــاف ش ــه و برخ ــت پرداخت ــه کیفی ــت ب ــای کمی ج

عنصــر ســخنوری در شــعر خــود را بــه حداقــل می رســاند و 

بیشــتر از نــدای درونــی خــود و ویژگــی ســهولت و امتنــاع بهــره 

می گیــرد. مقبولیــت بیــن عامــه  ویژگــی بارز اشــعار ســایه اســت 

کــه دلیــل آن  ایــن اســت کــه خواننــده اشــعار او را بــا نــدای قلــب 

خــود هماهنــگ احســاس می کنــد. احســاس گرا بــودن در 

ضمــن پرداخــت بــه موضوعــات اجتماعــی از دیگــر ویژگی هــای 

ــت.  ــعار اوس ــارز اش ب

ــی  ــای سیاس ــه گرایش ه ــه ب ــرادی ک ــخ اف ــان در پاس وی در پای

ســایه انتقــاد دارنــد، گفــت: ادبیــات و کام و شــعر فراتــر از 

سیاســت می ایســتد و مســائل سیاســی گــذرا اســت و ایــن 

کام و ارزش آن اســت کــه باقــی می مانــد.
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در طــول ادوار مختلــف تاریخــی ایــران، آییــن دادخواهــی 

مــردم  جانــب  از  گوناگونــی  شــیوه های  بــه  ــم 
ّ
تظل و 

ایــن روش هــا  ابــداع و بــه کار گرفتــه شــده اند. وجــود 

بــه  فرادســتان  احتــرام  دهنــدۀ  نشــان  حــدودی  تــا 

انتقــادات و اعتراضــات فرودســتان اســت؛ چنانکــه دربــارۀ 

داد  دســتور  کــه  گفته انــد  انوشــیروان  عدالــت  زنجیــر 

تــا زنجیــري را نصــب کننــد و بــر روي زنجیــر جرس هایــی 

ــکان دادن  ــا ت ــکایتی دارد ب ــی ش ــر کس ــا ه ــد ت ــرار دهن ق

دســتمایۀ  مســئله  ایــن  کنــد.  دادخواهــی  زنجیــر،  آن 

شــد: هنــدی  ســبک  شــاعران  مضمون ســازی های 

بنـازم به زنجیر، کــز عـــدل شـــاه   

همـه چشـــم شـــد در ره دادخواه

)کلیم کاشانی(

من چو مظلومان از سلسله ي نوشیروان 

انـدر آویختــه زان سلسله ي زلف دراز 

)فرخی سیستانی(

درکنــار انــواع گوناگــون مقابلــۀ بــا ظلــم، کــه بــرای ســالیان 

ســال در برابــر داعیــۀ دادگــری پادشــاهان انجــام می شــد 

ــت  ــتن و دس ــه برداش ــیدن، قص ــرخ پوش ــۀ س ــد جام ـ مانن

در دامــن زدن ـ مفاهیــم دادخواهــی نیــز بــه متــون ادبــی 

راه یافتنــد و بــرای احقــاق حــق مظلومــان، در پوشــش 

ادبــی بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد؛ در واقــع شــاعران 

پدیــدۀ  بــه  خــود  مخصــوص  نــگاه  بــا  نویســندگان  و 

بــه  شــروع  مــردم،  دادخواهــی  آیین هــای  و  اســتبداد 

ــد. ــاوت کردن ــاری متف ث ــق آ خل

اخاقــی،  مفاهیــم  از  گســترده ای  قلمــروی  ادبیــات   

اجتماعــی، سیاســی و... را در بــر می گیــرد و از زمان هــای 

بســیار دور، وســیله ای بــرای ابــراز عواطــف و خواســته های 

ترتیــب  ایــن  بــه  هســت؛  و  بــوده  انســانی  گوناگــون 

و  موضوعــات  جامعــه،  غالــب  جــو  کــه  شــرایطی  در 

ــکار  ــی از اف ــد، تاثیرات ــال می کن ــی را دنب ــای خاص رویداد ه

و احساســات جمعــی بــر ذهــن شــاعران و نویســندگان آن 

عصــر ســایه می افکنــد.

پدیــدۀ ظلــم در همــۀ ادوار و اعصــار مســئله ای مهــم و 

پایان ناپذیــر بــوده کــه بــه نظــر می رســد تاثیــر بســیاری بــر 

ثــار ادیبــان آن دوران بــر جــای گذاشــته اســت؛ بــرای مثــال،  آ

ــار  ــعرای به ــد ملک الش ــاعرانی مانن ــروطه، ش ــر مش در عص

ظلم ســتیزانه  و  آزادی خواهانــه  احساســات  از  سرشــار 

از آن  بــاب ســروده اند؛  ایــن  بودنــد و اشــعاری چنــد در 

ــزدی: ــی ی ــهور فرخ ــعر مش ــه ش جمل

آن زمان که بنهـادم ســـر به پـای آزادی

دست خود ز جـان شستم از برای آزادی

فرخی ز جان و دل می کند در این محفل

دل نثــــار استقال جـــان فدای آزادی

مفاهیــم  نیــز  اعتصامــی  پرویــن  ماننــد  شــاعرانی 

داده انــد: بازتــاب  خــود  شــعر  در  را  دادخواهــی 

بترس ز آه ستم دیدگان که در دل شب

نشسته اند که نفرین به پادشــاه کنند

در  و  سیاســی  ابعــاد  در  فقــط  نــه  نابرابــری  و  ظلــم 

بلکــه  مــردم،  بــه  نســبت  حاکمــان  بی عدالتــی  شــکل 

انســان ها  اجتماعــی  زندگــی  در  مختلفــی  اشــکال  بــه 

بــا شــگرد های هنــری  بــازی می کنــد و ادبیــات  نقــش 

ایــن  ـ  مســتقیم   غیــر  یــا  ـ مســتقیم  خــود  مختلــف 

مفاهیــم را مطــرح می کنــد و گاهــی صحبــت کــردن یــا 

انتقــاد از ظلــم، در قالــب ادبیــات و بیــان اســتعاره گونۀ 

در  کــه  طــوری  بــه  می کنــد؛  پیــدا  بســیار  اهمیتــی  آن 

زبــان  بــه  بعضــی مواقــع در قالــب شــعر و داســتان و 

بــوی  و  رنــگ  کــه  می خوریــم  بــر  ثــاری  آ بــه  تمثیــل، 

می  شــود  و  دارنــد  عدالت خواهانــه  و  ظلم ســتیزانه 

اعتــراف کــرد کــه تقریبــا  رگه هایــی از دادخواهــی را در 

ــی  ــا قدیم ــر ی ــندگان معاص ــاعران و نویس ــۀ ش ــعر هم  ش

می توان یافت. 

طنــز  راه  از  نابرابــری  بــه  انتقــاد  شــیوه ها،  ایــن  از  یکــی 

ــب  ــر دلفری ــه در ورای ظاه ــتقیم ک ــزاری غیرمس ــت؛ اب اس

اعتــراض  از  سرشــار  تلخ خنده ای ســت  خوشــایندش،  و 

و دادخواهــی. زمانــي کــه شــــاعر احســاس ســرکوب و 

ظلــم کنــد، طنــز او بــه عالی تریــن درجــه اش می  رســد. 

ــمقمق در ادبیــات عــرب، و عبیــد زاکانــي در ادبیــات 
ّ

ابوالش

فارســـي ســهم به ســزایی در ایــن طریــق دارنــد. چنــان 

ـ   عبیــد  اثــر  مهم تریــن  ـ  اخاق األشــراف  رســالۀ  در  کــه 

ــاي  ــک زشتي هـ ــه ی ــک ب ــر، ی ــزی بی نظی ــا طن ــنده ب نویس

جامعــۀ روزگار خــود را بازگــو کــرده و فســاد و آلودگــی 

تاریــخ ایــران را بــا زبانــی شــیرین و بی تکلــف بــه تصویــر 

می کشــد. او در ســایر نوشــته های خــود نیــز همچــون 

رســالۀ صدپنــد و دلگشــا، تیــغ تیــز زبانــش را بــر گــردن 

می گــذارد.  عدالــت  مجریــان 

نحــوی  بــه  یــک  هــر  نیــز  و...  موالنــا  حافــظ،  ســعدی، 

انعــکاس  خــود  اشــعار  در  را  دادخواهــی  مفهــوم 

داده انــد و شــاعرانی همچــون فردوســی، ایــن مفهــوم را 

بــه دفعــات متعــددی در آثارشــان بــه تصویــر کشــیده اند. 

ــرار  ــق و پرتک ــی عمی ــاهنامه مفهوم ــدل در ش ــوم ع مفه

بــوده کــه از جنبه هــای مختلفــی قابــل بررســی اســت؛ 

می خوانیــم؛ کــه  چنــان 

که انـدر جهــان داد گنـج من است

جهان زنده از بخش و رنج من است

جهان سر به سر در پنـــاه من است 

پسـنـدیـــدن داد راه مـــــن است

 شــاملو در شــعر »لعنــت« خــود، واژگانــی را انتخــاب و 

را، در  روح اســتبداد و ظلــم  اســتفاده کــرده اســت کــه 

نهایــت زیبایــی مجســم و خواننــده را ترغیــب بــه فــرار از 

ظلــم بــه عدالــت می کنــد :

ای خداوندان خوف انگیز شب پیمان ظلمت دوست!

تا نه من فانوس شیطان را بیاویزم

در رواق هر شکنجه گاه پنهانی این فردوس ظلم آئین،

تا نه این شب های بی پایان جاویدان افسوس پایه تان 

را من

به فروغ صد هزاران آفتاب جاودانی تر کنم نفرین،

ظلمت آباد بهشت گندتان را، در به روی من 

باز نگشائید!

ادبیــات  حــوزۀ  در  بی شــماری  داســتان های  و  رمان هــا 

و  یافته انــد  نــگارش  بــاب  ایــن  در  نیــز  بین الملــل 

نویســندگان بســیاری هم ســو بــا مفاخــر ادب فارســی، 

مثــال،  بــرای  کرده انــد؛  تولیــد  را  برجســته ای  ثــار  آ

اســتیو  بیچــر  هریــت  چــون  معاصــری  نویســندگان 

نــژاد  نابرابــری  تــام، علیــه ظلــم و  رمــان کلبــۀ عمــو  در 

برابــری  و  عدالــت  خواهــان  نوعــی  بــه  سفیدپوســت 

جــان  اثــر  خشــم  خوشــه های  رمــان  در  یــا  می شــود 

ــده  ــوح دی ــه وض ــی ب ــت بی عدالت ــک، محکومی ــتاین ب  اش

می  شود.

فقــط  نــه  ادبیــات  کــه  گفــت  می تــوان  کلــی  طــور  بــه 

در حــوزۀ ادبیــات پایــداری، بلکــه در تمــام قلمروهــای 

نیــز عرصــۀ مبــارزۀ  و...  اجتماعــی، فرهنگــی و اخاقــی 

بــا ظلــم بــوده و بــه مفاهیــم آزادی، عدالــت و برابــری، 

ــه  ــری پرداخت ــوع دیگ ــر موض ــش از ه ــم، بی ــاف و ظل انص

و  زمان هــا  در  را  مفاهیــم  ایــن  کــه  نحــوی  بــه  اســت؛ 

گوناگــون  شــرایط  بــه  پاســخ  در  مختلــف،  مکان هــای 

ــت  ــی را در جه ــیده، راهکارهای ــر کش ــه تصوی ــی ب اجتماع

ــد  ــر روح دردمن ــلی ای ب ــد و تس ــه می ده ــا آن ارائ ــۀ ب مقابل

می شــود. ســتمدیدگان 

مرتضی عنابستانی
دکتری زبان و ادبیات فارسی ۹۹

فــرض کنیــد یــک شــهروند ســاده در بــازی مافیــا هســتید، چنــد 

خوبــی  حافظــۀ  اگــر  شــده اید.  گیــج  حســابی  و  گذشــته  ُدور 

دنبــال  ذهن تــان  در  را  ســرنخ ها  و  حرف هــا  باشــید،  داشــته 

 بــا نشــانه ای راســتی آزمایی شــوند. مجدانــه 
ً
می کنیــد تــا نهایتــا

ــاه  ــاق چ ــی از اعم ــوی خال ــا َدل ــد، ام ــه کار می بندی ــفرها را ب فس

 بــه ایــن نتیجــه می رســید کــه 
ً
ذهن تــان بــاال می آیــد. نهایتــا

به نظــر  غیرممکــن  تصمیم گیــری  و  اســت  مبهــم  همه چیــز 

ــانی  ــا کس ــی ی ــه کس ــت؟ چ ــم اس ــز مبه ــرا همه چی ــد. چ می رس

در ایــن ابهــام نقــش داشــته اند و از آن ســود می برنــد؟ و -در 

این جــا- مهم تــر آن کــه چگونــه جمــات مبهــم می شــوند؟

در دو جســتار پیشــین مطــرح شــد کــه خودکامگــی، اغــراق و 

تأکیــد از بــرکات احتمالــی گزاره هــای دروغین انــد؛ هم چنیــن 

کــه  جهان بینی ای ســت  دروغ گفتــن،  پیش نیــاز  شــد  گفتــه 

در آن فاصله گرفتــن از واقعیــات، یــک ارزش بامنــازع اســت. 

حــال بیاییــد همــراه مــن در ایــن مقــال، بــه هالــۀ مقــدس، 

ــش را  ــم و ارتباط ــر کنی ــام« فک ــکوه »ابه ــت نیافتنی و باش دس

بــا گزاره هــای دروغیــن بســنجیم.

ــامد  ــه »بس ــد ک ــه ش ــل گفت ــتار قب ــد در جس ــان باش ــر خاطرت اگ

بــاالی صفت هــای بیانــی از نــوع عالــی )ماننــد بهتریــن، کم تریــن 

یــک  حســاب  اغراق گونــه ای  و  یک جانبــه  به طــور  و...(،کــه 

 برجســتگی بیش تــری در 
ً
چیــز را مشــخص می کننــد، احتمــاال

گزاره هــای دروغیــن خواهنــد داشــت«. آیــا ایــن مشــخص کردن 

حســاب یک چیــز به طــور یک جانبــه در تضــاد بــا ابهــام نیســت؟ 

نــش دروغ گــو متمرکــز 
ُ

نــوع ک بــر دو  این جــا ضروری ســت  در 

شــویم: وقتــی دروغ گــو بایــد توجیــه کنــد؛ وقتــی دروغ گــو بایــد 

تبییــن کنــد. 

توجیه کــردن در پاســخ بــه »چگونگی« ســت. شــخص مافیــا 

می گویــد:  بی گنــاه  شــهروندی  بــه  رأی دادنــش  توجیــه  در 

»مطمئــن باشــید کــه اگــر مــن مافیــا بــودم، بــه هیچ وجــه از 

بازیگــری  نمی شــدم.  ناراحــت  این قــدر  شــهروند  یــک  رفتــن 

کــه روبه رویــم نشســته می توانــد تغییــر حالــت چهــرۀ مــن را 

ــرا«  ــه »چ ــید ک ــم او بپرس ــر از ه ــال اگ ــد«. ح ــزارش کن ــی گ به خوب

بــه آن شــهروند مفلــوک رأی داده، و مجبــور بــه تبیینــش کنیــد، 

رأی دادنــد، مــن هــم   می گویــد: »نمی دانــم. همــه 
ً
احتمــاال

ــا  ــه او مافی ــتم ک ــن نیس ــه مطمئ ــم ک ــاال آوردم. گفت ــتم را ب دس

مشــکوک  او  بــه  کــه  زد  حرف هایــی  و  کــرد  بــازی  بــد  باشــد. 

 در 
ً
شــدم. بعیــد نیســت مافیاهــا کســانی باشــند کــه اصــا

رأی گیــری شــرکت نکــرده باشــند! مــا را بــه جــان هــم انداخته انــد 

ــه   دروغ در توجی
ً
ــاال ــن احتم ــد«. بنابرای ــا می خندن ــش م ــه ری و ب

خــود مؤکــد و صریح اللهجــه اســت، امــا در تبییــن خــود تــا جــای 

ممکــن مبهــم باقــی می مانــد. 

برخــی دروغ هــا بــه شــاخ وبرگ یافتن اهمیــت زیــادی می دهنــد. 

 یــک مخاطــب را گیــج و حقیقــت 
ً
کثــرت اطاعــات می توانــد کامــا

را مبهــم و دســت نیافتنی کنــد. اگــر شــنوندۀ منفعلــی باشــید 

از  جنگلــی  در  زود،  خیلــی  نکنیــد،  جســت وجو  را  »چرایــی«  و 

بــرای  بــازی دروغ هــا  زمیــن  شــبه حقایق گــم خواهیــد شــد. 

گاهــی  و  ذهنیت هاســت  و  ذهنــی  امــور  شــاخ وبرگ یافتن، 

هرچــه یــک گــزارۀ دروغیــن، تفســیر بیش تــری را در پــی داشــته 

 
ً
حتمــا را  آب  گل آلودکــردن  اصطــاح  اســت.  موفق تــر  باشــد، 

شــنیده اید. از هردری ســخن گفتن )پرگویــی و پراکنده گویــی(، 

کــردن،  ذوقــی  تفســیرهای  موثــق،  منابــع  بــه  ارجاع نــدادن 

را  گزاره هــا  کــه  مواردی ســت  جملــه  از  و...  کلی گویــی 

غیرحقیقــی و گاهــی غیرقابــل راســتی آزمایی می کنــد. شــما 

وقــت نمی کنیــد بــه دنبــال چرایــی تمــام جمــات یــک ســخنران 

کــه شــما را در انبوهــی از اطاعــات غــرق کــرده، برویــد. شــما 

ــد  ــی بل ــر او کارش را به خوب ــتید و اگ ــات او هس ــر توجیه نظاره گ

ــرد. ــد ک ــر خواه ــما را متأث  ش
ً
ــاال ــد، احتم باش

از ســوی دیگــر، گزاره هــای دروغیــن بیش تــر از زمــان ماضــی 

ســود  قابل اندازه گیری انــد،  کم تــر  کــه  افعــال  آینــدۀ  یــا 

می گویــد.  قصــه  دارد  دروغ گــو  کــه  انــگار  می جوینــد؛ 

و  تودرتــو  روایت هــای  بــه  شــکل دادن  بــا  دروغ هــا،  برخــی 

کلی گویــی،  آینــده،  و  گذشــته  بــه  نش هــا 
ُ

ک پیوســت کردن 

درگیرکــردن عواطــف، ارجاع  نــدادن بــه منابــع موثــق و حتــی 

تخریــب ایــن منابــع و... خــود را غیرقابــل راســتی آزمایی می کننــد 

در  کــه  می دهنــد  خبــر  ماورایــی  حقیقتــی  از  بدین طریــق  و 

هالــه ای از ابهــام و شــگفتی غوطــه ور اســت. حــال وقــت آن 

اســت شــما ایــن هالــۀ مبهــم دروغیــن را بیش تــر از حــد معمــول 

ــی  ــرا در آن، گناه ــه چون وچ ــت ک ــدر راس ــد، آن ق ــت بپنداری راس

باشــد. نابخشــودنی 

حســن باســتانی راد بــا نقــل قول هایــی از باســتانی پاریزی و داریــوش شــایگان دربــاره علــی دهباشــی کــه او را »صاحــب بی تــاج و تخــت 

ســمرقند و بخــارا« و »یــک وزارتخانــه« توصیــف کرده انــد از ایــن چهــره فرهنگــی نوشــته اســت.

