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بزنگاه

شعاري براي خروج از برجام

تيتر مصور|چسب و قيچيدر حاشيه، در متن

براي نس��ل من، آرمانگرايي يك مفهوم 
اخالق��ي متعالي بود ك��ه در عين حال، 
موتور محركه انقالبي ش��د كه بعد از 40 سال هنوز يك 
رخداد معاصر است و سرشار از انرژي متراكمي كه انگار تا 
خيلي سال بعد، همچنان در تحرك و قليان خواهد ماند.

 اما اين آرمانگرايي در جاهايي با دو بستر كامال متفاوت 
و حتي گاه متنافر پهلو مي زند. از يك س��و روياپردازي 
آرمانشهري و از سوي ديگر واقع گرايي محافظه كارانه. 
يكي، چنان همه چيز را اراده گرايانه تصوير مي كند كه 
تحقق هر آرزويي را كامال در دس��ترس مي بيند و مقدر 
نشدن آرزوها را حاصل بي ارادگي و حتي خيانت مي داند 
و آن ديگري چنان در مقابل هر ايده، هزار اما و اگر و چاه 
و راه نش��ان مي دهد كه رسيدن به مقصود را در انتهاي 

مسيري ناهموار و حتي بي سرانجام مصور مي كند.
 ش��ايد يك��ي از س��خت ترين كارهاي جه��ان، تعادل 
برق��رار كردن بين همي��ن آرمان گراي��ي و واقع گرايي 
اس��ت. اينكه چگونه بتوان در عين داش��تن آرمان ها و 
آرزوهاي برانگيزانن��ده، همه جانبه نگر هم بود و تحقق 
ش��رايط را فقط موكول به اراده ندانس��ت. يادم هست 
در آن روزهاي اول انق��الب، وقتي رييس دولت موقت 
در يكي از نخستين س��خنانش پس از استقرار از مردم 
خواست به خانه هاي شان بروند و بگذارند دولت كارش 
را بكند، شاهد چه واكنش هاي تندي بوديم و حتي اتهام 
خيانت و بزدلي و وادادگي بود كه از هر سو روانه مي شد 
و اتفاقا يادم هست كه اين اتهام ها بيشتر از همه از سوي 
روش��نفكرترين و مدعي ترين نيروه��اي جامعه طرح 
مي شد.  شايد مهم ترين ويژگي آرمانگرايي، ساده سازي 
راه حل ها است. اينكه براي شدن، كافي است كه بخواهيم 
و تالش كنيم. در مقابل، واقع گرايي انگار فقط س��خن 
گفتن از دش��واري ها اس��ت. حتي براي آب خوردن كه 
موقع مثال زدن براي يك كار راحت مي گوييم »مثل آب 
خوردن مي ماند«، واقع گرايي آب خوردن را هم تبديل 
به دشوارترين كارهاي دنيا مي كند. اول اينكه هر آبي را 
كه نمي ش��ود خورد. بعد هم اين آب را از كجا بياوريم، 
لوله كشي بش��ود يا با تانكر حمل شود يا در بطري هاي 
بهداش��تي نگهداري شود و خنك ش��ود و ليوان شود و 
چه و چه ش��ود و... اصال همان تشنه بمانيم به صرفه تر 
اس��ت. ولي خب كدام سو را بگيريم؟  اينها را نمي گويم 
كه مثال خودم را از ديگران س��وا كنم. من هم از همين 
جنس بودم و  اي بسا هنوز هم باشم. يعني يك جورهايي 
راه حل هاي يك شبه و اراده گرايانه براي همه ما جذاب تر 
اس��ت. اينكه بگوييم بشود و شد، خيلي انگيزه بخش تر 
اس��ت تا بخواهيم همان »به راحت��ي آب خوردن« را با 
كلي اگ��ر و مگر تبديلش كنيم به يكي از س��خت ترين 
كاره��اي دنيا و بگويي��م براي رس��اندن آب خوردن به 
 مردم، بايد كلي زمينه آماده كرد و هزينه كرد و شرايط 
فراهم ساخت.  خب من هم مي دانم كه ايده آليسم و آرزو 
داشتن چيز بدي نيست، ولي در مقام عمل كه نمي شود 
به آدم ها آرزو فروخت. در رويا و آرزو مي توان يك ش��به 
كاخي بلن��د بنا نهاد ولي در عمل براي يك روش��نفكر 
شرطي غير از واقع گرايي وجود ندارد. مي توان رقيب را 
با طرح آرزوه��ا از ميدان به در كرد ولي نمي توان با آرزو 
يا مثل بعضي با نفت، سفره را رنگ كرد. و اين يعني اول 
از همه بپذيريم كه واقع گراي��ي نمي تواند خالي از اين 
باشد كه هر طرحي را بايد براس��اس جامعه اي كه قرار 
اس��ت در آن عمل شود، طراحي كرد. قصدم مخالفت با 
ايده آل ها و آرمان ها نيست كه اگر چنين شود و جامعه 
بدون آرمان و ايده آل ش��ود از انرژي تهي خواهد شد و 
هيچ تالش��ي براي هيچ هدفي به انباش��ت هيچ انرژي 
محركه اي نخواهد انجاميد. اما اگر بخواهيم هر ايده اي 
كه مي خواهد باشد در جامعه اي به سرانجام برسد، مگر 
غير از اين است كه آن آرمان بايد سنخيتي با خود جامعه 
 هم داشته باش��د و راه رسيدن به آن هم از درون همين