بــه گــزارش ایســنا، نماینــده ایــران در برنامــه جــاده ابریشــم یونســکو و رئیــس مرکــز پژوهشــی جــاده ابریشــم دانشــگاه شــهید بهشــتی 

در پــی ابتــای علــی دهباشــی )مدیرمســئول مجلــه بخــارا( بــه کرونــا در یادداشــتی بــا عنــوان »شــِب علــی دهباشــی: تاجــدار شــب های 

ــی  ــرای عل ــف ب ــن توصی ــارا« زیباتری ــمرقند و بخ ــت س ــاج و تخ ــب بی ت ــت: »»صاح ــته اس ــرار داده، نوش ــنا ق ــار ایس ــه آن را در اختی ــارا« ک بخ

دهباشــی اســت کــه شــادروان باســتانی پاریزی دربــاره او نوشــته اســت. امــا دهباشــی تاجــدار شــب های بخــارا و ســمرقند اســت؛ تاجــدار 

فرهنــگ و هنــر. »ِکلــِک« دهباشــی بــه َدوات فرهنــگ و میهن دوســتی آمیختــه اســت و چــون »ســاعد ِکلــِک او از چــاه َدواِت« فرهنــگ 

ــا ویــروس جهانگشــا  ــا ریه هایــی آســیب دیده از آســِم روزگار، ب ــب می گیــرد، هیــچ گاه نخواهــد خشــکید. تاجــدار شــب های بخــارا، ب
َ

ُمرک

و تاجــدار ُپررمــز و راز در نبــردی نابرابــر اســت و امیــد کــه جهــان را بــر ایــن دیــو نســتوه تنــگ ســازد و یقیــن داریــم کــه چنیــن خواهــد شــد. ادبـــی
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نامه ای تاریخی بدون بازشدن، خوانده شد

بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از گاردیــن، محتــوای یــک نامــه کــه توســط یــک تاجــر فرانســوی در ۳۱ جــوالی ســال ۱۶۹۷ نوشــته شــده بــود 

تــا از شــهری در فرانســه بــه دســت یکــی از اقوامــش در هلنــد برســد توســط دانشــمندان آشــکار شــد، امــا نکتــه قابــل توجــه این جاســت 

کــه دانشــمندان بــدون بــاز کــردن نامــه بــه محتــوای آن دســت پیــدا کرده انــد.

ایــن نامــه یکــی از ۲۶۰۰ نامــه ای اســت کــه در فاصلــه بیــن ۱۷۰۶ تــا ۱۹۸۹ از سراســر اروپــا بــه شــهری در »الهــه« ارســال شــده بودنــد، امــا 

ــده اند. ــاز نش ــون ب ــا تاکن ــن نامه ه ــورد از ای ــیده اند. ۶۰۰ م ــده نرس ــت گیرن ــه دس ــز ب هرگ

یــک گــروه بین المللــی تحقیقاتــی متشــکل از محققــان دانشــگاه »ام آی تــی«، »کالــج کینــگ لنــدن«، دانشــگاه »کوئیــن مــری لنــدن«، 

دانشــگاه »اوترخــت« و »لیــدن« بــا اســتفاده از اشــعه ایکــس- ری تصاویــر ســه بعدی از داخــل ایــن نامــه خلــق کرده انــد.

تاریخ و اندیشه

در روزهای آینده همراه با سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

سبحان گوهری 
کارشناسی تاریخ ۹۶

امپراتــوری  تاریــخ  مطالعــۀ  مصاحبــه:  پیــش 

تشــریح  و  تعریــف  بــه  می توانــد  ساســانیان 

پــس  و  پیــش  ایــران  دنیــای  اهمیــت  و  دوام 

کــه  آنچــه  ظهــور  به ویــژه  و  اســام  ورود  از 

بــه عنــوان »ســرزمین خافــت  از آن  محققــان 

مشــرق« و در نهایــت دنیــای پارسی ســت کمــک 

تاریــخ  مطالعــه  جهــت  ایــن  از  کنــد.  شــایانی 

ایــران  تاریــخ  شــناخت  در  تنهــا  نــه  ساســانیان 

اهمیــت دارد بلکــه در بررســی تاریــخ خاورمیانــه 

ضــروری اســت. بــه همیــن منظــور بــرآن شــدیم 

بــا دکتــر تــورج دریایــی )اســتاد تاریــخ  باســتان در 

دانشــگاه کالیفرنیــا و متخصــص تاریــخ عصــر 

داشــته  بــاره  ایــن  در  گفت وگویــی  ساســانی( 

باشــیم.

باســتان  ایــران  تاریــخ  مطالعــات  جایــگاه 
بــه طورخــاص دورۀ ساســانیان در غــرب 

چگونــه اســت؟
همیــن  در  ساســانی  دورۀ  دربــارۀ  مطالعــات 

نســلی کــه مــن درخــارج هســتم پــا گرفتــه اســت. 

 
ً
قبــل از اینکــه مــن وارد دانشــگاه شــوم، تقریبــا

در هیچ جــا، نــه درکاســی مســتقل در رابطــه بــا 

ــی آن  ــه کس ــد و ن ــس میش ــانی تدری دورۀ ساس

را مطالعــه می کــرد. عمــدۀ مطالعــات تاریخــی 

بــود  اســامی  تاریــخ  مطالعــات  حیطــۀ  در  یــا 

و  باستانشناســی  مطالعــه  یــا  و  رم  تاریــخ  یــا 

ــبختانه در  ــا خوش ــانی؛ ام ــدن ساس ــدۀ تم بازمان

ایــن ســه دهــة اخیــر، جایــگاه مطالعــات ایــن 

کســانی  و  شــده  عــوض   
ً
کامــا تاریخــی  دورة 

خــاص  طــور  بــه  تخصص شــان  کــه  هســتند 

مجمــوع  در  اســت.  ساســانی  تاریــخ  و  تاریــخ 

توجــه بــه ساســانیان از طریــق اشــخاصی کــه 

ساســانی  تاریــخ  و  می داننــد  پهلــوی  زبــان 

تاریــخ  بــه  همچنیــن  و  کرده انــد  مطالعــه  را 

کامــل  اشــراف  نیــز  مــا  هم جــوار  تمدنهــای 

دارنــد، بیشــتر شــده اســت.

غربــی  صاحب نظــران  و  اســتادان  نقــش 
در مطالعــات ساســانی را چگونــه ارزیابــی 

؟ می کنیــد
ــده و  ــرح ش ــی مط ــا و تئوریهای ــرب نظریهه در غ

 در مــورد تاریــخ 
ً
از آن اســتفاده شــده؛ مخصوصــا

رم، دورهــای موســوم اســت بــه »اواخــر دورۀ 

باســتان« یــا »پساباســتان« کــه بــه انگلیســی 

در  و  میشــود  گفتــه   late antiquity آن  بــه 

ــوان از  ــه میت ــت ک ــی اس ــا و نظریات ــع ایدهه واق

آن بــرای شــناخت دورۀ ساســانی اســتفاده کــرد. 

در  ساســانیان  گنجانــدن  بــرای  نظریــات  ایــن 

الگــوی خــاص و مرتبــط کــردن آن بــه تمدنهایــی 

ــه  ــت دارد. البت ــیار اهمی ــون رم بس ــر همچ دیگ

ساســانیان  مطالعــۀ  تفــاوت  در  نکتــه  ایــن 

در ایــران و اروپــا نیــز حائــز اهمیــت اســت کــه 

ــوژی  ــرا متدول ــد زی ــی گرفته ان ــا پیش ــا از م غربیه

را بســیار  را بهتــر می داننــد و منابــع غیرایرانــی 

ــران  ــم در ای ــا ه ــه م ــه ک ــند. البت ــوب میشناس خ

متــون  چــون  کنیــم  پیشــرفت  می توانیــم 

فارســی و عربــی را بــه خوبــی می شناســیم.

آیــا ایــن اســتنباط کــه فرهنــگ و سیاســت 
ــوده  ــرقی ب ــان ش ــر از گفتم ــانی متأث ساس

ــت؟  ــت اس ــت، درس اس
کــه  البتــه  رم،  فرهنــگ  بــا  مقایســه  در 

شرقی ســت؛ امــا اگــر توجــه کنیــم جهانبینــی 

ایرانشــهر  از  و  اســت  ایرانــی   
ً
کامــا ساســانی 

ــوان  ــت؛ می ت ــم اس ــی مه ــن خیل ــت. ای ــده  اس آم

گفــت جهانبینــی ساســانیان ایرانشــهر و دیــد 

ــه  ــت ک ــد جهانی س ــک دی ــع ی ــهری در واق ایرانش

ــران رخ  ــات ای ــه در ف ــت ک ــی اس ــون اتفاقات مدی

هســتند. ســنت  وام دار  هــا  ایــن  و  داده 

ارزیابــی شــما از سیاســتهای فرهنگــی و 
ــا در  ــور آنه ــرای حض ــانیان ب ــی ساس سیاس

ــت؟  ــرق چیس ش
از همــان ابتــدا ساســانیان بــا شــرق ارتباطــات 

ــیر  ــه اردش ــن اقدامیک ــتند. مهمتری ــی داش مهم

انجــام  پنجــم  اردوان  شکســت  جریــان  در 

میــرود.  شــرق  بــه  کــه  اســت  ایــن  می دهــد 

شکســت  از  بعــد  یکســال  را  کوشــان  دولــت 

اردوان، در ســال 225، نابــود و قــدرت ساســانیان 

را در شــرق تثبیــت میکنــد. دلیــل ایــن اقــدام این 

ــکانیان را از  ــان، اش ــانیان و رومی ــه کوش ــت ک اس

لحــاظ قــدرت اقتصــادی در تنگنــا قــرار میدادنــد. 

در ایــن راســتا ساســانیان الزم داشــتند راه شــرق 

ــاز و  ــم ب ــادۀ ابریش ــه ج ــد. از زمانیک را هموارکنن

ــرد و  ــدا ک ــز رواج پی ــگ نی ــن فرهن ــد ای ــوار ش هم

نــگاه شــرقی ساســانیان بــا توجــه بــه آنچــه دکتــر 

رضــا خانــی در کتــاب »ایــران شــرقی« نوشــته، بــا 

آمــدن هفتالیــان و شکســت ساســانیان در قــرن 

5 هجــری افزایــش پیــدا میکنــد و بــه روم نــگاه 

ویژهــای انداختــه می شــود؛ امــا درنهایــت تــا آن 

زمــان نــگاه، نــگاه شرقی ســت و فرهنــگ ایرانــی 

در شــرق رواج پیــدا می کنــد. 

تأثیرپذیــری فرهنــگ و تمــدن شــرقی بــر 
ــه  ــا چ ــه و ت ــرب چگون ــدن غ ــگ و تم فرهن

ــت؟  ــوده اس ــزان ب می
البتــه کــه فرهنــگ ایــران متأثــر از فرهنــگ شــرق 

تمدنهایــی  وجــود  واســطۀ  بــه  خاورمیانــه،  و 

فرهنگــی  امــا  اســت  بــوده  و...  چیــن  نظیــر 

درواقــع  بــود،  گرفتــه  شــکل  ایــران  در  کــه 

شــرق  هــم  کــه  ایرانشــهری  فرهنگی ســت 

و  جایــگاه  و  نظــردارد  تحــت  را  غــرب  هــم  و 

ــی  ــد و حرف ــی میشناس ــه خوب ــود را ب ــت خ عظم

ــن  ــۀ ای ــرای ارائ ــوژی ب ــک ایدئول ــن و ی ــرای گفت ب

فرهنــگ دارد؛ حتــی میتــوان از ایــران نیــز درکنــار 

چیــن و روم، تحــت عنــوان ســه فرهنــگ و تمــدن 

بــزرگ جهــان یادکــرد.

بــا توجــه بــه ابهاماتــی کــه وجــود دارد، 
چگونــه  را  اعــراب  بــا  ساســانیان  روابــط 

کــرد؟ توصیــف  می تــوان 
ــم  ــر داری ــه در دوران حاض ــدی ک ــب دی ــا برحس م

ــد  ــخ نبای ــا در تاری ــم، ام ــگاه می کنی ــراب ن ــه اع ب

بــه مســائل  بــا نفــرت برخــورد شــود. بلکــه بایــد 

ســعی کــرد مســائل را تجزیــه و تحلیــل کــرد. مــن 

فکــر میکنــم تاریخنــگاری، دیــدگاه و همچنیــن 

منابــع مــا نگاهمــان را نســبت بــه رابطــة بیــن 

ایــران و اعــراب دگرگــون کــرده اســت؛ چــرا کــه 

ایــران و اعــراب از دوران هخامنشــی بــا هــم در 

ــال  ــدی س ــزار و ان ــه ه ــک ب ــد. نزدی ــاط بودن ارتب

ــی  ــرای مقطع ــد و ب ــره بودن ــا چی ــر آنه ــان ب ایرانی

ــد. ــس ش ــی برعک ــن چیرگ ای

کــه  اهمیتــی  حائــز  علــل  نظرشــما،  بــه 
ــده  ــانیان ش ــقوط ساس ــف و س ــب ضع موج
ولــی کمتــر بــه آن هــا پرداخته شــده اســت، 

کدام انــد؟ 
ــه  ــئلة توج ــاره مس ــم در این ب ــیار مه ــئله بس مس

کافــی بــه کودتــای ژنــرال خســرو پرویــز اســت 

بیایــد.  کنــار  روم  امپراطــور  بــا  توانســت  کــه 

دیگــر عامــل مهــم شــهروراز اســت بــه نوعــی بــه 

خانــدان ساســانی پایــان رســمی می دهــد؛ ولــی 

را نگــه  ارتــش ساســانی  بــا کاری کــه می کنــد 

هنــوز  کــه  پرویــز  خســرو  می گــذارد  و  میــدارد 

شکســت نخــورده بــود در دربــار دســتگیر شــود 

کشــته  درباریــان  و  خــودش  فرزنــد  توســط  و 

شــود. در واقــع ایــن کودتاســت کــه باعــث نــزول 

چشــم گیر و قابــل توجــه قــدرت می شــود و در 

شاهنشــاهی ساســانی هــرج و مرجــی بــه راه 

می انــدازد.

در  کــه  اقداماتــی  بــا  ساســانیان  نتیجــه  در 

تاریــخ انجــام دادهانــد تمــدن و کشــوری بــه 

نــام ایرانشــهر برپــا نهادنــد کــه یــک فرهنــگ 

ــایگان  ــر همس ــیاری ب ــوذ بس ــوص و نف ــه خص ب

ــد از 2000  ــدن بع ــگ و تم ــن فرهن ــتند و ای داش

ــا  ــا م ــه ب ــران و منطق ــه در ای ــت ک ــال اس ــزار س ه

همــراه بــوده اســت.

ج دریایی: گفت وگــوی اختصاصــی بــا دکتــر تور

ساسانیان، تاللو اندیشه ایرانشهری
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نقش منبر در فرآیند جامعه پذیری در ایران بعد از انقالب

وز پایان سرایش شــاهنامه  25 اســفند، ســال ر

سرآمد کنون قصۀ یزدگرد

نویســنده کتــاب »ســفالینه گونــه موســوم بــه کوباچــه« می گویــد ســفال های موســوم بــه کوباچــه بــه روشــن شــدن پیشــینه روابــط 

ایــران و قفقــاز به ویــژه از جهــت فرهنگــی و مبــادالت تجــاری و حتــی سیاســی کمــک می کنــد.

بــه گــزارش ایســنا، فیــروز مهجــور کــه کتــاب »ســفالینه گونــه موســوم بــه کوباچــه« او در گــروه هنــر سی وهشــتمین دوره جایــزه کتــاب 

ســال جمهــوری اســامی شایســته تقدیــر شــده اســت، دربــاره موضــوع کتابــش گفــت: از جنبه هــای سیاســی، برخــی ســفالینه ها 

 برخــی از حکومت هــا و دولت هــا در یک ســری از ایــن ســفال ها نقــش داشــته اند، این کــه پشــتیبانی کننــد یــا نــه، 
ً
اهمیــت دارنــد. مثــا

 در دوره صفویــه، شــاه عبــاس اول، حــدود ۳۰۰ ســفالگر چینــی را بــا خانــواده، در ارتبــاط بــا تولیــد 
ً
خودشــان اســتفاده کننــد یــا نــه. مثــا

بهتــر و بیشــتر ســفالینه ها یــا چینی هــای آبــی و ســفید در داخــل کشــور، بــه ایــران دعــوت می کنــد. ســفالینه مشــهور زرین فــام هــم 

کــه خیلــی مهــم اســت، و در ســامرا، در قــرن دوم هجــری تولیــد شــده، بــه نوعــی در دوره فاطمیــان مصــر اهمیــت پیــدا می کنــد.

بررسی روابط دو کشور از روی سفال

تاریخ و اندیشه

اکرم نخعی
کارشناسی تاریخ 96

ــی  ــا نمای ــت ت ــن اس ــر ای ــعی ب ــی س ــت پژوهش ــن یادداش در ای

کلــی از شــاهنامه و ســرایندۀ آن حکیــم ابوالقاســم فردوســی 

بــه دســت آیــد  تــا تاشــی هرچنــد انــدک در شــناخت هــر چــه 

ــه  ــد.  ب ــی باش ــگ و ادب فارس ــان و فرهن ــر زب ــن احیاگ ــرِ ای بهت

منظــور شــناخت شــاهنامه بهتــر اســت کــه ابتــدا بــه شــناخت 

ســراینده و خالــق ایــن منظومــۀ عظیــم، یعنــی فردوســی 

ــم.  بپردازی

فردوســی بارهــا از واژۀ دهقــان در اثــر خــود نام بــرده و روایات 

ــان  ــوع نش ــن موض ــد. ای ــان می کن ــان بی ــان دهق ــود را از زب خ

از اســتفاده وی از روایــات و نقل هــای شــفاهی موجــود در 

بیــن دهقانــان اســت. می تــوان گفــت کــه او از دهقانــان 

بــوده و بــا توجــه بــه پیشــینه ای کــه داشــته؛ بــا متــون کهــن و 

ــت. ــته  اس ــل داش ــنایی کام ــفاهی آش ــتان های ش داس

»ســخنگوی دهقــان چــه گویــد نخســت  *   کــه نــام بزرگــی بــه 

گیتــی کــه جســت؟ « )فردوســی، 1388: 10(.

نقاشــی،  طریــق  از  نــگارش،  و  خــط  ابــداع  از  قبــل  آدمــی   

اصــوات و آواهــا بــا هم نــوع خــود ارتبــاط بــر قــرار می کــرد. 

انســان بــا اســتفاده از آواهــا و اصــوات موفــق بــه برقــراری 

ارتبــاط، ترانه ســرایی و داستان ســرایی شــده و از ایــن طریــق 

هــزاران  طــی  در  کــه  فرهنگــی  شــاخصه های  و  مولفه هــا 

ــت.  ــرده اس ــداری ک ــظ و نگه ــده را حف ــد آم ــی پدی ــال زندگ س

ثبــت و ضبــط آن هــا  بــه  نــگارش و خــط  ابــداع  بــا  ســپس 

پرداختــه تــا از گزنــد نابــودی در امــان باشــند. ایــن ترانه هــا 

و آوا هــا اینگونــه پدیــد آمده انــد.» اقــوام دیرینــۀ گیتــی از 

ــف  ــا طوای ــی ب ــی نظام ــای زندگان ــه مقتض ــه ب ــان ک ــان زم هم

ــان و  ــد. پهلوان ــکار بودن ــتیز و پی ــواره در س ــاور هم ــم مج و ام

دالوران خــود را گرامــی شــمرده و بدان هــا افتخــار می کــرده 

انــد... از ایــن رهگــذر ترانه هــای پرشــوری کــه از منبــع تعصــب 

قومــی زائیــده می شــد در وصــف مفاخــر و ذکــر مآثــر آنــان 

بی گمــان  و  گشــت  جــاری  افــواه  و  الســنه  بــر  آمــده  پدیــد 

اینگونــه ترانه هــا در طــی روزگار طــول و تفصیــل و زیــادت 

و نقصــان پذیرفتــه در اوقــات و نقــاط مختلــف بــه اختــاف 

انشــاد و روایــت می گردیــد. « )زریــن کــوب، 11:1381(. 

عصــر  خدای نامه هــای  همــان  فردوســی  اصلــی  منابــع 

ساســانی و داســتان هــای شــفاهی بــوده کــه ســینه بــه 

ســینه نقــل شــده و توســط فردوســی جمــع آوری و ثبت شــده 

اســت . »جــز از خــدای نامــه کــه ماخــذ اصلــی شــاهنامه اســت 

بعضــی از داســتان ها نقــل از دیگــران اســت و بیشــتر بــه نــام 

دهقــان؛ و دهقــان را مــردی اســت کــه از نــژاد و تخمــه بــزرگان 

باشــد . « )یغمائــی، 1354: 11(.

نــام فردوســی و شــاهنامه در برخــی منابــع ایــن چنیــن آمــده 

اســت:

»بسی یاد نام نکو رانده شد/ بسی دفتر باستان خوانده 

شد

 ز هرگونه رایی فکندند بن/پس آنگه گشادند بند سخن

 که فردوسی طوسی پاک مغز/بدادست داد سخن ها ی نغز

 به شه نامه گیتی بیاراستست/بدان نامه نام نکو 

خواستست « )اسدی طوسی، 1354: 14(.

 فردوســی پــس از پایــان داســتان یزدگــرد، تاریــخ و زمــان پایــان 

شــاهنامه را ذکــر مــی کنــد. در تقویــم ایــران باســتان، روز »ارد« 

ــود  ــر می ش ــی متذک ــوده و فردوس ــفند ب ــا 25 اس ــادف ب مص

کــه در ایــن روز، کار شــاهنامه را بــه پایــان رســانده اســت.