 جامعه بگذرد؟  جداي از اينكه چه چيزي را دوست داريم، 
بد نيست از خود بپرس��يم در جامعه اي مثل ايران و در 
منطقه اي مثل خاورميانه، عقالنيت يك روشنفكر، چه 
مسيري را ترسيم مي كند؟ اينكه ما چه آرزويي داريم يا 
دل مان مي خواهد چه رخ دهد، بس��يار متفاوت است از 
اينكه چه چيزي مي تواند عمال اتفاق بيفتد. فرض كنيم 
آرزوي ما رفتن به كره ماه باش��د، آي��ا اينكه من چنين 
آرزويي داشته باشم آن را امكان پذير مي كند؟ آيا وظيفه  
يك نيروي فكري كه ادعاه��اي راهبردي براي جامعه 
دارد، فقط طرح آرمان ها و آرزوها است؟ يا اينكه چنين 
نيرويي بايد به اراي��ه راه حل هاي عملي براي آرزوهايي 
كه ط��رح مي كند هم بپردازد؟! در همان آرزوي س��فر 
به ماه، وقتي زيرس��اخت هاي چنين سفري را نداشته 
باشيم، آيا گفتن اينكه من مي خواهم به ماه بروم به بيان 
يك طنز شبيه تر نيس��ت؟ آرمان گرايي بدون عقالنيت 
مثل فضانورد ش��دن بدون س��فينه فضايي است. اول 

سفينه ات را بساز. 

ش��ماره مرداد ماه»داستان 
همش��هري« با ويژه نامه اي 
داس��تاني با دبيري محمود 
حس��يني زاد منتش��ر شده 
است. حسيني زاد براي اين 
شماره چهار داستان كوتاه 
آلماني و با عنوان »ميان فصل 

تابس��تان« را انتخاب كرده و در يادداشتي هم از داليل 
انتخاب اين آثار براي مخاطبان گفته اس��ت. همچنين 
به مناسبت روز خبرنگار فريدون صديقي، روزنامه نگار 
باس��ابقه از ش��يريني ها و س��ختي هاي اي��ن حرفه در 
قديم مي گويد. كامبيز درم بخش، جواد عليزاده، اصغر 
عبداللهي، مريم مويدپور، علي عبداللهي، فروغ كشاورز، 
فيروزه گلس��رخي، رض��ا مختاري، آيدي��ن عالي نژاد، 
فيليپ راث، بيلي كريستال، پتر اشتام، يوديت هرمان 
و... از ديگر نويسندگان و هنرمندان اين شماره هستند. 
هفتادونهمين ش��ماره  ماهنامه داستان همشهري در 
۲۶۲ صفحه با قيمت ۷000 تومان روي كيوسك است. 