» سرآمد کنون قصه یزدگرد/به ماه سفندارمذ روز ارد

ز هجرت شده پنج هشتاد بار/به نام جهان داور کردگار

چو این نامور نامه آمد به بن/ز من روی کشور شود پر سخن       

 از آن پس نمیرم که من زنده ام/که تخم سخن من 

پراگنده ام

 هرآن کس که دارد هش و رای دین/پس از مرگ بر من کند 

آفرین «  )فردوسی، 1388: 817(.

ــری  ــۀ بش ــه جامع ــت ک ــوان گف ــی می ت ــدی کل ــک جمع بن در ی

در  مکتوب ســازی،  و  نــگارش  بــرای  روشــی  ابــداع  از  پیــش 

ابتــدا بــا ســاخت ترانه هــا و ســرود ها بــه حفــظ و نگهــداری 

داســتان ها و وقایعــی کــه رخ داده؛ می پرداختنــد. ســپس 

بــا ابــداع خــط، آن را مکتــوب و بــه دوره هــای بعــد منتقــل 

ســاختند. آرام آرام ایــن وقایــع از واقعیــت اصلــی خــود فاصلــه 

گرفتــه و بــا کــم و زیــاد شــدن )شــاخ و بــرگ گرفتــن( به افســانه 

ــد. ــدل گردیدن ــطوره مب و اس

 ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن اســاطیر و افســانه ها 

تنهــا بــه ســبب مبهــم بــودن مــکان و دوری زمــان رخــداد 

پــس دروغ و کــذب  یافتــه و نامشــخص اند؛  آن هــا، تغییــر 

در  خــود  فردوســی،  دارنــد.  حقیقــت  کلیــت  در  و  نبــوده 

شــاهنامه ذکــر می کنــد کــه ایــن داســتان ها دروغ و افســانه 

نیســت) تــو ایــن را دروغ و فســانه مــدان(. می تــوان گفــت کــه 

ایــن داســتان های شــفاهی و دالوری هایــی کــه بــه ماننــد 

ترانــه و ســرود بــر زبــان اجــداد مــا جــاری بــوده؛ پایه هــای 

هویتــی و ملــی مــا هســتند کــه مــا نیــز موظــف بــه پاسداشــت 

ــرادی  ــی از اف ــی، یک ــم فردوس ــم ابوالقاس ــتیم. حکی آن هس

منظــوم  بــا  دانســتهدو  خــود  بــر  وظیفــه  ایــن  کــه  اســت 

ســاختن  روایــت ایــن اســطوره ها، حماســه ها و تاریــخ نــه تنهــا 

اثــری ادبــی آفریــده؛ بلکــه تاریــخ و زبــان و هویــت ایرانیــان را از 

ــت.  ــرده اس ــی دور ک ــیب و فراموش ــد آس گزن

 فردوســی از دهقانــان طــوس و در آنجــا دارای شــوکت و جــاه 

بــوده اســت. وی از ســال 367 ســرایش شــاهنامه را شــروع و 

در ســال هــای 384 ،389 یــا 400 آن را بــه پایــان رســاند. حکیــم 

فرزانــه طــوس در ایــن راه از صــرف دارایــی خــود دریــغ نکــرد و 

حتــی بــه فقــر و تنگدســتی دچــار شــد. فردوســی از دو منبــع 

خدای نامه هــای  و  شــفاهی  داســتان های  یعنــی  اصلــی، 

عصــر ساســانی بهــره بــرد و بعــد از گــذر 30 ســال موفــق بــه 

منظــوم کــردن آن هــا شــد کــه امــروزه آن را بــه نــام شــاهنامه 

می شناســیم.
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ــهد. ــی مش ــگاه فردوس ــارات دانش ــهد: انتش ــوی، مش ــد تق محم

نظامــی ســمرقندی، احمــد بــن عمــر بــن علــی)1327(، چهارمقالــه، بــه 
تصحیــح محمــد قزوینــی و کوشــش محمــد معیــن، تهــران: ارمغــان.

ــارات  ــران: انتش ــاهنامه، ته ــی در ش ــب)1354(، فردوس ــی، حبی یغمائ
یغمــا.
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علی الخصــوص  هــا  رســا ه  جامعه پذیــری،  عوامــل  از  یکــی 

دینــی  نهادهــای  و  دیــن  هســتند.  ســنتی  رســا نه های 

در  مســتقیم  غیــر  و  مســتقیم  صــورت  بــه  می تواننــد 

فرآینــد جامعه پذیــری سیاســی موثــر واقــع شــوند. نقــش 

ــا  ــق نهاده ــی از طری ــری سیاس ــن در جامعه پذی ــتقیم دی مس

و ســازما ن های مذهبــی اعمــال می شــود. همــه در جریــان 

ــا نهادهــا، اماکــن و گروه هــای مذهبــی و  ارتبــاط مســتقیم ب

روحانیــت شــناخت حاصــل می کننــد. مســجد بــه طــور عــام و 

منبــر بــه طــور خــاص در فرآینــد جامعه پذیــری سیاســی نقــش 

ــنتی  ــانۀ س ــک رس ــوان ی ــه عن ــر ب ــد. منب ــا می کنن ــی ایف فعال

در شــکل دادن بــه ســمت گیری اصلــی و نیــز افــکار خــاص 

ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــتقیمی دارد. در ای ــش مس ــردم نق ــتر م بیش

اکثریــت مســلمان جامعــه و حاکــم بــودن فرهنــگ شــفاهی 

ــری  ــه  پذی ــی جامع ــزاران اصل ــی از کارگ ــره، یک ــه چه ــره ب و چه

مســاجد و نهادهــای مذهبــی و منبرهــا هســتند.

هــر مکتبــی بــرای معرفــی و گســترش فرهنــگ خــود نیــاز 

بــه تبلیــغ و رســانه دارد. مکتــب اســام هــم از ایــن قاعــده 

رســانۀ  دســترس ترین  در  و  ســاده ترین  نیســت.  مســتثنی 

اســام، منبــر اســت. مهمتریــن کارکردهــای آن در جامعــه 

بیــان  محــور  دو  در  می تــوان  خاصــه  طــور  بــه  را  اســامی 

ــان  ــائل جه ــاندن مس ــرای رس ــوذ ب ــا نف ــانه ای ب ــت: 1- رس داش

اســام 2- ابــزاری مطمئــن بــرای تبلیــغ دیــن و آمــوزش معارف. 

فرآینــدی  بــه  دینــی  حکومــت  در  سیاســی  جامعه پذیــری 

مســتمر و پویــا اطــاق می شــود کــه طــی آن جامعــه و نظــام 

سیاســی از طریــق نهادهــا و عوامــل جامعه پذیــری سیاســی، 

و  فرهنگــی  الگوهــای  و  ارزش هــا  نگرش هــا،  گرایش هــا، 

معیارهــای مــورد قبــول جامعــه و ســاختار حاکــم دینــی از 

نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل مــی  شــود. آثــار جامعه پذیــری 

سیاســی را می تــوان در رفتارهــای سیاســی – اجتماعــی افــراد 

ــرد.  ــاهده ک ــی مش ــت دین ــه در حکوم جامع

تاریــخ تحــوالت  ایــران، نقطــه عطفــی در  انقــاب اســامی 

سیاســی- اجتماعــی دنیــای معاصــر محســوب می شــود کــه 

تغییــرات زیــادی را بــه همــراه داشــته اســت. پیــروزی انقــاب 

اســامی در ســال 57 نمــاد پیــروزی یــک حکومــت مبتنــی بــر 

ارزش هــا و اعتقــادات بــود کــه فصــل تــازه ای در جنبش هــای 

ارتقــا  را  ایدئولوژیــک  باورهــای  جایــگاه  و  گشــود  مردمــی 

داد. بعــد از پیــروزی انقــاب و حاکمیــت روحانیــت در اداره 

کشــور، اســتفاده از منبــر در نیــل بــه اهــداف سیاســی بیشــتر 

ــد.  ــاس ش احس

منتقــل  قــدرت  ارزش هــای  سیاســی  جامعه پذیــری  در 

می شــود. در هــر حکومتــی، حاکمــان جامعــه دنبــال مجــاری 

جامعه پذیــری هســتند. در طــول 42 ســال کــه از عمــر انقــاب 

می گــذرد از ابزارهــای جهــت ایــن مقصــود اســتفاده کــرده 

انــد. صــدا و ســیما، مطبوعــات و منبــر جــزء رســانه های ســنتی 

بــوده کــه در خدمــت ایــن نظــام حکومتی ســت و بــا توجــه بــه 

ماهیــت مذهبــی انقــاب نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا کــرده 

اســت.

مســجد و منبــر، تکیــه و حســینیه، مجالــس روضه خوانــی، 

وعــظ و خطابــه و مراکــز متبرکــه عمده تریــن مراکــز رســانه های 

ارتبــاط،  ایجــاد  مــردم،  گــردآوری  در  کــه  بوده انــد  ســنتی 

همدلــی و همفکــری در میــان آن هــا، شــکل دادن و تفهیــم 

منافــع مشــترک جمعــی و در نهایــت، آگاه کــردن تــودۀ مــردم 

ــا  ــی ت ــذرد، حت ــا می گ ــون آن ه ــه در پیرام ــد و آن چ ــوب و ب از خ

ــد.  ــظ کرده ان ــود را حف ــم خ ــگاه مه ــز جای ــروز نی ام

از تاریــخ انقــاب  از طریــق منبــر در دو مقطــع  پیام رســانی 

اهمیــت پیــدا کــرد، مقطــع اول زمانــی کــه امــام خمینــی 

هنــوز از ایــران تبعیــد نشــده بــود و مقطــع دوم از تبعیــد تــا 

ــاظ  ــی از وع ــد. طیف ــامل می ش ــامی را ش ــاب اس ــروزی انق پی

در ســال های 1341 تــا 1357 درصــدد برآمدنــد بــا اســتفاده 

بکشــند  چالــش  بــه  را  حاکــم  نظــام  مشــروعیت  منبــر،  از 

کننــد،  جلــب  خــود  ســوی  بــه  را  جامعــه  عمومــی  افــکار  و 

آیــت هللا طالقانــی و محمدتقــی فلســفی بــه عنــوان دو نفــر از 

پیشــگامان ایــن رســانه نقــش بــه ســزایی ایفــا کردنــد. 

نقــش منبــر بــه عنــوان مجــرای ارتباطــی حاکمــان بــا مــردم در 

گذشــته اهمیــت زیــادی داشــت و منحصــر بــه سلســلۀ خاصی 

ــتقرار  ــه اس ــرای توجی ــف ب ــای مختل ــان در دوره ه ــود. حاکم نب

ــد.  ــتفاده می کردن ــر اس ــی از منب ــت و مشروعیت بخش حکوم

ــش  ــی نق ــی و طباطبای ــد بهبهان ــی مانن ــروطه واعظان در مش

مهمــی در مقابلــه بــا اســتبداد حاکــم و پیش بــرد مقاصــد 

ــد.  ــراز کردن ــروطه خواهی اب مش

ــاب را  ــانۀ انق ــش رس ــا نق ــامی منبره ــاب اس ــروزی انق در پی

ــی  ــبکه ارتباط ــک ش ــری ی ــادی منب ــداد زی ــی تع ــتند، یعن داش

ــای  ــه پیام ه ــد ک ــرده بودن ــاد ک ــور ایج ــترده را در کل کش گس

منتشــر  منســجم  شــبکۀ  ایــن  طریــق  از  را  خمینــی  امــام 

ابزارهــای  مهم تریــن  از  یکــی  منبــر  رســانه،  می کردنــد. 

بــود.  اســامی  انقــاب  اهــداف  پیگیــری  بــرای  انقابیــون 

ــه  ــرای مقابل ــه 40 ب ــاب در ده ــری انق ــکل گی ــا ش ــان ب همزم

بــا دســتگاه تبلیغاتــی پهلــوی از ایــن رســانه بــه نحــو شایســته 

اســتفاده شــد. 

اوج  منبرهــا  بــا  و   شــد  شــروع  منبرهــا  از  اســامی  انقــاب 

گرفــت. ســال های اولیــۀ بعــد از پیــروزی انقــاب مســجد و 

منبــر محــور اساســی جهت دهــی مــردم در مســیر انقــاب 

گرایــش  می گذشــت  بیش تــر  زمــان  هرچــه  ولــی  بودنــد. 

مــردم بــه منبــر سیاســی کمتــر شــد؛ در حالــی کــه زمانــی منبــر 

غیرسیاســی مذمــوم بــود. 

کــه  اســت  ایــن  اســت  مطــرح  اینجــا  در  کــه  پرسشــی 

جامعه پذیــری سیاســی طــی مراحــل خــود بــا چــه روش هایــی 

صــورت می گیــرد؟ جوابــی کــه می تــوان مطــرح کــرد، ایــن 

ــان  ــکار و روش پنه ــتقیم و آش ــورت مس ــه دو ص ــه ب ــت ک اس

آن  از  یکــی  شــد  اشــاره  کــه  همان گونــه  غیر مســتقیم.  یــا 

دیــن  هســتند.  ســنتی  رســانۀ  و  جمعــی  رســانۀ  شــیوه ها 

بــه  دادن  شــکل  منابــع  و  عوامــل  از  دینــی  آموزه هــای  و 

نهادهــای  مهــم  ارکان  از  روحانیــت  اســت.  جامعه  پذیــری 

از مهم تریــن منابــع  بــه شــمار مــی رود.  ایــران  مذهبــی در 

قــدرت روحانیــون کــه از آن مجــرا اقــدام بــه جامعه پذیــری 

می کننــد می تــوان بــه حضــور در مســاجد، برگــزاری نمــاز هــای 

جماعــت، خطبــۀ عقــد، وعــظ و خطابــه و اســتفاده از منبــر 

اشــاره کــرد. 

مســاجد یکــی از مهم تریــن مســیرهایی هســتند کــه همــواره 

ــا مــردم بوده انــد. روحانیــت در مســجد   راه ارتبــاط روحانیــت ب

ــد.  ــرار می کن ــد برق ــردم پیون ــا م ــر ب ــیلۀ منب ــه وس ــتقیما ب مس

در  می تــوان  را  منبــر  از  اســتفاده  موثــر  نمودهــای  از  یکــی 

نمــاز جمعــه مشــاهده کــرد. در حــال حاضــر تغییــر در ســلیقه 

نســل ها، ضــرورت تغییــر در رویکــرد منبرهــا را موجــب گردیده 

اســت. از آنجــا کــه شــیوه ها و روش هــای ســنتی بــا توجــه 

بــه فناوری هــای جدیــد تبلیغاتــی از جاذبــه و تاثیــر کم تــری 

برخــوردار اســت، بایســتی در منبرهــا تغییــرات گســترده انجــام 

گیــرد. رســانه های جدیــد و نوظهــور از چالشــی ترین مســائلی 

اســت کــه منابــر بــا آن روبــه رو هســتند.
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مرلو پونتی ستایشگر نقاشی های پل سزان

دنیا آن قدرها هم ایران از دریچۀ نگاه ویلیام شکسپیر
که فکر می کنیم، 

بد نیست! محمد رضا خطیب 
کارشناس ارشد کارگردانی

آســمان درام نویســی جهــان از ابتــدای تاریــخ تــا بــه امــروز 

ســتاره های زیــادی را بــه خــود دیــده اســت امــا ایــن آســمان نیــز 

ماننــد آســمان بــاالی ســر مــا، یــک خورشــید دارد. خورشــیدی 

ــی از  ــتاره های بزرگ ــود س ــم وج ــه علی رغ ــپیر ک ــام شکس ــه ن ب

ــیل، در  ــد و آش ــوفوکل، اورپی ــد س ــتان مانن ــان باس دوران یون

روم ســنکا، در رنســانس مولیــر، بن جانســون، کورنی ، راســین 

و در قــرن نوزدهــم و بیســتم بــا بزرگانــی همچــون چخــوف، 

عنــوان  بــه  او  از  همچنــان   ، شــاو  برنــارد  جــورج  و  ایبســن 

ــر  ــب حاض ــد. مطل ــاد می کنن ــخ ی ــس تاری ــن درام نوی بزرگ تری

ســعی دارد تــا رابطــه شکســپیر و کشــور ایــران را بررســی کنــد 

و اینکــه آیــا شکســپیر شــناختی از ایــران و ایرانی داشــته اســت 

یــا خیــر؟

ــال 1564  ــث در س ــر و مکب ــاه لی ــت، ش ــق همل ــپیر، خال شکس

ــی  ــد. از زندگ ــد ش ــتان متول ــفورد در انگلس ــهر استراس در ش

شکســپیر چیــز زیــادی در دســترس نیســت امــا چیــزی کــه 

بســیار واضــح اســت ایــن اســت کــه او از تاریــخ و جغرافیــا 

در  می شــود  را  ایــن  و  بــوده  مطلــع  شــدت  بــه  ادبیــات  و 

فهمیــد.  می دهــد،  کــه  ارجاعاتــی  و  نمایشــنامه هایش 

وارد جزئیــات زندگــی شــخصی شکســپیر نمی شــویم چــون از 

مبحــث اصلــی مــا بــه دور اســت. بــرای اینکــه بدانیــم اطاعــات 

شکســپیر از شــرق و بــه خصــوص ایــران چه قــدر بــوده اســت 

بایــد بــه دوران تاریخــی ای کــه شکســپیر در آن می زیســته 

اســت اشــاره شــود. دوره ای که شکســپیر در آن شــاهکارهای 

جاویــدان ادبیــات نمایشــی را خلــق کــرده اســت بــه »دورۀ 

الیزابــت« معــروف اســت . در ایــن دوره ملکــه انگلســتان، 

 الیزابــت، ملکــه ای هنــر دوســت بوده که بــه هنر بهــای زیادی 

می داده است. 

در ایــن دوران مســافران مغــرب زمیــن چــه در قالــب ســفیر و 

چــه در قالــب تجــارت و جهان گــردی عاقــۀ زیــادی بــه شــرق و 

ــل  ــوان از خی ــن را می ت ــد. ای ــان می دادن ــران نش ــا ای مخصوص

دریافــت.  شــده  نوشــته  دوره  آن  در  کــه  ســفرنامه هایی 

ایــن ســفرنامه ها بــه شــدت مــورد عاقــۀ مــردم اروپــا قــرار 

توصیف هایــی  و  تعریف هــا  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  داشــته، 

عجیــب و گاه بــا اغــراق از شــرق نوشــته می شــده کــه در نــوع 

خــودش بــرای اروپاییــان جالــب توجــه بــوده اســت. شکســپیر 

به طــور مشــخص ســفرنامه های مســافرین غربــی بــه ایــران 

را می خوانــده و اطاعــات جامعــی از ایــران و شــرق داشــته 

اســت. شکســپیر در دوران زندگــی خــود یــک حامــی از طبقــه 

ــدح او  ــعرهایی در م ــی ش ــه گاه ــت ک ــته اس ــل زاده داش اصی

ــا  ــی ب ــیار نزدیک ــتی بس ــت دوس ــن کن ــت. ای ــراییده اس می س

ــرادران شــرلی داشــته اســت کــه بــه دربــار شــاهان صفــوی  ب

آمــده بودنــد و از خــود ســفرنامه هایی بــه جــا گذاشــته اند. در 

نتیجــه شکســپیر از نزدیــک بــا ایــن افــراد نشســت و برخاســت 

ــت. در  ــته اس ــادی داش ــات زی ــران اطاع ــاع ای ــته و از اوض داش

اواخــر قــرن 16 و اوایــل قــرن 17 میــادی اروپــا بــا دشــمن بســیار 

بزرگــی بــه نــام امپراطــوری عثمانــی رو بــه رو بــوده اســت. 