مهرداد احمدي شيخاني
كودكان يمن  قربانی جنگ

فيروزه مظفري

در خطبه ه��اي نماز جمع��ه اين هفته 
مش��هد، جناب علم الهدی از مسووالن 
خواس��ت كه از برجام خارج شوند زيرا به گمان ايشان 
»خروج از برجام يعنی نجات از يك ضرر و زيان مهلك 
و كشنده استقالل اين مملكت و تامين منافع مردم«. 
ايش��ان مدعي ش��دند كه »هركجا مش��ت به صورت 
آمريكا زديم و در برابر اس��تكبار ايستاديم دشمن هم 
عقب نشينی كرد و هم ذليل شد«. وی با اشاره به اينكه 
به س��ادگي يك آدم با يك فكر سياسی كافر می شود، 
گفت: اگر می خواهيد خدا داشته باشيد و تحت واليت 
خدا باشيد، بايد با استكبار بجنگيد؛ جز جنگ با استكبار 
و استكبارس��تيزی چاره ديگری نداريم«. امام جمعه 
مشهد خاطرنش��ان كرد: »جريان های سياسی كه در 
اين كش��ور زمزمه برقراری رابطه ب��ا آمريكا و تعامل با 
غرب و استكبار را سر می دهند بدانند اگر به اين مساله 
معتقدند و بر حس��ب عقيده خود می خواهند در اين 
عرصه كاری انجام دهند اينها از حيطه اس��الم خارج 
هس��تند و به فرموده خدا در آيه 1۲0 سوره بقره، اينها 
ديگر بی خدا هستند و خدا ندارند«. امام جمعه مشهد 
بيان كرد: »در مقابل قضيه برجام بدعهدی دشمن را 
ديديد، من هم متشكرم، هم متعجب. متعجب از اينكه 
متوليان سياس��ت خارجی كشور بعد از اينكه دو سال 
بدعهدی های آمريكا به افتضاح كش��يده شد، سكوت 
كردند و متش��كرم كه خوش��بختانه اخيرا ديگر زبان 
متوليان سياس��ت خارجی ما باز ش��ده كه اگر آمريكا 
بخواهد برجام شكنی داشته باش��د، ما از برجام خارج 
می شويم«. علم الهدی ابراز اميدواری كرد: »مسووالن 
دستگاه اجرايی و مجلس ما با همين فرمان جلو بروند 
و به هيچ وجه تن به س��ازش يا تعامل و حتی لبخند به 

اين دشمن خونريز آدم كش ندهند«.
در باره اين س��خنان امام جمعه مشهد چند نكته قابل 

تامل است:
اول- مبارزه ب��ا ظلم و همراهي نك��ردن با ظالم قطعا 
از تعاليم دين ما است. اس��تكبار جهاني و دولت هايي 
مانند آمريكا و اسراييل قطعا از مصاديق ظلم هستند 
و هرگونه همراهي با آنان در ظلم با روح و دس��تورات 
ديني ما در تعارض اس��ت. در عين حال به كساني كه 
به رابطه با آمريكا معتقدند يا قصد تعامل با اين كشور 
را دارند، نمي توان به آس��اني اتهام »خروج از اسالم« و 
»خدا نداشتن« زد. از كجاي قرآن چنين برداشتي جايز 
است و با كدامين ادله مي توان تعامل با آمريكا يا ايجاد  
رابطه با اين كش��ور را به معناي خروج از اسالم معرفي 
كرد؟ بس��ياري از افراد و دولت ها هستند كه اكنون به 
داليلي كه براي خود دارند و بنا به مصلحت انديش��ي 
خاص خود، در حال جنگ با آمريكا نيس��تند در عين 
حال كه مخالف ظلم و سلطه جويي اين كشور محسوب 
مي شوند. آيا مي  توان مدعي شد كه آنان از اسالم خارج 
شده اند؟ ما با بس��ياري از دولت ها در حوزه مشتركات 
همكاري مي كنيم و س��عي مي كنيم در ظلم و ستم و 
سلطه گري آنان مشاركت نداشته باشيم. اگر قرار باشد 
هر گونه رابطه و تعامل ب��ا دولت هاي ظالم را خروج از 
اسالم معرفي كنيم در آن صورت بايد با كل كشورهاي 
جهان قطع رابطه كنيم چون كمتر كش��وري را سراغ 
داريم كه به نوعي در يك ظلمي مس��ووليت نداش��ته 
باشد. آمريكا هم مشابه ديگران است و چه بسا الزم باشد 
حتي براي دفع ظلم و تهديدها و خلع سالح سياسي اين 
كشور، تعامالتي با آن داشته باشيم و اين اصال به معناي 
خروج از اسالم نيست. رهبران كنوني عراق و افغانستان 
كه هم با ما رابطه دارند و هم با آمريكا همكاري نظامي 
و امنيتي مي كنند از اس��الم خارجن��د؟ درباره ديگر 