ــر و  ــیای صغی ــامل آس ــیعی ش ــروی وس ــر قلم ــه ب ــمنی ک دش

بین النهریــن تــا شــامات و مصــر و شــبه جزیــرۀ عربســتان 

ــود.  ــا ب ــرای اروپ ــی ب ــد بزرگ ــت و تهدی ــود داش ــلطه خ را در س

ــا  ــی ت ــرده و حت ــه ک ــا حمل ــه اروپ ــا ب ــی باره ــوری عثمان امپراط

پشــت دروازه هــای ویــن نیــز رســیده بــود. اروپائیــان همیشــه 

از تــرکان عثمانــی تــرس داشــتند. امپراطــوری عثمانــی ماننــد 

باالخــص  اروپایــی  کشــورهای  میــان  تجــارت  بــرای  ســدی 

انگلســتان بــا ایــران و هنــد بــوده اســت بــه شــکلی کــه تجــار 

ــه  ــا ب ــد ت ــی را دور می زدن ــروی عثمان ــارا قلم ــن ناچ ــرب زمی مغ

باعــث  می توانســت  کــه  دســت آویزی  تنهــا  برســند.  ایــران 

ــوری  ــوند امپراط ــا ش ــدات عثمانی ه ــان از تهدی ــات اروپائی نج

از  لحــاظ مذهبــی و هــم  از  بــود کــه هــم  ایــران  صفــوی 

لحــاظ قــدرت رقیبــی جــدی و سرســخت در شــرق امپراطــوری 

عثمانــی بــرای تــرکان شــمار می رفتنــد. بــرای همیــن بهتریــن 

وســیله بــرای مشــغول نگه داشــتن امپراطــوری عثمانــی، بــه 

راه انداختــن جنگــی میــان ایــران و عثمانــی بــود. اروپائیــان 

ســعی داشــتند بــا ترغیــب شــاهان صفــوی بــه جنــگ بــا 

بــه همیــن  امــان بماننــد.  از تهدیــدات آن هــا در  عثمانــی 

ــرکان و در مــدح ایرانیــان  ــر علیــه ت خاطــر تبلیغــات وســیعی ب

ــا جریــان داشــت و در نتیجــه شکســپیر هــم بارهــا در  در اروپ

نمایشــنامه هایش از ایرانی هــا بــه خوبــی و از تــرکان بــه بــدی 

یــاد می کنــد. در همیــن راســتا کارلــو گولدونــی نویســنده 

کمدی هــای ایتالیایــی نیز نمایشــی با عنــوان »عــروس ایرانی« 

ــت. ــته اس ــذرد نوش ــان می گ ــا در اصفه ــه تمام ک

در ادامــه یــک نمونــه از آثــار شکســپیر کــه در آن به ایران اشــاره 

شــده اســت را مــرور می کنیم:

شــاهزاده مراکــش: بــه ایــن خنجــر کــه یــک صوفــی ) مقصود 

ــان اســت ( و یــک شــاهزاده ایرانــی را کشــت و در  شــاه صفوی

ــر ســلطان ســلیمان ) شــاه عثمانــی ( پیــروز شــد ،  ســه نبــرد ب

ســوگند کــه مــن قــادرم تیزنگاه تریــن چشــم را بــا نــگاه خــود 

ــوب  ــا منک ــن دنی ــب را در ای ــورترین قل ــازم و جس ــوب س مغل

ســازم. ]تاجــر ونیــزی پــرده 2 صحنــه 1.[

ــران  ــاع ای ــپیر از اوض ــاع شکس ــی اط ــه خوب ــوگ ب ــن دیال در ای

دورۀ صفــوی و همچنیــن شــیوه یادکــردن از شــاه صفــوی و 

شــاه عثمانــی مشــهود و مویــد مطلــب فــوق اســت.
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مرلــو پونتــی یکــی از مطرح تریــن پدیدارشناســان قــرن 20، 

خصــوص  )بــه  هنــری  آثــار  روی  فراوانــی  پژوهش هــای 

وام دار  کــه  او  اســت.  داده  انجــام  فلســفه  و  نقاشــی( 

پدیدارشناســی هوســرل اســت، از وی نیــز پــا را فراتــر گذاشــته 

اســت و حتــی بــه رد یــا تصحیــح فلســفۀ وی پرداختــه اســت. 

فلســفۀ او در مواجهــۀ بــا جهــان و علی الخصــوص آثــار هنری 

برگرفتــه از اندیشــه های بســط یافته هوســرل، )در جهــان 

بــودن( هایدگــر، دکارت و... اســت. فلســفه او ۳ جــز اصلــی و 

ــاس در  ــن. ۱. احس ــی، و ت ــی ادراک ــاس، آگاه ــم دارد: احس مه

نظــرگاه پونتــی مــا را در حضــور هســتی قــرار می دهــد، چراکــه 

ادراک حســی مــن از یــک چیــز ذات آن را می نمایانــد. حــس 

ــده  ــود زن ــر موج ــت، اگ ــاط اس ــردن در ارتب ــت ک ــا حرک ــردن ب ک

قــادر اســت چیــزی را حــس کنــد، بــه دلیــل حرکــت جهت منــدی 

اســت کــه می کنــد. حرکــت می کنــد تــا بتوانــد بهتــر حــس 

ــدن  ــرون ش ــود بی ــی ازخ ــفه پونت ــردن در فلس ــس ک ــد. ح کن

ــه. ــک تجرب ــردن ی ــی ک ــن و درون ــود فرورفت ــه در خ ــت ن اس

۲. آگاهــی ادراکــی در اندیشــۀ وی بــه ۲ دســته کلــی تقســیم 

می شــود: الــف( آگاهــی از تــن )خــود ادراکــی( ب(آگاهــی 

ــی  ــگاه پونت ــی(؛ در ن ــرون ادراک ــی )ب ــیای خارج ــا و اش از چیزه

آگاهــی ادراکــی مــا بــا معنــا مرتبــط اســت. پونتــی کــه مخالــف 

اســت،  مطلــق  عینیت گرایــی  و  قدیــم  علــم  جزم اندیشــی 

در بحــث معنــا و تــن بــه رابطــه اشــتراکی و التقاطــی معتقــد 

ــوژه  ــم س ــژه و ه ــم اب ــن ه ــا و ت ــر معن ــارت دیگ ــه عب ــت. ب اس

هســتند. اهمیــت هــر دو وجــه ســوژگی و ابژگــی در فلســفۀ 

پونتــی برگرفتــه از فکــر در جهــان بــودن هایدگــر اســت. وی 

می گویــد چــون مــا در جهــان هســتیم، ایــن بــودن در جهــان 

ــا جهــان اســت و ایجــاد و برقــراری  باعــث ارتباطــی دوســویه ب

ــود. ــی می ش ــث کج اندیش ــاط باع ــویۀ ارتب ــک س ی

در بــاب فلســفۀ پدیدارشناســی هنــر، هنرمنــدی کــه خیلــی به 

وی نزدیــک اســت و تحســین او را برمی انگیزانــد، پــل ســزان 

فرانســوی اســت. ســزان نقــاش طبیعــت اســت، وی طبیعــت 

را چهــره می دیــد و بــاور داشــت کــه نقــاش ابلــه نیســت. چهــره 

بــه تعبیــر لوینــاس عبــارت اســت از: در چهــره اســت کــه تجلــی 

دیگــری آفریــده می شــود. خــود ســزان می گویــد: اشــیا صرفــا 

شــیء نیســتند، دیگــری هســتند، دیگــری کــه بایــد به دســت 

نقــاش تفســیر شــوند، ماننــد توصیــف یــک رومیــزی در چــرم 

ــی های  ــارۀ نقاش ــم درب ــی ه ــود پونت ــزاک. خ ــر بال ــاغری اث س

ســزان چنیــن نقــل می کنــد: نقاشــی ســزان فســخ عــادت 

تجربه هــای  اپوخــه  یــا  تعلیــق  روزمرگــی،  فســخ  هاســت، 

معمــول اســت، آثــار او ســاحت روح و ســکون حقیقــت را برمــا 

نمایــان می کنــد. نقاشــی های او تهــی بــودن را بــه خوبــی 

نشــان می دهــد و تحویــل اســتعایی و ذات گرایــی هایدگــری 

در آن هــا نمایــان اســت. 

ســزان بــه تعبیــر ســارتر وجــۀ زیــادی یــا فی نفســه بــودن 

ــات  ــان ماهی ــی جه ــه تعال ــم وج ــد، ه ــان می ده ــم را نش عال

را نشــان می دهــد و در عیــن حــال آگاهــی مــا را بــه ســوی آن 

برمی انگیزانــد. پونتــی معتقــد اســت تنهــا انســان اســت که با 

تعلیــق جهــان می توانــد از آن فاصلــه بگیــرد و بــه آن بنگــرد و 

بــا خلــق نقاشــی هایی چــون ســزان، ماهیــت پنهــان واقعیــت 

را دریابــد. وقتــی بــا اندیشــۀ فلســفی پونتــی بــه اشــیاء هنری 

ــی  ــم تنیدگ ــه دره ــی ک ــویم زمان ــه می ش ــم، متوج می نگری

ــری  ــار هن ــت، آث ــرده اس ــن ب ــا را از بی ــان فاصله ه ــس و جه ح

شــده اند. زاده 

ــازی و  ــت فرهنگس ــه جه ــد برنام ــرای تولی ــار الزم ب ــد اعتب ــف کردن ــه را مکل ــه و بودج ــازمان برنام ــه ای س ــس در مصوب ــدگان مجل نماین

آگاهــی بخشــی و اطــاع رســانی را از محــل هزینه کــرد یــک درصــد از اعتبــارات هزینــه ای دســتگاه های اجرائــی را در اختیــار صداوســیما 

قــرار دهــد. بــه گــزارش ایســنا، نماینــدگان مجلــس  در جریــان بررســی جزئیــات الیحــه بودجــه در بخــش هزینــه ای بنــد الحاقــی تبصــره 

ــر  20 را بــه تصویــب رســاندند کــه براســاس آن در اجــرای بنــد)چ( مــاده)۳۷( قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور مبنــی ب

تکلیــف دســتگاه هــای اجرائــی مشــمول مــاده)۵( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه هزینــه کــرد یــک درصــد)%۱( از اعتبــارات هزینــه 

ای خــود )بــه اســتثنای فصــول۴،۱و ۶( طــی قــرارداد مشــخص بــا ســازمان صــدا و ســیما بــرای تولیــد برنامــه جهــت فرهنگســازی و آگاهــی 

بخشــی و اطــاع رســانی، ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور مکلــف اســت بــا تنظیــم ســازوکار مناســب در هــر مرحلــه از تخصیــص اعتبــارات 

ــیما  ــدا و س ــازمان ص ــه س ــر، و ب ــمول کس ــی مش ــتگاه اجرائ ــار دس ــص اعتب ــا تخصی ــب ب ــد را متناس ــن بن ــوع ای ــارات موض ــه ای، اعتب هزین

اختصــاص دهــد.

اختصاص اعتبار به صداوسیما برای فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطالع رسانی

فرهنگ و هنر

زهراسادات وحیدی
کارشناسی مهندسی باغبانی 98

کتــاب واقع نگــری نوشــته هنــس، اورال و آنــا رولســینگ اســت و 

انتشــارات میلــکان آن را بــه چــاپ رســانده اســت.

ایــن کتــاب بــه ده دلیــل اثبــات می کنــد کــه اوضــاع دنیــا رو بــه بهبــود 

اســت؛ در همیــن راســتا هنــس کــه یــک پزشــک ســوئدی، آمــاردان و 

از بنیان گــذاران ســازمان پزشــکان بــدون مــرز بــود تاکیــد بــر مخالفــت 

ــرا  ــک امکان گ ــود را ی ــه خ ــرا ک ــی دارد چ ــا منفی گرای ــی ی ــا مثبت گرای ب

اشــاره  شــناختی  خطــای  ده  بــه  خــود  کتــاب  در  وی  می شناســد. 

می کنــد کــه باعــث شــده بســیاری از مــا، دنیــا را تلخ تــر از آن چــه هســت 

ببینیــم و حتــی احســاس کنیــم جهــان بــه ســرعت رو به نابــودی پیش 

ــی رود. م

در فصــل اول کتــاب بــه تفســیر غریــزه شــکاف می پــردازد، ماننــد 

دیگــر  و  غــرب  چــون:  اشــتباهی  امــا  و  ســاده  دســته بندی های 

در  هنــس  دســت.  ایــن  از  مثال هایــی  و  آ ن هــا  و  مــا  کشــورها،  

این بــاره معتقــد اســت کــه در حقیقــت اکثــر افــراد در حــد واســط ایــن 

دســته بندی مــا و آن هــا قــرار می گیرنــد. بــا ایــن تقســیم بندی، نواحــی 

ــا  ــن قطب ه ــن ای ــه بی ــی ک ــکاف بزرگ ــی رود و ش ــن م ــتری از بی خاکس

باقــی می مانــد، خطــای مــا را در تحلیــل افزایــش می دهــد.

در بخــش دوم کتــاب بــه غریــزه منفی گــری، می پــردازد؛ ایــن ویژگــی 

اگــر چــه بــه بقــای انســان بــر روی کــره زمیــن کمــک کــرده، امــا می تواند 

ــیم  ــا ترس ــن م ــی را در ذه ــای بیرون ــت دنی ــر از واقعی ــری تیره ت تصوی

کنــد. 

خطــوط  اســت.  مســتقیم  خــط  غریــزه  هنــس  بعــدی  موضــوع 

مســتقیم  نســبت بــه آن چــه در غرایــز و تصــورات مــا وجــود دارد، کم تــر 

ــه در  ــگار همیش ــاری ان ــای آم ــی نموداره ــن تلق ــد. در ای ــد می آین پدی

ــه  ــت، بلک ــور نیس ــی این ط ــرد ول ــد ک ــت خواهن ــتقیم حرک ــط مس خ

ــد.  ــف دارن ــکال مختل ــا اش نموداره

ــا غریــزه تــرس واکاوی  قســمت چهــارم کتــاب انســان را در مواجهــه ب

می کنــد. در همیــن راســتا ادامــه می دهــد کــه بشــر انــرژی زیــادی 

صــرف موضوعــات ترســناکی می کنــد کــه در شــرایط عــادی احتمــال 

رخــداد آن هــا کــم اســت؛ در نتیجــه از موضوعــات خطرنــاک حقیقــی 

غافــل می شــود.

ــگام  ــان هن ــر انس ــای تفک ــدازه و خط ــزه ان ــه غری ــدی ب ــش بع در بخ

ــر  ــداد دیگ ــا اع ــر ب ــه اگ ــدادی ک ــردازد، اع ــزرگ می پ ــداد ب ــاهده اع مش

ــید. ــد رس ــر خواهن ــه نظ ــزرگ ب ــه ب ــوند همیش ــاس نش قی

قســمت ششــم کتــاب بــه غریــزه تعمیــم اشــاره دارد و توصیــف 

 تجربیــات شــخصی خودمــان را بــه دیگــران 
ً
می کنــد کــه مــا معمــوال

شــباهت های  و  تفاوت هــا  بــه  بی توجــه  و  می دهیــم  نســبت 

ــدی و  ــتاب زده گروه بن ــی ش ــگاه کل ــورت ن ــق، به ص ــز و دقی ــیار ری بس

می دهیــم. انجــام  نادرســت  دســته بندهای 

فصــل هفتــم بــه غفلــت بشــر از تغییــرات کوچــک می پــردازد وعــدم 

به روزرســانی اطاعــات در خصــوص جامعــه.

ــه  ــتن ب ــه  نگریس ــدگاه یگان ــزه دی ــه غری ــاب ب ــدی، کت ــل بع و در فص

مشــکات می پــردازد. در ایــن بخــش بــرای درک بهتــر ایــن خطــا مثــال 

جالبــی مطــرح می شــود؛ ایــن کــه اگــر شــما یــاد داشــته باشــید خــوب 

از یــک ابــزار اســتفاده کنیــد، ممکــن اســت بخواهیــد در مواجهــه بــا 

مشــکات بیــش از حــد آن ابــزار مــورد اســتفاده قــرار دهیــد.

بخــش نهــم کتــاب غریــزه مقصردانســتن انســان را زیــر ذره بیــن 

می بــرد و بــه ایــن مســئله می پــردازد کــه هنگامی کــه رویــداد بــدی رخ 

می دهــد غریــزه ســرزنش بــه مــا می گویــد کــه به ســرعت مقصــر را پیدا 

کنیــد. ایــن دیــد بــه مســائل، تــک علتــی نــگاه می کنــد و بــا شناســایی 

مقصــران و قهرمانــان از پیچیدگــی و چندگانگــی تعامــل علــل در بــروز 

رویدادهــا غفلــت می کنــد. و بخــش آخــر مــا را بــه غریــزه اضطرارمــان 

رجــوع می دهــد، همــان هنــگام کــه در تــرس و فشــار روانــی قــدرت 

ــزه  ــن غری ــم. ای ــت می دهی ــود را از دس ــادی خ ــی و انتق ــر تحلیل تفک

ــی  ــت خیل ــن اس ــردا ممک ــت، ف ــا هیچ وق ــاال ی ــا ح ــد ی ــا می گوی ــه م ب

ــروری  ــت ض ــت فوری ــه هیچ وق ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــد؛ ام ــر باش دی

وجــود نــدارد. در انتهــای کتــاب هنــس شــرح می دهــد کــه خبرنــگاران 

و فعــاالن اجتماعــی و سیاســت مداران هــم انســان هســتند و بــه مــا 

دروغ نمــی گوینــد، بلکــه خودشــان هــم بــه جها ن بینــی غم انگیــزی 

مبتــا هســتند.



ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال ششم / شماره هفتاد و سه/ سالنامه 1399 16

گفت  وگــوی اختصاصــی با دکتر احمــد آفتابی ثانی به مناســبت روز مهندس

خودت را بشناس

زاد گفت  وگــوی اختصاصــی وقایــع اتفاقیــه با دکتــر علیرضا آ

سپهر کوتاه شدۀ آرمان ها

نهمین دوره مرحله استانی مسابقات مناظرٔه دانشجویی رتبه های برتر خود را شناخت

امیرحسین حسن زاده
کارسناسی مواد و متالوژی98

پیش مصاحبــه: بــه مناســبت پنجــم اســفند، روز بزرگداشــت خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی و روز مهنــدس، بــر آن شــدیم تــا گــپ و گفــت 

دوســتانه ای بــا دکتــر احمــد آفتابــی ثانــی، عضــو هیئــت علمــی گــروه 

عمــران دانشــکده مهندســی دربــاره پــاره ای از موضوعــات، ســواالت 

ــی  ــته های مهندس ــجویان رش ــغلی دانش ــری و ش ــای  فک و دغدغه ه

ــیم. ــته باش داش

مهندســی در ایــران طرفــداران زیــادی دارد و همیــن 
ــوری  ــزو 10 کش ــران ج ــام ای ــه ن ــت ک ــده اس ــث ش ــر باع ام
باشــد کــه بیشــترین مهنــدس را در جهــان تربیــت کــرده 
اســت. مطابــق تحقیقــات ســازمان همیــاری اشــتغال دانش 
آموختــگان بیشــترین تعــداد بیــکاران در رشــته های 
مهندســی، ســاخت و تولیــد اســت. گرچــه از ابتــدا نظــام 
ــد  ــتغال نمی ده ــاد اش ــرا ایج ــی ب ــی تضمین ــوزش عال آم
امــا اغلــب توقــع جوانــان پــس از کســب علــم و مهــارت در 
دانشــگاه نســبت بــه جایــگاه شــغلی بــاال مــی رود، از نظــر 
شــما راهــکار اســتفاده از فــن فارغ الحصیــالن رشــته های 

ــت؟ ــازار چیس ــی در ب مهندس
ــوزش  ــود آم ــأ وج ــف : خ ــت: ال ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــاره دو نکت ــن ب در ای

مهارت هــای مهندســی در دانشــگاه: بــه نظــر مــن بــرای موفــق شــدن 

در صنعــت و مشــاغل مربــوط بــه مهندســی، مهارت هایــی مــورد نیــاز 

اســت کــه هنــوز جــای آن هــا در دانشــگاه خالی ســت. در دانشــگاه 

بیشــتر دروس محاســباتی و نظــری آمــوزش می بینیــم و بــه بعــد 

عملــی آن کمتــر می پردازیــم. خوشــبختانه چنــد ســالی اســت کــه مراکــز 

مهارت آمــوزی مرتبــط بــا فعالیت هــای ســازمان فنــی حرفــه ای بــه وجود 

ــه  ــود ک ــث می ش ــی باع ــن دروس ــود چنی ــان کمب ــا همچن ــد؛ ام آمده ان

فارغ التحصیــان در بــازار کار بــه مشــکل بخورنــد. یکــی از راههــای بــرون 

رفــت از ایــن شــرایط، اســتفاده از الگوهای موفــِق آموزش مهندســی در 

دنیاســت. بــرای ایــن منظــور، می تــوان تعــدادی از دانشــگاه های مطــرح 

مهندســی دنیــا را از نظــر نحــوۀ چینــش  و محتــوای واحدهــای درســی 

بررســی کــرد و بــا اســتفاده از یــک ســند پشــتیباِن موفــق، بــه یــک الگــو 

مناســب برای برنامۀ درســی رســید. ب : خودت را بشناس )شعار معروف 

ســقراط(: بگذاریــد بــا ایــن مقدمه شــروع کنــم؛ کتابــی به فارســی ترجمه 

شــده اســت بــا عنــوان »هنــر شــناخت مــردم«. در ایــن کتــاب انســان ها 

بــه شــانزده تیــپ شــخصیتی تقســیم می شــوند و بــرای هــر تیــپ، عاوه 

بــر بحــث پیرامــوِن انــواع ویژگیهــای شــخصیتی، شــغل مناســب آن نیــز 

مشــخص می شــود. خوانــدن ایــن کتــاب را بــه همــۀ دوســتان پیشــنهاد 

می کنــم چــرا کــه زندگــی را بــرای شــما را راحت تــر و آســان تر می کنــد و 

بهتــر می توانیــد بــا اطرافیــان خــود ارتبــاط برقــرار کنیــد. بنــده بــه شــدت 

معتقــدم مــا هنگامــی در یــک کار موفــق هســتیم کــه آن کار بــا تیــپ 

روانشــناختی مــا همگــون باشــد. بــه زبــان ســاده، ببینیم بــرای چــه کاری 

ســاخته شــده ایم. هــر شــغل مثــل یــک بــردار می مانــد کــه مولفه هایــی 

کــه  هســت  بــرداری  ماننــد  هــم  مــا  شــخصیتی  ویژگی هــای  دارد، 

مولفه هایــی دارد. هــر چــه ایــن دو بــه هــم نزدیک تــر باشــند برایندشــان 

ــود.  ــر می ش ــان صف ــد برایندش ــس باش ــر بالعک ــی اگ ــت؛ ول ــر اس بزرگت

ــه  ــکات توج ــن ن ــه ای ــویم ب ــی می ش ــته  های مهندس ــا وارد رش ــی م وقت

نمی کنیــم. در دبیرســتان بایــد جوانانــی را بــه ســمت مهندســی آورد 

کــه تیــپ روانشــناختی آنهــا بــا مهندســی هماهنــگ باشــد. بــه عنــوان 

ــخصیتی  ــپ ش ــرم اول تی ــان ت ــی از هم ــجوی مهندس ــر دانش ــال، اگ مث

خــودش را شناســایی کنــد و از طــرف دیگــر بدانــد مشــاغل مهندســی بــه 

چــه آدم هایــی بــا چــه ویژگیهایــی نیــاز دارد، اگــر احســاس کنــد در بعضی 

زمینه هــا ضعــف دارد، می توانــد ضعف هــای خــود را جبــران کنــد.  خــود 

حقیــر نیــز در رشــتۀ عمــران و پــس از دوران کارآمــوزی متوجه شــدم از نظر 

کار اجرایــی و کارگاهــی ضعیــف هســتم. چــون وقتــی کســی بــرای کاری 

ســاخته نشــده باشــد، امــا بخواهــد بــه زور آن کار را انجــام دهــد، بــه قــول 

آقــای فراســتی »درنمی آیــد« و همــه متوجــه می شــوند او بــرای ایــن کار 

 خــود فــرد بعــد از یــک مــدت کوتاهــی متوجــه 
ً
مناســب نیســت، یــا اصــا

ــد  ــان بدان ــر انس ــک کام اگ ــت. در ی ــق نیس ــه در آن کار موف ــود ک می ش

بــرای چــه کاری ســاخته شــده اســت و اگــر بتوانیــم در نظــام آمــوزش بــه 

ــر  ــع بهت ــی وض ــم، خیل ــه کنی ــتر توج ــناختی بیش ــوژی روانش ــن تیپول ای

می شــود. بنــده ریشــۀ بخشــی از بیکاری هــا را در ایــن موضــوع می بینم.

ــدام  ــما ک ــر ش ــخصیت از نظ ــی ش ــث روانشناس ــه بح ــه ب ــا توج ب
تیپ هــای شــخصیتی بــه رشــته های مهندســی جــذب می شــوند؟

البتــه مهندســی شــاخه های بســیار متعــددی دارد؛ اگــر بخواهیــم در 

ــای  ــمت کاره ــه س ــتر ب ــرا بیش ــراد برون گ ــم، اف ــال بزنی ــران مث ــته عم رش

اجرایــی می رونــد، یعنــی موقعیت هایــی کــه در روز بــا افــراد زیادی ســر و 

کار دارنــد و بالعکــس از طرفــی افــراد درون گــرا اغلــب به ســمت مشــاغل 

دفتــری و محاســباتی می رونــد. مهندســی بــه شــدت بــه ریاضیــات 

وامــدار اســت و بــه قــول یکــی از اســاتید، مهندســی مثــل یــک لیــوان 

چــای شــیرین اســت کــه چــای آن ریاضیــات اســت و تلــخ، و شــیرینی آن 

علــوم تجربی ســت کــه حجــم کمتــری هــم دارد. اغلــب دانشــجویان بــا 

ریاضیات دم خور هســتند و از نظر تیپولوژی روانشــناختی شهودی اند. 

از بعد متفکر یا احساســی بودن، بیشــتر فضاهای مهندســی بر خاف 

 در فضا هــای اجرایــی و کارگاهــی، جــای 
ً
رشــته های هنــری و مخصوصــا

غلبــۀ عقــل بــر احســاس اســت و شــاید احســاس بشــود کــه مهندســی 

فضــای خشــک یــا صفــر و یکــی داشــته باشــد. 

ــر،  ــا را بهت ــد کاره ــواره می خواهن ــان هم ــوال مهندس معم
اکثــر رشــته های  انجــام دهنــد.  ارزان تــر  و  ســریع تر 
مهندســی بــه نحــوی بــا »بهینــه ســازی« ســر و کار دارنــد. 

ــد؟ ــا می بینی ــر را کج ــرز تفک ــن ط ــتفاده از ای ــگاه اس جای
منشــا ایــن تفکــر بــه محــدود بــودن منابــع برمی گــردد؛ در یــک کام مــا 

نبایــد اســراف کنیــم. امروزه روش های تحلیلی و محاســباتی مهندســی 

ــرای  ــادی ب ــان زی ــدس زم ــک مهن ــه ی ــرای اینک ــده اند ب ــر ش ــز کوتاه ت نی

محاســبات صــرف نکنــد. در دنیــا درس بهینه ســازی یــک شــاخه بســیار 

مهــم اســت و نشــریات علمــی متعــددی در رابطــه بــا ایــن موضــوع 

وجــود دارنــد. همچنیــن بهینه ســازی منابــع مهندســی موضــوع خیلی 

از پایان نامه هــای دانشــجویان اســت و در همــه رشــته ها ایــن موضــوع 

اهمیــت دارد. عــاوه بــر بعــد نظــری در عمــل هــم هــدف بهینه ســازی 

ــال در  ــرای مث ــود. ب ــتفاده ش ــری اس ــی کمت ــواد مصرف ــا از م ــد ت می باش

ســازه های عمرانــی ســعی متخصصیــن در ایــن اســت کــه روز بــه روز 

آســان تر و ســاختمان هایی بــا وزن کمتــر بســازند. یــا یــك کارخانــه ســعی 

ــد  ــود را، هرچن ــدی خ ــه تولی ــك قطع ــرم ی ــر ج ــی بهت ــا طراح ــد ب می کن

خیلــی ناچیــز، کاهــش دهــد کــه در مقیــاس زیــاد و تولیــد انبــوه تأثیــر 

زیــادی خواهــد داشــت.

گفتــه می شــود ذهــن مهندســان و سیســتم فکــری 
آن هــا  صفــر و یکــی اســت، هنــگام ورود آن هــا بــه 
ــان  ــب دیدش ــی اغل ــری مدیریت ــتم های تصمیم گی سیس
بــه ســمت ســریع ترین راه بهبــود عملکــرد پیــش مــی رود 
از  متفــاوت  آن هــا  توســط  شــده  ارِائــه  راه حل هــای  و 
راه کارهــای متفکریــن علــوم انسانی ســت. بــه نظر شــما آیا 
می تــوان چالش هــای جامعــه را نیــز بــه مثابــۀ یــک معادلــه 

ــرد؟ ــل ک ــت، ح ــن اس ــی معی ــه دارای جواب ک
حقیــر بــا اینکــه خــودم مهندســی خوانــده ام، امــا چنــدان موافــِق 

مهندســی اجتمــاع نیســتم. همچنیــن خیلــی موافــق نیســتم کــه 

ــه  ــوند و ب ــی بش ــی و سیاس ــای مدیریت ــی وارد فضاه ــین خیل مهندس

ســمت مدیریــت اجتمــاع برونــد. می بینیــم در خیلــی از کشــور های 

پیشــرفته، سیاســت مداران آن هــا اغلــب فارغ التحصیــان رشــته های 

نــام  بــه  رشــته ای  مــا   
ً
مثــا هســتند.  حقــوق  و  انســانی  علــوم 

 تعریــف 
ً
جامعه شناســی داریــم و افــراد در آن یــاد می گیرنــد کــه اصــا

جامعــه چیســت، ویژگیهــای آن کدامســت، عائــِم خدای ناکــردۀ مرضــِی 

ــی کار  ــود. وقت ــد ب ــه خواه ــان آن چ ــای درم ــرف، راهه ــه و از آن ط جامع

ــه  ــت ک ــب اس ــدر غری ــپاریم همانق ــدس بس ــه مهن ــناس را ب جامعه ش

معالجــۀ بیمــار را بــه جای پزشــک متخصص بــه یک مهندس بســپاریم؛ 

در مــورد مســائل مدیریتــی و تقنینــی نیز همین گونه اســت. هرکســی 

بایــد بــه وظیفــۀ خودش عمــل کند، مهندســین باید در صنعت باشــند 

چــرا کــه از ابتــدا در درس هــای خــود بــا یــک جســم بی جــان ارتبــاط 

ــدگاه  ــن دی ــا ای ــه ب ــان ها و جامع ــا انس ــورد ب ــا در برخ ــته اند. قطع داش

نمی تــوان مدیریــت کــرد و اســتفاده از ایــن تفکــر آســیب زا اســت و اگــر 

هــم بــه مناســب مدیریتــی کشــوری رســیدند حتمــا بایــد از مشــاورین 

علــوم انســانی بهــره بگیرنــد.

ــش  ــل افزای ــق را عام ــی دقی ــه علم ــود نقش ــیاری نب بس
از  فراتــر  مهندســی  رشــته های  پذیــرش  ظرفیــت 
نیــاز واقعــی کشــور می داننــد کــه حجــم انبوهــی از 
فارغ التحصیــالن کم ســواد و البتــه بیــکار را در ســطح 
جامعــه پخــش می کنــد. پیامدهــای منفــی ایــن عــدم 
نظــام مهندســی کشــور چیســت؟ بــرای  برنامه ریــزی 
البتــه بــرای تعریــف ســواد اختــاف نظــر وجــود دارد و مــا چندیــن نــوع 

ســواد داریــم. در صنعــت، مهندســین موفــق چــه بســا از بعــد ســواد 

نظــری ضعیــف باشــند و بــا نمــرات خوبــی از دانشــگاه فارغ التحصیــل 

نشــده باشــند، ولــی ممکــن اســت ایــن افــراد از نظــر عملــی بســیار قــوی 

باشــند و بــه ســبب برخــی ویژگی هــای شــخصیتی توانســته باشــند 

بــه موفقیــت برســند. متأســفانه ســوق دادِن همــه جامعــه بــه ســمت 

رشــته های مهندســی، آســیب های اجتماعــی شــدیدی خواهــد داشــت 

کــه یکــی از آســیب های آن ایجــاد توقــع در دانشــجویان اســت، همیــن 

امــر باعــث می شــود بــه ســمت بســیاری از مشــاغلی کــه در شــأن خــود 

نمی داننــد نرونــد و این توقــع کاذب باعــث ایجاد بیکاری و ســرخوردگی 

ــود. ــان می ش جوان

در تجربیــات زیســتۀ شــما علــم مهندســی تــا چــه حــد در بهبود 
مشــکالت و چالش هــای زندگــی شــخصی یاری دهنــده اســت؟

تحصیل در رشــتۀ مهندســی تغییــرات مثبتی در انســان ایجــاد می کند، 

ــون  ــتند چ ــق نیس ــی عمی ــرات خیل ــن تغیی ــه ای ــد ک ــه نمان ــه ناگفت البت

ــه  ــرد. ب ــکل می گی ــی او ش ــنین ابتدای ــان در س ــخصیت انس  ش
ً
ــا اساس

عنــواِن یکــی از ایــن تغییــرات، می تــوان بــه دقیق تــر شــدن انســان 

ــرای مثــال بنــده در اوایــل دورانــی کارشناســی بــه شــدت  اشــاره کــرد. ب

اشــتباهات محاســباتی داشــتم ولی با تاش و کوشــش توانســتم این 

اشــکال را در خــود اصــاح کنــم و دقیق تــر شــدم. از نظــر مــن مهندســی 

نظــم انســان را در انجــام کارهــای روزانــه و نیــز تــوان ارتبــاط گرفتــِن او بــا 

ــد. ــش می ده ــران افزای دیگ

الهام  حق پرست
کارشناسی مدیریت صنعتی96

پیش مصاحبــه: در ســال های اخیــر همــواره ایــن نقــد بــر جریانــات 
دانشــجویی وارد بــوده اســت که به دنبال خواســته های غیرمنطقی 

ــورد  ــدی را م ــائل کلی ــردم و مس ــه و م ــی جامع ــتند و درد واقع هس

ــدادن  ــه ن ــی و ارائ ــدم واقع بین ــن ع ــد. همچنی ــرار نمی دهن ــه ق توج

راه حل هــای کاربــردی و آرمان خواهــی صــرف کــه منجــر بــه توســعه 

و تحــول نمی شــود، ازجملــه ایــن انتقــادات وارده اســت. در ایــن 

انتقــادات صرفــا بــا کوبیــدن بــر طبــل آرمان خــواه بــودن دانشــجویان، 

نقــش پررنــگ آنــان را کم رنــگ انگاشــته اند. در مصاحبــۀ پیــش رو بــا 

دکتــر علیرضــا آزاد، عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم قــرآن و حدیــث 

دانشــگاه فردوســی، پیرامــون گذشــته، حــال و آینــده آرمان خواهــی 

در جریانــات دانشــجویی بــه گفــت و گــو پرداخته ایــم.

ــه نظــر شــما دانشــجوی آرمان خــواه بــه چــه  در ابتــدا ب
ــود؟ ــه می ش ــی گفت ــه ویژگی های ــا چ ــردی و ب ف

اگــر تعریــف روشــنی از آرمان گرایــی داشــته باشــیم، ویژگی هــای 

دانشــجوی آرمان خــواه را بهتــر خواهیــم شــناخت. آرمان گرایــی را 

می تــوان در ســاحت فلســفی، اجتماعــی، سیاســی، روانــی و اعتقادی 

ــتراک،  ــاط اش ــن نق ــا در عی ــن تعریف ه ــدام از ای ــر ک ــرد. ه ــف ک تعری

تفاوت هایــی بــا هــم دارنــد. در ســاحت فلســفی، آرمان گرایــی یــا 

ایده آلیســم بــه معنایــی تقــدم معرفت بر واقعیت اســت. در ســاحت 

اجتماعــی، آرمان گرایــی بــه دو معناســت: رویکــرد ایده آلیســتی در 

نظریه پــردازی اجتماعــی و گرایــش بــه امر ایــده آل در کنــش اجتماعی. 

در ســاحت سیاســی، آرمان  گرایــی بــه معنــای اعتمــاد بــه خواســت 

مــردم و تولیــد و مهــار قــدرت از طریــق گفــت و گــو، اخــاق و احتــرام 

بــه حقــوق متقابــل اســت. در ســاحت روان شــناختی، آرمان گرایــی 

بــه معنــای محوریــت آرزوهــا در کنش هــای نظــری و عملــی افــراد 

اســت. در ســاحت اعتقــادی آرمان گرایــی بــه معنــی تبلــور ارزش هــای 

اعتقــادی اســت کــه نباید بــا معناگرایــی و معنویت گرایی خلط شــود. 

ــا حــدی  آنچــه مســلم اســت ایــن کــه عــدم توجــه بــه ایــن ســاحات ت

موجــب خلــط تعریــف آرمان خواهــی دانشــجویی و آشــفتگی در 

تشــخیص اهــداف و انتظــارات و ویژگی هــای دانشــجوی آرمان خــواه 

شــده اســت.

بــا توجــه بــه مقدمــۀ بیــان شــده، تــا چــه حــد ایــن نقــد را 
بــر جریان هــای دانشــجویی وارد می دانیــد؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال اول بایــد معلــوم کنیــم کــه می خواهیــم 

یــا  کنیــم  نقــد  آرمان گرایانــه  را  دانشــجویی  آرمان خواهــی 

ــر  ــه نظ ــته ب ــا گذش ــه ب ــم، در مقایس ــه بگذری ــن ک ــه؟ از ای واقع گرایان

می رســد هــم در ایــران و هــم در جهــان جنبش هــای دانشــجویی بــه 

نســبت دهه هــای گذشــته کم رمق تــر، کم اثرتــر و از آرمان خواهــی 

دورتــر شــده اند. متاســفانه هــم ســپهر آرمان هــا کوتاه تــر شــده 

و هــم انگیزه هــای آرمان خواهــی فروکاســته شــده و هــم تــوان 

خــرده  تکثــر  می رســد  نظــر  بــه  اســت.  شــده  کمتــر  آرمان جویــی 

ــر  ــدن تاثی ــم و کم ش ــدن عل ــر ش ــی، همگانی ت ــای اجتماع جنبش ه

دانشــگاه ها در خلــق دانــش عمومــی، هژمونــی اقتصــاد، پایــان 

ــت های  ــادی و شکس ــی و اعتق ــم اجتماع ــه پراگماتیس ــا، غلب کاریزم

پیاپــی جنبش هــای آرمان خــواه دانشــجویی و نــگاه النــه زنبــوری 

برخــی سیاســیون بــه نهادهــای دانشــگاهی، مهم تریــن عوامــل 

اســت. دانشــجویی  آرمان خــواه  جریان هــای  افــول 

مهمتریــن عامــل اوج و افــول آرمان خواهــی دانشــجویی 
چیســت؟

عوامــل متعــددی را می تــوان برشــمرد و دیگرانــی هــم بــه ایــن 

مســئله اشــاره کرده انــد و مــواردی را بــر شــمرده اند که بنده تکرارشــان 

نمی کنــم، امــا بــه نظــرم اســتادان حلقــۀ مفقــودۀ اغلــب تحلیل هــا 

دربــارۀ عوامــل اوج و افــول آرمان خواهــی دانشــجویی هســتند. 

بــه اســتادان  آنــان  بــا تأســی  آرمان گرایــی دانشــجویی  دوران اوج 

آرمان خــواه رقــم خــورده اســت. ایــن اســتادان بودنــد کــه در پیونــد بــا 

جامعــه، افق هــای آینــده و ســطوح مطالبه گــری اندیشــمندانه را برای 

دانشــگاه و دانشــجو تعریــف و ترســیم می کردنــد. اســتاد آرمان خواه 

و جامعــۀ محــور، دانشــجوی آرمان خــواه و اجتماعــی تربیــت خواهــد 

کــرد و اســتاد مصلحت جــو و عافیت اندیــش نیز دانشــجویانی شــبیه 

بــه خــود پــرورش خواهــد داد.

کنش هــای دانشــجویان در حــال حاضــر چــه میــزان از 
جامعــه تاثیــر می پذیــرد؟

در دهــۀ 1960 و 1970 و نیــز در دهــۀ اول و دوم انقــاب، دانشــگاه ها 

و دانشــجویان پیــش ران دانش هــا و حتــی ارزش هــا در جامعه بودند 

و تاثیــر به ســزایی در بینش هــا و کنش هــای اجتماعــی داشــتند. امــا 

امــروزه بــا غلبــۀ کمیــت بــر کیفیــت در آمــوزش  عالــی و برخــی عواملــی 

کــه پیش تــر بــه آن اشــاره کــردم، تأثیرپذیــری دانشــجویان و حتــی 

اســتادان از جامعــه، بیــش از تأثیرگــذاری آن هاســت. بــه عنــوان مثــال 

انتخابــات ریاســت جمهــوری پیشــین، اولیــن انتخاباتــی بــود کــه هیچ 

یــک از کاندیداهــا در دورۀ تبلیغاتــی خــود، در هیــچ دانشــگاهی 

حضــور نیافــت. چــرا کــه مشاوران شــان هوشــمندانه فهمیده انــد 

کــه دانشــگاه دیگــر آن مرجعیــت و دانشــجو دیگــر آن نقــش پررنــگ 

گذشــته را در تعییــن سرنوشــت اجتماعــی نــدارد.  