كشورهاي جهان هم همين پرسش قابل طرح است. 
دوم- تجربه جمهوري اسالمي به ما نشان مي دهد كه 
مي توان با دولت هايي كه مخالفيم، رابطه داش��ت و در 
بسياري از حوزه هاي مورد نياز همكاري و تعامل كرد 
و اين اصال خالف اصول و اعتقادات اسالمي ما نيست. 
در اين موارد ما مبتني بر منافع و مصالح خودمان عمل 
مي كنيم و در جس��ت و جوي جلب منفعت و دفع ضرر 
هستيم و صرفا در حوزه هاي مش��ترك با آنان تعامل 
خواهي��م كرد. ما مي دانيم كه كش��ورهاي اروپايي در 
بسياري از مسائل با ما مخالفند و حتي چين و روسيه را 
هم دوستان اعتقادي خودمان نمي دانيم و با كشورهاي 
مسلماني مانند عربستان هم اختالفات اساسي داريم 
اما با همه اين كشورها در حوزه هاي اقتصادي و فني و 
فرهنگي و آموزش��ي و اعزام حجاج و در سازمان ملل و 
كنفرانس اسالمي و غيرمتعهدها و ... همكاري مي كنيم 
و آن را به معناي خروج از اس��الم نمي دانيم. مهم اين 
اس��ت كه در ظلم با اين دولت ها هم��كاري نكنيم كه 

ان شاءاهلل نمي كنيم. 
سوم- اتفاقا افراد را به آساني نمي توان آن هم به خاطر 
يك فكر سياس��ي »كافر« خواند مگر اين كه در بنيان 
انديش��ه ما نوعي »تكفيرگرايي« وجود داشته باشد. 
اكنون داعش و طالبان و القاعده و ديگر گروه هاي سلفي 
- تكفيري به آساني حكم كفر شيعيان را صادر مي كنند 
چون آنان هم معتقدند كه با يك تفكر سياسي خاص 
مي توان افراد را از اسالم خارج دانست. آنان با برشمردن 
برخي مصاديق خاص اعتقادي و سياسي مدعي كافر 
بودن شيعيان مي شوند و بر همين اساس هم حكم قتل 
و كشتار مي دهند. متاسفانه برخي از آقايان در كشور 
ما هم با همين نگرش به س��راغ دوستان انقالبي درون 
نظام مي آيند و يك اختالف س��ليقه سياسي را در حد 

كفر قلمداد مي كنند. 
چهارم- برجام يك توافق جهاني و چندجانبه است. با 
فرض اينكه آمريكا به آن پايبند نباشد اين ما هستيم 
كه بايد از اين رفتار آمريكا ي��ك حربه و چماق براي 
انزواي اين كشور بسازيم چون اروپا و روسيه و چين و 
سازمان ملل آن را به رسميت مي شناسند و بر اجراي 
آن اصرار دارند. چقدر بايد بي تدبير باشيم كه خواستار 
پيشگامي ايران در خروج از برجام شويم در حالي كه 
ترامپ انعقاد اين قرارداد را نشانه زيركي ايران و خامي 
اوباما معرفي مي كند؟ جاي تاس��ف اس��ت كه هم در 
زمين ترامپ بازي مي كنند و هم طلبكارانه نيروهاي 

عاقل انقالب را به خروج از اسالم متهم مي سازند!