بســترهای آرمان گرایــی تــا چــه انــدزه بــرای دانشــجویان 
ــی  ــل اصل ــترها عام ــن بس ــدان ای ــا فق ــت؟ آی ــم اس فراه

ــت؟ ــی نیس ــول آرمان گرای اف
اگــر بســترهای الزم و و شــرایط مناســب فراهــم بــود کــه دیگــر 

آرمان خواهــی معنایــی نداشــت. وقتــی شــرایط موجــود نســبت بــه 

شــرایط مطلــوب فاصلــه دارد، آرمان خواهــی معنــا پیــدا می کنــد. لــذا 

علی رغــم کمبــود و نقصــان بســترهای آرمان گرایــی و تاثیــر زیــادی کــه 

این مســئله در افول آن داشــته اســت، بنده آن را بهانۀ مناســبی برای 

دســت کشــیدن از آرمان گرایــی نمی دانــم.

آرمان گرایی چه زیان هایی میتواند به همراه داشته باشد؟
آنچــه ضــرر دارد، عــدم تــوازن میــان آرمان گرایــی و واقع گرایــی اســت. 

ــد  ــاهد رش ــروزه ش ــا ام ــت ام ــد اس ــا مفی ــر دو، قطع ــوازن ه ــد مت رش

واقع گرایــی، آن هــم واقع گرایــی فــردی و افــول آرمان گرایــی، بــه ویــژه 

ــی  ــای آرمان گرای ــث از زیان ه ــذا بح ــتیم. ل ــی هس ــی اجتماع آرمان گرای

اولویــت نــدارد. امــا اگــر بخواهــم مــواردی را عــرض کنــم، مهم تریــن 

آن هــا دو نکتــه اســت:

1. دمیــدن بیــش از انــدازه در کــورۀ آرمان گرایــی، شــاید در کوتاه مــدت 

هیجــان عمومــی و جنبــش فراگیــری ایجــاد کــرده و روان آرمان گرایــان 

را نیــز ارضــا کنــد امــا از آن جــا کــه  آرمان هــا بی انتهــا و رســیدن بــه آن هــا 

 دشــوار و گاهــی غیرممکــن اســت، آرمان خواهــان افراطــی 
ً
غالبــا

 پــس از مدتــی بــه ناامیــدی نظــری و افســردگی روانــی و 
ً
معمــوال

انــزوای عملــی می رســند. بســیاری از آرمان خواهــان بــه مــرور تبدیــل 

ــر  ــدام در براب ــه م ــوند ک ــرض می ش ــا معت ــد ی  منتق
ً
ــا ــرادی صرف ــه اف ب

وضــع موجــود نــق می زننــد، بــدون اینکــه تــاش مؤثــری بــرای تغییــر 

ــی  ــی و واقع گرای ــان آرمان گرای ــادل می ــن رو، تع ــد. از ای ــام دهن آن انج

ــی  ــل رهای ــی را عام ــت و آگاه ــان، معرف ــم. 2. آرمان گرای را الزم می دان

می داننــد امــا اگــر خــود ایــن آرمان گرایــان از معرفــت الزم برخــوردار 

نباشــند و یــا بــا واقعیت هــای اجرایی ناآشــنا باشــند، آرمان گرایی شــان 

ثمــره ای بــه جــز جهل پراکنــی نخواهــد داشــت. از ایــن رو، کســب 

ــۀ  ــی، الزم ــای اجرای ــتن تجربه ه ــل و داش ــق و اصی ــای عمی معرفت ه

ــت.  ــازنده اس ــِی س آرمان گرای

از نظــر شــما چــه مســائلی بــه عنــوان آرمان هــای اصلــی 
دانشــجو بایــد نهادینــه شــود؟

در چنیــن مســائلی هرکــس خــودش تصمیــم می گیــرد و بنــده 

و دیگــران نمی توانیــم و نبایــد »بایــد«ی بــرای دانشــجو تعریــف 

کنیــم. فقــط می توانیــم نظــر خودمــان را بگوییــم و آن هــا بــرای 

تصمیم گیــری کمــک کنیــم. بــه نظــرم آرمان هــا را نمی شــود صرفــا به 

حــوزۀ عمــل سیاســی محــدود کــرد. حتــی نمی تــوان آرمان خواهــی را 

بــه عدالت خواهــی محــدود نمــود. بــرای دانشــجویان، آرمان خواهــی 

در همــۀ عرصه هــای علمــی، سیاســی، اجتماعــی و معنــوی الزم 

اصاح طلبــی  بــه  بایــد  واقع بینانــه  آرمان خواهــی  کنــار  در  اســت. 

آرمان اندیشــانه، دانش انــدوزی آرمــان محورانــه، نقــادی آرمان طلبانــه 

و نواندیشــی آرمان جویانــه توجــه جــدی داشــت.

آرمان خواهــی دانشــجویی  آینــده  بــه  آیــا  پایــان،  در 
امیدواریــد؟

ــروت  ــمندترین ث ــد ارزش ــر و امی ــت؟ عم ــد نداش ــود امی ــی ش ــر م مگ

آدم و ناامیــدی، پایــان عمــر انســان اســت. تاریــخ بــه مــا می آمــوزد 

ــر  ــان دیگ ــه آرم ــی ب ــه از آرمان ــد بلک ــن نمی رون ــی از بی ــه آرمان خواه ک

ــم  ــد دارم و ه ــا امی ــای آرمان ه ــه بق ــم ب ــن ه ــود. م ــل می ش منتق

بــه کارایــی آرمان گرایــی اعتقــاد دارم و هــم بــه آرمان خواهــی افتخــار 

می کنــم. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی، ایــن دوره از مســابقات در روزهــای۲۳و۲۴ بهمــن 

مــاه ســال جــاری بــا حضــور هشــت تیــم برگــزار شــد.

در جریــان برگــزاری ایــن مســابقات نیــز در مجمــوع هشــت مســابقه شــامل چهــار مســابقه در مرحلــه مقدماتــی، دو مســابقه در مرحلــه 

نیمــه نهایــی و دو مســابقه رده بنــدی و فینــال برگــزار شــد کــه در نتیجــه ایــن دیدارهــا، تیم هــای »حقوقــی«، »متــا پارادایــم« و فرهنــگ 

بــه رتبه هــای اول تــا ســوم دســت پیــدا کردنــد.

بــر اســاس فراخــوان ایــن دوره از مســابقات بایســتی تیــم اول لــوح تقدیــر و مبلــغ یــک میلیــون و دویســت هــزار تومــان، تیــم دوم لــوح 

ــان  ــه در جری ــد ک ــت می کردن ــدی را دریاف ــزه نق ــان جای ــزار توم ــغ ۷۰۰ ه ــر و مبل ــوح تقدی ــوم ل ــم س ــان و تی ــزار توم ــغ ۹۰۰ ه ــر و مبل تقدی

برگــزاری مســابقه فینــال و حضــور مدیــران ارشــد جهــاد دانشــگاهی خراســان رضــوی، مبلــغ ایــن هدایــا بــه دو برابــر افزایــش پیــدا کــرد.

دارالفنـــون
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رویاهایی که نباید فراموش شودثبت تصویر در قاب مجازی

سال خاکستری

فراخوان جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی از سوی جهاددانشگاهی منتشر شد

مهدی رضازاده
دبیر کانون موسیقی

بــه خودمــان آمدیــم و بــا فصلــی نــو در زندگــی بشــر مواجــه 

شــدیم؛ فصلــی کــه در آن، بــای خانمان ســوز دهــۀ ۹۰ هجــری 

شمســی، یعنــی شــبکه های اجتماعــی، بــه نــور چشــم مردمــان 

جهــان و محلــی بــرای کوچــی موقــت جهــت گــذران زندگــی 

ــی  ــای اینترنت ــد و فروش ه ــب درآم ــای کس ــد. از راه ه ــل ش تبدی

ــا پخــش زنــدۀ  همایش هــا و کنســرت های موســیقی  گرفتــه ت

در بســترهای متفــاوت. مــا نیــز از قافلــه عقــب نمانــده و ادامــۀ 

حیــات خــود را در ایــن جهــان یافتیــم. جهانــی کــه اگرچــه اجــازه 

در  را  فرصــت  ایــن  امــا  نمی دهــد،  مــا  بــه  را  حضــور  و  حــس 

اختیارمــان می گــذارد تــا واقعیت هــا را از یــاد نبــرده و حتــی بــدون 

ــم. ــه دهی ــا را ادام ــیاری از آن ه ــان، بس ــس کامل ش لم

کــوچ خــود را بــا انتقــال نشســت های هفتگــی و پژوهشــی 

بــه صفحــۀ اینســتاگرام آغــاز کردیــم و بــا برگــزاری اجراهــای زنــده 

گــروه موســیقی ارغنــون، پخــش زنــدۀ دو برنامــۀ »قطــره، دریــا، 

ــیزدهم  ــمارۀ س ــار ش ــادر« و انتش ــام م ــدای ن ــه بلن ــک« و »ب اش

نشــریۀ ارغنــون در چهلمیــن روز از درگذشــت خســرِو آواز ایــران و 

ــیدیم.  ــتمرار بخش ــه آن اس ــاه، ب ــم در بهمن م ــمارۀ چهارده ش

در نشســت های هفتگــی کــه بــه صــورت زنــده در صفحــۀ 

پــرا، هنــرِ 
ُ
اینســتاگرام برگــزار می شــد، موضوعاتــی از قبیــِل »ا

در  شــنوایی  »تربیــت  غــرب«،  موســیقایی  ســنت  در  هنرهــا 

ــی  ــم«، »نگاه ــیقی فیل ــا موس ــنایی ب ــی«، »آش ــیقی ایران موس

ردیــف  بــه  مختصــر  »نگاهــی  موتــزارت«،  آثــار  بــه  مختصــر 

موســیقی ایرانــی« و ... مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

امــا ایــن کــوچ، کــه نــه فقــط مــا، بلکــه ســایر تشــکل های 

دانشــجویی نیــز ناگزیــر آن را انجــام دادنــد، بــه تنهایــی بــرای 

دوام فعالیت هــای متنــوع کافــی نبــوده و نیســت؛ زیــرا ایــن 

افــراد هســتند کــه بــه هــر مجموعــه، هویــت بخشــیده و آن را 

اســتوار نگــه می دارنــد. فاکتــوری کــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا، 

بیــش از پیــش ارزش خــود را نمایــان نمــود و خــاء آن بــه شــکلی 

محســوس و ملمــوس احســاس شــد. ایــن امــر، موجــب شــد تــا 

در زمینــۀ جــذب اعضــای عاقه منــد بــه موســیقی و فعالیــت در 

ایــن زمینــه، تــاش کنیــم. تکاپــوی خــود را بــا برگــزاری نشســتی 

زنــده بــا موضــوع »آشــنایی بــا کانــون موســیقی«، بــا حضــور دو 

تــن از دبیــران ادوار کانــون و همچنیــن فراخــوان عضویــت در 

کارگروه هــای کانــون موســیقی آغــاز کردیــم و در ادامــه، افــراد 

مشــتاق به فعالیت را در کارگروه های مدنظرشــان ســازماندهی 

نمودیــم. امــا کرونــا و تعطیلــی فعالیت هــای حضــوری، در کنــار 

ــب  ــائلی جل ــه مس ــا را ب ــه م ــود، توج ــاد نم ــه ایج ــی ک چالش های

کــرد؛ عــاوه بــر قــدر دانســتن ایــام گذشــته و دلتنگــی بــرای 

هیاهــو و شــور و شــوق های جــو دانشــجویی، تجربــۀ ایــن ســال 

بــه مــا نشــان داد کــه دغدغه هایمــان و اقداماتــی که در راســتای 

آن هــا انجــام می دهیــم را به محیــط فیزیکی دانشــگاه محدود 

نکرده و اندیشــه و فرهنگ مردم در ســطح شــهر و حتی کشــور 

را مــورد توجــه خــود قــرار دهیــم و ســعی در تاثیــر بــر آن داشــته 

باشــیم. و خــب چــه بســتری بهتــر از فضــای مجــازی. بســتری کــه 

ــه  ــه آن بی توج ــبت ب ــد نس ــا نبای ــه تنه ــجویی، ن ــن دانش فعالی

باشــند، بلکــه بایــد در قبالــش احســاس تکلیــف کننــد. از ســخن 

شــهید بهشــتی کــه می فرماینــد »دانشــجو، مــوذن جامعــه 

اســت« وام می گیــرم و تــا اهمیــت ایــن مســئولیت، آشــکارتر 

شــود. اقدامــات فرهنگــی در ایــن بســتر، بــا توجــه بــه روی آوردن 

عمــدۀ مــردم بــه آن از اســفند ۹۸ و آغــاز قرنطینــه، قطعــا تاثیرات 

به ســزایی خواهــد داشــت. تاثیراتــی کــه در کمتریــن حالــت، 

شــاید بتوانــد در تقابــل با ســایر محتواهــای آفایــن و آناینی که 

برخــی ســلبریتی های فارســی زبــان، در داخــل و یــا خــارج از ایــران 

تولیــد می نماینــد و ضربه هــای فراوانــی را بــر پیکــرۀ فرهنگــی 

یعنــی  آســیب پذیر،  بســیار  قشــر  علی الخصــوص  جامعــه، 

ــی ورق  ــد و حت ــی کن ــا را خنث ــار آن ه ــد، آث ــان وارد می کنن  نوجوان

را برگرداند. 

اگرچــه متاســفانه، بــه دنبــال بی توجهــی و عملکــرد ضعیــف در 

ایــن زمینــه، ســمبه آنــان بــه پشــتوانه دنبــال کنندگان شــان پــر 

زورتــر اســت و روی دادن اتفاقــات مثبــت در ایــن فضــا، نیازمنــد 

ســال ها ممارســت خواهــد بــود؛ ممارســتی کــه بــدون دخالــت 

و عملکــرد قــوی در مــدارس، شــاید تقریبــا بی تاثیــر یــا کم تاثیــر 

ــارت  ــورای نظ ــی و ش ــورای فرهنگ ــای ش ــه اعض ــه ک ــد. البت باش

دانشــگاه، در آغــاز کرونــا و برگــزاری برنامه هــا در فضــای مجــازی، 

ــوده و  ــر نب ــن ام ــق ای ــدان مواف ــتاگرام، چن ــوص اینس ــه خص ب

ــه در  ــی ک ــتند؛ فضای ــار داش ــتر وبین ــتفاده از بس ــه اس ــه ب توصی

همــان ابتــدا، ایــرادات بســیار زیادی در حیطــۀ آموزشــی و برگزاری 

ــا بــه  کاس هــای دانشــگاه داشــت )کــه البتــه برخــی از آن هــا ت

ــه  ــای داوطلبان ــه فعالیت ه ــد ب ــه رس ــدند(؛ چ ــرف ش ــروز برط ام

احســاس  ایــن  کــه  اســت  امیــد  برنامــه.  فــوق  نوعــی  بــه  و 

مســئولیت، همــۀ دغدغه منــدان و فعالیــن عرصــۀ هنــری و 

فرهنگــی و حتــی علمــی را دربــر گیرد،کــه »امیــِد هیــچ معجــزی، 

ــت«. ــرده نیس ز ٌم

ملیکا صباغ مقدم
عضو شورای مرکزی کانون فیلم و عکس

بعــد از جشــنواره رویــش کشــوری ســال ۱۳۹۸ و برگزیــده 

فردوســی  دانشــگاه  عکــس  و  فیلــم  کانــون  شــدن 

بــا  کانــون  ایــن  مرکــزی  شــورای  جدیــد  تیــم  مشــهد، 

و  فعالیــت  آمــاده  بیشــتر،  انگیــزه  و  مضاعــف  انــرژی 

برنامه هــا  تمام تــر  هرچــه  گســتردگی  و  تنــوع  ایجــاد 

ــز ۹۸  ــرم پایی ــرای ت ــده ب ــام ش ــای انج ــود. برنامه ریزی ه ب

ــر  ــه ثم ــر ب ــای مدنظ ــد و فعالیت ه ــام ش ــی انج ــه خوب ب

ــری  ــد-۱۹ و همه گی ــروس کووی ــیوع وی ــا ش ــا ب ــید. ام رس

ــا، تمامــی مراکــز آموزشــی تعطیــل و همــه  بیمــاری کرون

شــدند.  منتقــل  مجــازی  بســترهای  بــه  فعالیت هــا 

تعطیلــی بــه ظاهــر موقتــی کــه در آن روزهــا هیچ کــس 

ــه  ــد و این گون ــال بینجام ــک س ــه ی ــرد ب ــرش را نمی ک فک

تــداوم یابــد. فعالیــن هنــری و فرهنگــی نیــز تمامــی 

ــد.  ــازی کردن ــات مج ــه صفح ــود را متوج ــای خ فعالیت ه

بســیاری از برنامه هــای معمــول ماننــد اکــران فیلم هــای 

مطــرح، مســابقات عکاســی و … کــه بخشــی کوچکــی 

از از جذابیت هــای دوران دانشــجویی بودنــد، متوقــف 

شــدند.

شــورای  جلســات  کــه  بــود  رســیده  آن  وقــت  دیگــر   

مرکــزی را در بســترهای مناســب نشســت های مجــازی 

ــرایط  ــب ش ــی مناس ــم برنامه های ــا بتوانی ــم ت ــزار کنی برگ

کنــار  در  را  کانون مــان  مخاطبــان  دورادور  و  بنویســیم 

را  ســرگرم کننده ای  محتــوای  و  نگــه  داشــته  خــود 

شــروع  نخســت  ماه هــای  در  کنیــم.  ایجــاد  برای شــان 

و  فیلــم  معرفــی  اجبــاری،  تعصیــات  و  قرنطینــه 

ســریال های مطــرح در ژانرهــای مختلــف گزینــه مناســبی 

کمــی  و  شــد  روبــه رو  فراوانــی  اســتقبال  بــا  کــه  بــود 

بــا  اینســتاگرامی  زنــده  نشســت های  نیــز  آن  از  بعــد 

ــینما  ــوزه  س ــر در ح ــم هن ــرح عال ــراد مط ــدان و اف هنرمن

رضاعی)آهنگ ســاز(،  کریســتف  نظیــر  موســیقی  و 

ناصــر نظامی)دوبلــور(، علیرضــا برازنده)فیلم بــردار( و... 

جایگزیــن اکران هــای دانشــجویی و حضــور ایــن عزیــزان 

شــد. مشــهد  فردوســی  دانشــگاه  در 

عاقه منــدان  و  همراهــان  هیــچ گاه  میــان  ایــن  در   

آن هــا  بــرای  و  نبردیــم  یــاد  از  را  عکاســی  رشــته  بــه 

دیجیتالــی  آلبوم هــای  شــورا،  اعضــای  همــکاری  بــا 

جمــع آوری کردیــم کــه در آن هــا بــه معرفــی آثــار، ســبک و 

خاصــه ای زندگــی عکاســان مطــرح جهــان پرداختــه شــده 

بــود. ایــن آلبوم هــای عکــس نیــز بــا بازخــورد مثبــت 

ــای  ــرای تماش ــی را ب ــت خوب ــد و فرص ــه رو ش ــی روب فراوان

اختیــار  در  فاخــر  امــا  شــده  دیــده  کمتــر  عکس هــای 

عمــوم قــرار داد.

در نهایــت درســت اســت کــه یــک ســال دور از فضــای 

دانشــگاه و محیط هــای فرهنگــی و هنــری بــه همه مان 

ســخت گذشــت، ولــی از صمیــم قلــب امیدواریــم بــه 

و  بازگردیــم  معمــول  روال  و  عــادی  شــرایط  بــه  زودی 

تعامــل و تعــادل محیــط آموزشــی و فرهنگی-هنــری را 

ــم. ــه کنی ــاره تجرب دوب

سیده ساجده طهماسبی
عضو شورای مرکزی کانون حس هفتم

طبــق یافته هــای علمــی و تجربیــاِت مــا انســان ها ، هــر کدام مــان 

ــل  ــه قاب ــم ک ــم ه ــس شش ــتیم و ح ــی هس ــس اصل ــج ح دارای پن

بیــان نیســت امــا تکلیفــش بــرای بســیاری از مــا مشــخص اســت. 

امــا مــا اینجــا شــما را دعــوت می کنیــم بــه تجربــۀ یــک حــس جدیــد؛ 

»حــس هفتــم«. 

حســی کــه اصلی تریــن عامــل ایجــاد آن ، کــودکان ســرزمین مان 

ــا در  ــد و ی ــواده محروم ان ــت خان ــا از نعم ــه ی ــی ک ــتن . کودکان هس

خانــواده ای بــا بضاعــت مالــی بســیار کــم زندگــی می کننــد. در ایــن 

ــم  ــم  و ه ــد بدهی ــا امی ــه آن ه ــم ب ــم ه ــعی  می کنی ــا س ــیر م مس

یادشــان بدهیــم خودشــان بــرای خودشــان امیــد را بســازند. 

ــی  ــان زندگ ــه کنارش ــدون دغدغ ــک ، ب ــدون ماس ــال های ب در آن س

می کردیــم، در تابســتان بــا طــرح تدریــس کنارشــان بودیــم و درس 

زندگــی و درس علــم بــه هــم می آموختیــم، شــب های یلدایــی 

می شــدند،کیف  مهمان مــان  کوچک شــان  قدم هــای  بــا  کــه 

می کردیــم از میزبــان آن هــا شــدن. و چــه بســیار روزهــای دیگــری 

کــه بــا طرح هــای مختلــف کنارشــان بودیــم، روزهایــی کــه قطعــا از 

عمرمــان حســاب نمی شــود آن قــدر کــه از عشــق لبریــز می شــدیم. 

امســال ورود کرونــا تمــام زندگــی بشــریت را در جهــان تغییــر داد و 

البتــه کانــون کوچــک مــا هــم از گزنــد آن بی نصیــب نمانــد. تمــام 

ــدای  ــن ها و ص ــیقی جش ــد، موس ــای بلن ــا و جیغ ه آن همهمه ه

خنده هــای از تــه دل، همــۀ آن ســرودهای زندگــی تبدیــل شــد 

بــه خاطــره ای دور. خاطراتــی کــه شــاید حتــی هیچ وقــت تجربــۀ 

ــد. ــد نده ــا ق ــیاری از م ــجویی بس ــر دانش ــه عم ــان ب دوباره ش

پــس تصمیــم گرفتیــم اکنــون کــه شــرایط تغییــر کــرده، جایگزیــن 

بــه  بــه نحــوی دیگــر  را  انجــام می دادیــم  ایــن  از  پیــش  آنچــه 

نگذاریــم  و  نکنیــم  فرامــوش  را  رســالت مان  تــا  برســانیم  ثمــر 

کودکان مــان حتــی لحظــه ای فکــر کننــد کــه ایــن بیمــاری آمــده تــا 

ــد. ــان کن تنهاترش

بــه جــای جشــن عیــد نــوروز، بــا لباس هــای نــو و بــا »لبخنــد بهــار« بــه 

ــای  ــه ج ــان. ب ــاری خانواده هایش ــرای همی ــم ب ــان رفتی استقبال ش

افطاری هایــی کــه بــا صــدای اذان را در حیــاط مدرسه شــان برپــا 

می کردیــم و بــا هــم یــک شــب مهمان خــدا بودیــم »همدالنــه«ای 

تــا خودشــان در ســامت کنــار خانواده هایشــان  انداختیــم  راه 

ــر. ــا ســفره هایی رنگین ت ــا همیــاری مــا و ب افطــار کننــد؛ ب

تدریــس  »طــرح  بــا  حضــوری  آموزش هــای  و  اردو هــا  جــای  بــه 

مجــازی« تابســتان مان را گذراندیــم و بــا ســاختن دریم کچر هــا 

هیچ وقــت  را  زیبای شــان  رویاهــای  بگیرنــد  یــاد  تــا  خواســتیم 

کانــون  چنــد  در  دوســتان مان  همــکاری  بــا  فرامــوش  نکننــد. 

دیگــر در طــرح »مهــر حســینی« بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای 

بهداشــتی دیــداری تــازه کردیــم و هدایایــی بــرای گــذران بهتــر 

دوران آمــوزش مجــازی تقدیم شــان کردیــم. در »نــذر فرشــته هــا« 

بردیــم  سه ســاله مان  رقیه هــای  بــرای  بــرای  اســباب بازی هایی 

ــادآور  ــدان را ی ــن خان ــی ای ــرم و بزرگ ــو ک ــن بان ــهادت ای ــا در روز ش ت

ــا. ــا دری ــت ب ــره اس ــاس قط ــه قی ــویم، گرچ ش

شــوخی های  و   بازی هــا  آن  و  دانش آمــوز  روز  جشــن  جــای  بــه 

ــد  ــا بدانن ــم ت ــی کردی ــان طراح ــادی« برای ش ــک ش ــگی »پی همیش

همیشــه در قلب مــان خواهنــد مانــد حتــی بــا ایــن همــه فاصلــه؛ 

بــرای آنکــه بداننــد از دور و در حــد توان مــان مراقــب سامت شــان 

شــادی  پیک هــای  همــراه  هــم  را  بهداشــتی  اقــام  هســتیم، 

فرســتادیم. برای شــان 

در شــب یلــدا بــه جــای آن جشــن و حافــظ و انــار تــرش و موســیقی 

ــم  ــان رفتی ــرم« درب منازل ش ــتان گ ــوع »زمس ــن هایی از ن ــا کاپش ب

تــا کمــک کنیــم ســردترین فصــل ســال را کمــی گرم تــر بگذراننــد. 

در روز میــاد نــور، حضــرت امیرالمومنیــن، بــا غــذای گــرم و همــراه 

هدایــا، بــه دیــدار تعــدادی از کودکانــی رفتیــم کــه از نعمــت بــزرگ 

یــاد  از  را  نــوای شادمانی شــان  یقیــن  بــه  خانــوداه محروم انــد؛ 

ــرد. ــم ب نخواهی

مــا همینیــم؛ تمــام دلخوشــی مــا همیــن لبخندهاســت . بــرای رفع 

ــی  ــار خیل ــه اجب ــی ب ــه گاه ــی ک ــره کودکان ــتگی روزم ــی از خس کم

زودتــر از آنچــه بایــد، بــزرگ می شــوند. پــس اگــر تــو هــم مثــل مــا، 

ــورمان را داری  ــروِم کش ــداِن مح ــدِه فرزن درِد آین

همراه شو  عزیز

که این درد مشترک

هرگز جدا جدا درمان نمی شود 

 دبیرخانــه جشــنواره ملــی پایان نامــه ســال دانشــجویی از برخــی تغییــرات در ســاختار ایــن جشــنواره خبــر داد و اعــام کــرد: ایــن دوره از 

ثــار شــرکت کنندگان برگــزار می شــود. جشــنواره بــا تأکیــد بیشــتر بــر توجــه بــه نیازهــای کشــور و کاربــردی بــودن آ

ــار خــود را در ســه بخــش  ث ــر اســاس فراخــوان نوزدهمیــن جشــنواره ملــی پایان نامــه ســال دانشــجویی، شــرکت کنندگان می تواننــد آ ب

ــهریور  ــا ۳۱ ش ــر ۹۷ ت ــک مه ــی ی ــازه زمان ــه در ب ــی ک ــجویان و طاب ــد. دانش ــال کنن ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ــل ب ــژه و بین المل ــی، وی اصل

ــارات  ــازمان انتش ــی س ــگاه اینترنت ــه پای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــد، می توانن ــاع کرده ان ــی دف ــات تکمیل ــع تحصی ــود در مقاط ــه خ ۹۹ از پایان نام

جهــاد دانشــگاهی بــه نشــانی isba.ir در جشــنواره شــرکت کننــد. آخریــن مهلــت ثبــت نــام نوزدهمیــن جشــنواره ملــی پایان نامــه ســال 

دانشــجویی ۲۸ اســفند ۹۹ اعــام شــده اســت

دارالفنـــون
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توضیح مدیر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد مبنی بر لغو نمایشگاه »پرنسس های کوره«

میانمار از دریچۀ دوربین کوین فرایر
کویــن فرایــر در ســال ۱۹۷۳ در کانــادا متولــد شــده اســت. وی 

مدت هــا بــه عنــوان عــکاس ملــی در مطبوعــات کانادایــی 

فعالیــت می کــرد و کمــی بعــد بــه عنــوان عــکاس اصلــی 

از ســوی آسوشــیتدپرس در نــوار غــزه، اورشــلیم، دهلی نــو 

ژانــس عکــس  و هنــد عکاســی کــرد و در حــال حاضــر بــا آ

ــو،  ــس نوریات ــه عک ــزارش مجل ــه گ ــد. ب ــکاری می کن ــی هم گت

روزنامه هــا،  در  گســترده ای  طــور  بــه  فرایــر  عکس هــای 

منتشــر  جهــان  سراســر  در  اینترنتــی  ســایت های  و  مجــات 

ــس از  ــار پ ــلمانان میانم ــر از مس ــزار نف ــا ه ــت. صده ــده اس ش

حملــه گروه هــای بودایــی و نیروهــای نظامــی ایــن کشــور 

مجبــور بــه تــرک منــازل خــود و رفتــن بــه ســوی مــرز بنــگادش 

شــدند. از دســامبر ۲۰۱۷ قریــب بــه ۶۵۵.۰۰۰ تــا ۷۰۰.۰۰۰ نفــر 

ــرب  ــن در غ ــت راخی ــه در ایال ــلمان( ک ــا )مس ــردم روهینگی از م

میانمــار زندگــی می کردنــد بــرای فــرار از آزار و اذیــت ارتــش 

 آغــاز کــرده 
ً
میانمــار کــه حمات شــان را از ۲۵ اوت ۲۰۱۷ مجــددا

ــد. ــگادش گریختن ــه بن ــد ب بودن

مســلمانان  علیــه  میانمــار  ارتــش  و  دولــت  خشــونت های 

روهینگیــا باعــث آواره شــدن حــدود ۴۰۰ هــزار مســلمانان 

روهینگیایــی شــد کــه بــرای نجات جان خــود از طریق خشــکی 

بنــگادش،  در  رســانده اند.  بنــگادش  بــه  را  خــود  دریــا  و 

ســکونت گاه های  و  موجــود  اردوگاه هــای  در  پناهنــدگان 

از پیــش ســاخته شــده بــود، قرارگرفتنــد کــه شــرایط بســیار 

بحرانــی داشــتند.

ــه  ــلح« منطق ــان مس ــبه نظامی ــا ش ــگ ب ــۀ »جن ــه بهان ــش ب ارت

آراکان را هــدف حملــه قــرار داده اســت. در ایــن حمــات هــزاران 

ــش و  ــط ارت ــتا توس ــدود ۲۰۰ روس ــه و ح ــان باخت ــی ج غیرنظام

بوداییــان افراطــی بــه آتــش کشــیده شــده اســت. همچنیــن 

بیــش از ۵۰۰ هــزار میانمــاری از خانــه و کاشــانه خــود فــرار 

کــرده و بــه بنــگادش پناهنــده شــدند. از ســال ۱۹۷۰ تاکنــون 

نیــز ۸۴ درصــد از جمعیــت ۲ میلیونــی مســلمانان آراکان در 

پــی خشــونت های ارتــش میانمــار و بوداییــان افراطــی بــه 

کشــورهای اطــراف گریخته انــد.

عکاس باشی ها؛ تاریخچه عکاسی در ایراننگاهی گذرا به عکاسی مستند

علی اکبری
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ــت  ــی اس ــاخه ای از عکاس ــتند، ش ــی مس عکاس

ــت  ــش را ثب ــای پیرامون ــکاس، رخداده در آن ع

 
ً
)عمومــا موضــوع،  از  می کوشــد  و  می کنــد 

واقعیت گــرا،  عکســی  بی طرفانــه،  مــردم( 

ــی  ــد. واژۀ عکاس ــه ده ــتگو ارائ ــا و راس واقع نم

اقتصــادی  رکــود  ســال های  در  مســتند 

ــف بار  ــرایط اس ــه ش ــی ک ــرد؛ زمان ــدا ک ــرد پی کارب

نیــاز  آمریــکا  مــردم  شــد  باعــث  کشــاورزان 

کننــد.  احســاس  را  اجتماعــی  اصاحــات  بــه 

عکس هایــی کــه در آن هــا، پــس کوچه هــای 

تصویــر  را  شــهری  رقت بــار  شــرایط  و  کثیــف 

کــرده بــود.

تصویــر در عکاســی مســتند یــک ســند تاریخــی 

بــه حســاب می آیــد. عکس هــای مســتند در 

هنــری،  و  زیبایی شناســانه  محســنات  کنــار 

و  اجتماعــی  تحــوالت  منظــور  بــه  بیشــتر 

می گیرنــد،  قــرار  بهره بــرداری  مــورد  سیاســی 

هســت  کــه  همان طــور  را  واقعیــت  چراکــه 

بــه ثبــت می رســانند. بــه عبــارت ســاده تر، در 

ایــن نــوع عکاســی تصویــر نقــش یــک شــاهد 

و مــدرک را بــرای اثبــات وجــود یــک وضعیــت 

خــاص بــه عهــده دارد.

ــن  ــتن دوربی ــتلزم داش ــی مس ــوع عکاس ــن ن ای

خیلــی خــوب و لنــز تلــه نیســت، بلکــه مســتلزم 

داشــتن بینشــی بــا زاویــۀ بســیار بــاز اســت. 

از  بیننــده  مســتند،  عکس هــای  طریــق  از 

فرهنــگ، سیاســت و موقعیت هــای اجتماعــی 

ســایر مــردم دنیــا اطاعــات درســتی بــه دســت 

ــی  ــکل از عکاس ــن ش ــک ای ــدون ش ــی آورد. ب م

ــر،  ــر فق ــکل فراگی ــش درآوردن مش ــه نمای ــا ب ب

مــردم  آگاه ســازی  در  مهمــی  بســیار  نقــش 

آمریــکا از موقعیــت اجتماعــی کشــور در رکــود 

بــزرگ ســال ۱۹۳۰ داشته اســت.

عکاســی  نــوع  ایــن  در  ســاده تر،  عبــارت  بــه 

تصویــر نقــش یــک شــاهد و مــدرک را بــرای 

اثبــات وجــود یــک وضعیــت خــاص بــه عهــده 

شــده،  پذیرفتــه  بــاور  بــه  بنــا  چــه  اگــر  دارد. 

ــود  ــه می ش ــی گفت ــه عکس ــتند ب ــس مس عک

کــه دخالــت عــکاس در رویــداد مقابــل دوربین 

بایــد در چنــان حــدی باشــد کــه انــگار عکاســی 

در پشــت دوربیــن نبــوده اســت؛ امــا بــا وجــود 

چنیــن محدودیتــی، عکاســان موفــق مســتند، 

بــا رویکردهایــی خــاص، چنــان عمــل کرده انــد 

کــه از یــک ســو کمتریــن دخالــت را در تغییــر 

چگونگــی ثبــت رخــداد داشــته اند و از ســوی 

عکــس  در  شخصی شــان  ســبک  دیگــر 

محســوس بوده اســت )نمونــه: آنــری کارتیــه-

برســون و الیــوت ارویــت و…(

نوعــی  کــه  اجتماعــی  مســتند  عکاســی  در 

مســتند  هــدف،  اســت،  مســتند  عکاســی  از 

 اثرگــذاری 
ً
ســاختن شــرایط اجتماعــی )و احتمــاال

بــرآن( اســت.

رسول هاشم آبادی
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ــران،  ــن در ای ــن ف ــون ای ــای گوناگ ــی و رواج روش ه ــش عکاس پیدای

در  عکاســی  موجودیــت  اعــام  از  ســال  ســه  حــدود  اختــاف  بــا 

ــاس  ــذ حس ــر روی کاغ ــی ب ــت عکاس ــت. صنع ــه روی داده اس فرانس

۱۸۴۱ میــادی  آمــد و در ســال  بــه وجــود  در ســال ۱۸۳۹ میــادی 

پاک هــای شیشــه بــرای عکاســی اختــراع گردیــد و از قرائــن موجــود 

ایــن اختراعــات و همــه انــواع وســائل عکس بــرداری دو تــا ســه ســال 

پــس از اینکــه بــه بــازار می آمــد به طــور هدیــه بدســت پادشــاه ایــران 

می رســید.

در  بــه  داگرئوتیــپ،  روش  بــه  عکاســی  دســتگاه های  نخســتین 

خواســت محمدشــاه قاجــار از کشــورهای روســیه و انگلیــس بــه 

کــه  روســیه  عکس بــرداری  دســتگاه های  شــد.  وارد  ایــران  دربــار 

هدیــۀ امپراتــور بــود، زودتــر رســید و نیــکای پاولــوف دیپلمــات 

ــن  ــود، ای ــده ب ــی دی ــم عکاس ــور تعلی ــن منظ ــه ای ــه ب ــوان روس ک ج

دســتگاه ها را بــه تهــران آورد و در اواســط دســامبر ۱۸۴۲ میــادی 

مطابــق پایــان آذر ۱۲۲۱هــ .ش نخســتین عکس بــرداری در ایــران را 

داد.  انجــام 

ملــک قاســم میــرزا شــاهزاده ایرانــی و ژول ریشــار فرانســوی نیــز 

ــپ،  ــیوه داگرئوتی ــه ش ــران، ب ــه در ای ــتند ک ــروانی هس ــه پیش از جمل

عکس بــرداری کرده انــد. بــا اطاعاتــی کــه از کتــاب مقــاالت گوناگــون 

یادداشــت های  از  ثقفــی  اعلم الدولــه  خلیل خــان  دکتــر  تألیــف 

بــرده  نــام  او  از  اعتماد الســلطنه  کــه  عکاســی  اولیــن  ریشــارخان، 

حاصــل می شــود ایــن اســت کــه اولیــن عکس بــرداری بــر روی صفحــۀ 

ــن  ــه ناصرالدی ــی ک ــز، زمان ــری در تبری ــری قم ــال ۱۲۶۰ هج ــره در س نق

میــرزا ولی عهــد بــود انجــام شده اســت. از ایــن دو دســتگاه دوربیــن 

داگروتیــپ یکــی اهدایــی از طــرف ملکــۀ انگلیــس و دیگــری هدیــۀ 

ــدام از  ــس، هیچ ک ــک عک ــز ی ــه ج ــفانه ب ــود. متاس ــیه ب ــور روس امپرات

عکس هــای داگرئوتیــپ ایرانــی، باقــی نمانده انــد.

در ســال های آغازیــن پیدایــش عکاســی در ایــران برخــی از اروپاییانــی 

کــه در مشــاغل گوناگــون در اســتخدام دولــت ایــران بودنــد نیــز 

ــب  ــراد اغل ــن اف ــد. ای ــت زدن ــه دس ــن زمین ــدک در ای ــی ان ــه تجربیات ب

معلمــان رشــته های مختلــف دارالفنــون بودنــد کــه مدرســه ای فنــی 

ــکان و  ــی، پزش ــی و غیرنظام ــان نظام ــران، مهندس ــت افس ــرای تربی ب

مترجمــان زبان هــای خارجــی به شــمار می آمــد و بــه دســت امیرکبیــر 

ــود. ــده ب ــیس ش ــال ۱۸۵۰ م تأس ــزی و در س پایه ری

پیدایــش  اولیــه  ســال های  بــا  هم زمــان  نیــز  ایرانــی  عکاســان 

عکاســی در ایــران دســت بــه کار شــدند و بــه تصویــر جنبه هــای 

گوناگــون زندگــی مــردم در دوران قاجــار پرداختنــد. بــرای نمونــه 

ــرزا  ــم می ــک قاس ــاهزاده مل ــرد: ش ــاره ک ــراد اش ــن اف ــه ای ــوان ب می ت

ــی،  ــا عکاس باش ــا رض ــد، آق ــی باش ــکاس ایران ــتین ع ــاید نخس ــه ش ک

اولیــن عــکاس حرفــه ای و پــرکار دربــار ناصرالدیــن شــاه کــه بســیاری 

ــی  ــت طوالن ــون دوران حکوم ــای گوناگ ــم و جنبه ه ــفرها مراس از س

ناصرالدیــن شــاه را ثبــت کرده اســت.

بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه نمونــۀ عکس هــای دورۀ محمدشــاه 

)کــه البتــه هیچ کــدام باقــی نمانده انــد( را نبایــد بــا صنعــت عکاســی 

مرســوم امــروز یکــی دانســت، زیــرا صنعــت عکاســی )فتوگرافــی( در 

ســال ۱۲۶۵ هجــری قمــری ۱۸۴۹ میــادی اختــراع شــده  اســت. یعنــی 

یــک ســال بعــد از فــوت آن پادشــاه، و آنچــه در عهــد محمدشــاه 

وجــود داشــت و ریشــارخان عمــل می کــرد دســتگاه داگرئوتیــپ 

بــود کــه در ســال ۱۸۳۹ میــادی بــه وجــود آمــده بــود.

دربــردارد  را  حرکت هایــی  و  رویدادهــا  ایــران،  در  عکاســی  ســرآغاز 

کــه گاه در نــوع خــود در جهــان بی نظیــر و برخــی اوقــات پیشــرو 

اســت. جهــان  در  عکاســی  حرکت هــای 

نمایشــگاه عکــس »پرنســس های کــوره« کــه قــرار بــود هشــتم اســفندماه در نگارخانــه کامــا برگــزار شــود، بــا اقــدام به هنــگام اداره 

کل هنرهــای تجســمی معاونــت هنــری وزارت ارشــاد، نیامــده لغــو شــد.

هــادی مظفــری، مدیــر کل هنرهــای تجســمی معاونــت هنــری وزارت ارشــاد، در گفت وگــو بــا هنرآنایــن دربــاره دالیــل لغــو نمایشــگاه 

گفــت: طبــق قانــون گالری هــا موظف انــد یــک هفتــه پیــش از برگــزاری نمایشــگاه جزئیــات آن را بــه اداره کل هنرهــای تجســمی ارائــه 

 از برگــزاری آن بی اطــاع بودیــم. بــه محــض این کــه در فضــای 
ً
ــری کامــا ایــن رویــداد را بــه مــا اعــام نکــرده بــود و طبعــا دهنــد امــا گال

ــیب پذیر  ــار آس ــودکان و اقش ــت ک ــأن و منزل ــه ش ــادا ب ــه مب ــد ک ــود آم ــه وج ــی ب ــد، نگرانی های ــر ش ــگاه منتش ــات نمایش ــازی تبلیغ مج

خدشــه وارد شــود؛ بنابرایــن بــه ســرعت از مدیــران نگارخانــه خواســتیم جزئیــات نمایشــگاه را در اختیــار مــا قــرار دهنــد.

عکـــس



NASA’s Perseverance rover takes its first drive on Mars
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BroadBoard
Earth’s Junk Belt

Kimia Erfani
French language and literature, BA student, ’97

Do you remember feasting your eyes on the wild 
blue yonder of the sky, standing in awe and 
admiration? That lofty infinite just a few moments 
before dawn, that sunny and dreadfully cloudless 
late-afternoon or the gloomy, sunless heaven for 
which you yearn wholeheartedly. It all seems SO 
pure, so untainted, and so flawless. But to bypass 
this whole admiration thing, let’s have a go at 
another outlook.
To come clean, I presume very little of our 
sophisticated readers have ever picked up 
information about “Space debris” or “Space 
junk”. Accordingly I will today devote this article 
to those inquisitive enough to care, so please 
depend upon it!
This term is applied to represent human-generated 
objects off the hook in space-mainly in Earth 
Orbit- which now lack serviceability; such as parts 
of space crafts, inutile satellites, and tiny pieces of 
rockets, and so on. In approximately six decades 
of space activities, space agencies have detected 
more or less 7500 tons of objects in orbit! One of 
the main grounds of this phenomenon is in-orbit 
explosions. But why does this happen? Once a 
satellite or a rocket is discarded in Earth orbit, the 

remaining fuel in tanks or fuel stations left on 
board are just around the corner to get mixed up 
with the space environment, blow up and shatter 
the objects into pieces, spreading the mass. Of 
further major reasons, we could mention rocket-
motor firings begetting micrometresized dust and 
slag particles. One more classical source was the 

1960’s release of copper wires in the course of 
“Midas” radio communication experiment.
Correspondingly, by escalating the count of 
debris, odds for disastrous collisions in space will 
also grow. Hence, by doubling the objects, the 
collisions’ risk will increase by almost four times. 
This critical process is known as “Kessler 
Syndrome”.
Now it arises the question “Is it dangerous to 
Earth”? Well, I may jog your memory here: our 
atmosphere acts as a shelter, and ANYTHING 
remaining in orbit has to get through this firewall 
of ours first. In what way it exactly protects us is 
what ESA (European Space Agency) can provide 
us with answers. “10 minutes before reaching the 
ground, the atmosphere starts to heat up and 
decelerate the objects to prevent them from 
touching the ground”. The ESA states. “However, 
it occurs occasionally that some massive satellite 
fragments or high melting-point material are 
involved which in that case they may touch the 
ground”. Still, with the fact that 75% of the earth 
is covered with water, and the existence of vast 
uninhabited areas, the chance of an individual 
getting hit by one of these fragments is several 
times lower than risks in daily life. In fact, in 2002 
NASA estimated the odds are 1 in 3,200! 
After all is said and done, undoubtedly procedures 
are required to reduce space debris. The first but 
not the simplest strategy would be removing 
existing debris that can be operated from the 
ground or space.
But then again, either the financial funds may 
leave us short-handed or, due to the lack of 
technology, it doesn’t look so credible as of now. 
As much as considering the removal method is 
essential, an additional approach aiming this 
purpose is to predict the collisions, which is 
limited to less than 10% of the debris population. 
A further element is deorbiting satellites at launch 
to prevent causing debris later, which leaves us 
thinking about those already in space without 
deorbiting provisions in place.

T
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"Touchdown confirmed!"                                                                                                        
The control room burst into cheers as the rover ultimately came to rest on the red surface on
February 18, 2021, after a 7-month journey. As President of the US put it properly," With the
power of science, nothing is beyond the realm of possibility". 
The craft will seek traces of ancient microbial life and lay the foundations for future human visits
to Mars.
                                        "Now that the rover has landed, the mission truly begins."                             

                       

Once more, NASA's tireless efforts paid off as the twin rovers
settled down on opposite sides of Mars in January 2004, and the
exploration was crowned with success. The scientific
investigations collected fresh evidence of the potential
habitability of the Red Planet. The outcomes suggest that ancient
Mars was awash with water. Also, rock abrasion tools had been
sent to study the interiors of the dusty rocks. The rovers outlived
their designed 90-day lifetimes and operated for many years.

A brief voyage in the missions to the neighboring planet

 

T H E  E N D U R I N G
C U R I O S I T Y ;

The Red Planet has always been a glimmer of hope for possible signs of life

beyond earth. Accordingly, several uncrewed spacecraft have been launched to

land on the Martian surface since 1960. Over the decades, of NASA's 10

landing attempts, 9 spacecraft have made it to the rusty surface, which

seemed out of the question back in 1960. Now let's get a glimpse of the

National Aeronautics and Space Administration's successful Mars landings.

The first-ever spacecraft, which performed its
mission successfully was on the way to Mars for
11 months and eventually pulled off the
touchdown on July 20, 1976. Despite 
being unable to find any traces of life, 
Viking 1 mission succeeded in taking the first
images, revealing many clues about the Martian
surface structure.

As part of NASA's Viking program,
Viking 2 put itself down at Utopia
Planitia in September 1976, right
after its predecessor's success. The
lander remained in operation until
April 1980, when the batteries
failed.

On July 4, 1997, aerospace engineering's advances were certified by
the instrumented lander and the newly robotic rover, named Sojourner,   
touching down on the Red Planet. The novel technologies
accomplished their goals to provide scientists with data on the Martian
atmosphere and geology. The findings led us to believe that Mars was
once warm and wet.

04 & 05

01 Viking 1 02 Viking 2

Mars Pathfinder

Spirit and Opportunity

Phoenix
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06
Following the previous missions, Phoenix
lander touched down on Mars on May 25,
2008 to explore ice and soil samples in
the Martian Arctic. As it achieved all 
the expected results, the project was
considered an accomplishment.

07 Curiosity
Curiosity, named by a sixth-grade        
 student, landed on the Gale crater on   
August 6, 2012 as the most ambitious

Mars emissary with the object of
discovering a livable environment.   

 Astonishingly, The rover is still            
 operational.                                          

08 InSight
Digging into the deep composition of Mars, the craft was targeted to
unravel how the rocky planets of the solar system were formed, "how 

 tectonically active Mars is today," and meteorite impacts. Since its
landing in November 2018, InSight is still operating in an extended

mission until the end of the extension, in December 2022.                    

Perseverance

Sepide Sharifi Khorasani
MA in TEFL

Every year, meteor showers dazzle 
viewers, eclipses reveal the orbital balance 
of our planet with the sun and moon, and 
the other worlds of the solar system move 
across the sky against the backdrop of 
distant stars. Armed with a pair of 
binoculars, a simple telescope, or even just 
the naked eye, astronomy enthusiasts can 
witness some of the most spectacular 
phenomena in the night sky if they know 
when and where to look. Even as light 
pollution continues to threaten the future 
of observational astronomy, national 
parks and other conservation institutions 
are creating dark sky parks to preserve the 
precious resource of a clear night sky. 
These following events in 2020 provided 
the perfect opportunity to enjoy the 

beauty of astronomy.
Annular Solar Eclipse - June 21 
An annular eclipse happens when the 
moon is farthest from Earth. Because the 
moon is farther away, it appears smaller 
and does not block the entire view of the 
sun. Due to a remarkable cosmic 
coincidence, the moon and the sun are the 
correct sizes and distances away to appear 
roughly the same size in the sky. 
Sometimes during a solar eclipse, when 
the moon moves in front of the sun, the 
moon is close enough to Earth and big 
enough in the sky to cover the disk of the 
sun entirely, creating a total solar eclipse. 
Other times, however, when the moon is 
farther away and smaller in the sky, it does 
not cover the sun completely, but leaves a 
ring of light encircling the dark moon, 
known as an annular solar eclipse.
One of these “ring of fire” eclipses 
occurred on June 21, 2020, visible in parts 

of the Democratic Republic of Congo, 
South Sudan, Ethiopia, the Arabian 
Peninsula, Pakistan, northern India, 
southern China and the island of Taiwan. 
The eclipse was not visible in the Americas, 
and a partial solar eclipse was visible 
across most of Africa and Asia. Maximum 
eclipse occurred at about 6:40 UTC, 12:10 
p.m. local time, in Uttarakhand, India. Be 
careful; during an annular solar eclipse, 
direct sunlight passes around the moon 
and reaches Earth, so eye protection must 
be worn to prevent eye damage. To see the 
ring of fire, look up the time and location 
to see the moon pass directly in front of 
the sun.

Conjunction of Jupiter and Saturn - 
December 21
The final astronomy event of the year was 
one of the most intriguing ones as Jupiter and 
Saturn made an extremely close encounter 

following the first sunset of winter.
When two planets appear close in the sky, 
astronomers call it a conjunction. However, 
this meeting of Jupiter and Saturn on the 
first night of winter was incredibly close, 
the closest they have been since 1623, 
according to the Royal Astronomical 
Society of Canada. This extraordinarily 
close encounter was sometimes referred 
to as a ‹super conjunction.›
People looking to the southwestern sky 
might mistake the two planets for one 
really bright star while those with high-
powered telescopes were able to see the 
planets in the same field of view. The 
planets were separated by only one fifth of 
the diameter of a full moon, or about 6 
arcminutes of angular distance on the sky. 
However, the planets were low to the 
horizon in the southwest sky after sunset, 
and set themselves only about two and a 
half hours later.

The Beauties of the Sky in 2020

Perseverance has wiggled its wheels and undertaken its first drive across the surface of Mars. Engineers 
have spent the time commissioning the vehicle and its many systems, including its instruments and 
robotic arm. Perseverance›s mission is to explore a near-equatorial crater called Jezero, to search for 
evidence of past life. Scientists want to reach a number of enticing rock formations in the crater that 
might retain a record of ancient biological activity. Among these is what looks in satellite imagery to 
be a delta - a structure built up from the silt and sand dumped by a river as it enters a wider body of 
water. In Jezero›s case, this was very likely a crater-wide lake that existed billions of years ago. The 
rover will spend the next few weeks driving to a suitable stretch of terrain where the Ingenuity chopper 
can be put safely on the ground.
BBC News
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The void Three colors trilogy: 
Classic masterpiece of Kieslowski

Episode 2

Shahriar Ahmadi
English literature, BA 
student, ’98  

he sky seemed grayer 
behind the tram window. 

The music of the rails and 
whips and neighs was the 
symphony of the morning. 
Detective Nielsen said that they 
had found a body in the district 
of Skeppsholmen and had 
asked for my assistance. I do 
not understand though, why in 
all these days when I am on 
leave, corpses suddenly begin 
to appear? Anyways, I knew 
these days eventually would 
come. I got off near the park 
and started to walk the rest. It 
was then that I realized the 
importance of having the right 
show size. I could hear the 
muffled moans of my little toe, 
begging me to stop. The 
shadow of the Catholic Church 
of Eugenia weighed heavily on 
my head as if it had noticed the 
blasphemy going through my 
mind, and thereby tried to 
remind me of hell. It made me 
realize a somewhat interesting 
fact; the site of the body, 
Skeppsholmen Bridge, was 
exactly paralleled to the site of 
the church! But to be honest, 
sometimes I, myself, get angry 
about my mind going astray, let 
alone Detective Nielsen.
As I went along, the blue 
uniforms became more visible. 
I could see locals getting 
questioned, and Detective 
Nielsen looking at me from afar 
with rage.
+ Officer Falk! Where were 
you? Why so late?
_ I›m sorry, detective. It was a 
long way, I had to take the tram.
The detective sighed.
+ I want a general report of the 
crime scene in my hand in two 
hours. I cannot trust these blind 
blondes. Am I clear gingerbread? 
The irony was that although 
Detective Nielsen was color-
blind, he paid more attention to 
colors than other people did; 
from the color of your clothes 
to that of your skin and hair.
I came closer to the crime scene. 
On the bridge, a woman in a 
white robe with her hands 
clenched on her chest lay on her 
back. The cold weather prevented 
her hair from drying. As I put on 
my gloves and got closer to the 

body, I assumed that her death 
was probably due to suffocation 
or drowning. Having opened her 
hands, I got really confused. 
There was a paper cicada resting 
on her chest. 
I called the detective and 
showed him origami.
«What the hell is this?»
He took it and unfolded it.
«What is written here?»
He picked up his goggles from 
his dark coat›s pocket and read:
«Motherhood isn›t a received 
title, but earned
Anyone who betrayed the role 
got what they deserved
But here lies a question to 
wonder:
Doesn›t that child deserve a 
mother?»
What a strange text! But what 
did these words mean? Whose 
mother are we talking about? 
Everything was very obscure to 
me.
The detective archived it as 
evidence and sent it to the 
center.
Meanwhile, I saw a stranger 
who was writing something in 
his notebook nearby. He had a 
tired look. He glanced at me 
and then his pocket watch and 
walked away.
I did not care. Such cases are 
usually sniffed out by reporters.
I handed over the crime scene 
report to the detective and he 
ordered the scene to be 
evacuated.
All the officers went to the 
station, but since I was 
technically on leave, I headed 
back. I still do not understand 
why, for a simple crime scene 
report, Nielsen had to ruin my 
vacation.
I got on the tram. All the seats 
were full except for one. As 
soon as I sat down, I saw the 
stranger in the chair in front of 
me again, looking at me. 
I asked:
+ Do we know each other sir?
_ No, I do not think so.
+ I saw you near the bridge 
today.
_Oh yes ... I came to gather 
information ... You can call it a 
personal obsession.
+ Would you please introduce 
yourself?
He extended his hand towards 
me
_ Vandenberg. You can call me 
Kilian.`

Saba Samadi
TEFL, MA student, ’99  

hree colors” is the official 
title of a trilogy directed 

by Krzysztof Kieslowski. 
The series is named after the 
colors of the French flag: 
blue, white, and red which 
symbolize, the motto of the 
French republic: LIBERTY, 
EQUALITY, and 
FRATERNITY, respectively.

The theme of the first movie, 
Blue, is not the political 
notion of freedom. In the 
opening scenes of the film, 
“Julie” loses both her 
husband, a well-known 
composer, and her young 
daughter in a car accident, in 
which, she, herself is severely 
injured and goes through an 
emotional paralysis period. 
She undesirably gets her life 
back but she has lost her 
loved ones and nothing is left 
to her. Trying to wipe out all 
her past possessions, Julie 
puts the house up for sale 
and moves to an obscure 
street in an anonymous 
corner of Paris. The only 
thing she keeps is a mobile of 
blue beads, a memento of 
her young daughter. With 
Julie leaving behind 
everything she considered 
“traps of” life, the director 
artfully and successfully 
envisions emotional liberty.

 White, the second film, and 
the second color of the 
French flag, symbolizes 
“equality”. Karol is a Polish 
hairdresser whose wife asks 
for a divorce. After the 
divorce, one trouble leads to 
another, and he loses all his 
money, residency, and his 
wife. Poor Karol resorts to 
begging in Metro stations, 
where he meets his savior, 
Paolo! He manages to go 
back to his home in Warsaw, 
hiding in a suitcase. Karol 
buys land in a shady deal, 
which brings him profit and 
makes him rich. In revenge 
for the misery he had been 
going through, he buys a 
Russian corpse and has it 
buried as himself, and leaves 
all his money to his ex-wife 
in his will. He makes other 
people think that Dominique, 
his ex-wife, has killed him to 
inherit the money. The wife, 
unaware of his ex-husband’s 
trap, comes to collect the 
money while Karol is still 
alive. She’s accused of killing 
her husband and then you 
see her standing at the 
window of a prison in the 
final scene. Although Karol 
is still obsessed with his 
wife, he only finds equality 
in revenge, hence he tastes 
the sweetness of revenge. 
The actor develops this 
elliptical character in a way 
that makes you not want to 
step away from your monitor. 

In Red, the final movie, the 
director tries to convey that 
everything in humans’ 
lifetime is accidental. You 
continue your life as if it has 
a plan but Kieslowski tries to 
prove you wrong. Valentine, 
a model who lives in Geneva, 

strikes a dog and decides to 
take her to the home of her 
owner, a retired judge, who 
barely seems to care; 
therefore, she nurses the 
dog back to health. The 
Judge is fond of 
eavesdropping on his 
neighbors’ phone calls to 
the point that the obsession 
makes everything else 
worthless to him. At first 
glance, you notice there is 
no bond between Valentine 
and the Judge. But the 
theme of “Red”, fraternity, 
comes true with Valentine 
and the Judge bonding, 
although they have nothing 
in common. Throughout the 
film, lots of questions pop 
into your head; for instance, 
if the Judge and Valentine 
will ever meet again or what 
the relationship symbolizes. 
Another character whose 
life seemingly looks similar 
to that of the Judge’s, in that 
they both got cheated on by 
the love of their life, is 
Auguste. Valentine and 
Auguste live nearby. They 
seem to become a really 
good couple but will they 
ever meet? Kieslowski 
arouses your curiosity while 
he is making you doubt if 
you have a pre-determined 
lifetime. Nothing ever takes 
place as you wish.  Kieslowski 
tells a parable but unlike 
many filmmakers, does not 
preach the lesson out loud. 
Using symbolism makes you 
feel more deeply connected 
to the idea of the films. Juliet 
Binoche, in the “Blue”, finds 
liberty, after the loss of her 
husband and daughter and 
starts living again. Karol, in 
the “White”, goes through a 
great deal of trouble after 
Dominique, her wife, leaves 
him but in Poland, makes a 
lot of money and takes 
revenge. In the “Red”, even 
though there are barriers of 
age and gender between 
Valentine and the Judge, 
they eventually become 
friends. Kieslowski invites 
us to be aware of our 
limitations and peculiarities 
as you can feel this in the 
tenderness of every single 
frame.
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Pope Francis on Iraq visit calls for end to violence and extremism

The pontiff is making his first international trip since the start of the coronavirus pandemic. Covid and 
security fears have made this his riskiest visit yet, but the 84-year-old insisted he was «duty bound». 
He is hoping to foster inter-religious dialogue - meeting Iraq›s most revered Shia Muslim cleric - and 
will celebrate Mass at a stadium in Irbil in the north. About 10,000 Iraqi Security Forces personnel are 
being deployed to protect the Pope, while round-the-clock curfews are also being imposed to limit 
the spread of Covid. Hundreds of people lined the airport road as the Pope›s convoy, heavily 
chaperoned by police motorcycles, left for the city.
«May the clash of arms be silenced... May there be an end to acts of violence and extremism, factions 
and intolerance!» Francis said. 
BBC NewsBroadBoard