علي شكوهي

فضانورد بي سفينه

داستان همشهري 

1- رييس ستاد مركزی هماهنگی خدمات 
سفر سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردش��گری، آمار گردش��گری داخلی را براساس شمار 
اقامت و بازديد در چهارماه اول س��ال 9۶ اعالم كرد و گفت 
كه مجموع اقامت كنندگان در واحدهای اقامتی كش��ور، 
ح��دود ۸0 ميليون نفر-ش��ب اقامت بوده ك��ه اين تعداد 
نسبت به مدت زمان مش��ابه سال گذشته ۲۳ درصد رشد 
داشته است. او از رش��د ۲4درصدی آمار بازديدكنندگان 
مراكز گردش��گری هم خبر داد. اين آمار، همانند بسياری 
از آمارهايی كه تابه حال، نش��ان دهنده  پيشرفت در حوزه 
گردشگری بوده  و در دولت يازدهم حسن روحانی كم هم 
نبوده اند، بالفاصله در تمام س��ايت ها و رسانه های خبري 
بازتاب فراوان داشت. حاال بايد ديد با توجه به افزايش آمار 
گردشگر كه قطعا سود مالی بيشتری را هم در اين بخش به 
گردش درآورده است، سهم گردشگری در اشتغال، توليد 
ناخالص ملی و  اقتصاد كشور چقدر است و اصوال اين سهم 

به چه صورت مشخص خواهد شد.
۲- شورای عالی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
در جلسه ای كه اواخر ماه گذشته با حضور معاون اول رييس 
جمهور داش��ت، مقرر كرد كه مركز آم��ار ايران با محوريت 
س��ازمان گردش��گری، حس��اب های اقماری گردشگری 

را تا پايان  س��ال 9۷ فعال كرده و اين س��ازمان نس��بت به 
اجرای نظام آماری در حوزه گردش��گری به صورت رسمی 
و جدی اقدام كنند. اينكه حس��اب های اقماری چيس��ت 
و به طوركل��ی فايده  آن برای گردش��گری و توليد ناخالص 
ملی چيس��ت را بايد در اين تعريف پيدا كرد: حس��اب های 
اقماری، نظامی محاسباتی در سطح ملی يا محلی است كه 
پيامدهای مستقيم گردشگری بر اقتصاد را نشان می دهد. 
اين حس��اب ها ضمن شفافيت بخشيدن به درآمدهای اين 
بخش، باعث می ش��ود كه آمارهای اعالم شده پايه و اساس 
متقن به خود گيرد و از حالت تخمين و ش��عار خارج شود. 
س��ازمان برنامه و بودجه، مركز آمار ايران و سازمان ميراث 
فرهنگی و گردشگری سه ارگانی هستند كه در اجرای اين 
نظام، درگير بوده و استانداردهای آن را تعيين خواهند كرد.

۳- طرح ايجاد حس��اب های اقماری، از سال 1۳۸1 مطرح 
ش��د و تا س��ال 1۳95 معلق مانده بود؛ هرچند در دوران 
رياس��ت محمود احمدی نژاد زمزمه هاي��ی مبنی بر فعال 
ش��دن آن به صورت جدی مطرح ش��د، اما درنهايت براثر 
مخالفت های صورت گرفته، به صورت مسكوت باقی ماند، اما 
در دولت يازدهم و پس از حضور زهرا احمدی پور در سازمان 
ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری به صورت جدی 

به آن پرداخته شد. 

نشانه اي  براي پيشرفت در حوزه گردشگري

فعال شدن حساب های اقماری گردشگری بعد از 15 سال

ايرانشهر
الهام معينی جزنی

ارايه ط��رح قانون 
ج��زا ب��ه مجلس 
نمايندگان، معرفي س��فير جديد 
امري��كا در كابل، درگي��ري بين 
فلس��طيني ها و پلي��س رژي��م 
صهيونيستي پس از تدابير شديد 
امنيتي در مسجداالقصي سرخط 
خبرهاي روزنامه هاي افغانستان 
اس��ت. روزنامه »افغانس��تان ما« 
هم مي گويد: »امريكا اس��تراتژي 
پي��روزي در  ب��راي  جدي��دي 

افغانستان ندارد«. 

كشته ش��دن 1۶ 
پليس افغ��ان در 
بمب��اران نيروه��اي امريكايي و 
ح��زب  نامزده��اي  معرف��ي 
»جمه��وري در حرك��ت« براي 
مجلس سنا، س��رخط خبرهاي 
روزنامه هاي فرانسه است. روزنامه 
»ليبراسيون« هم اين گزارش ها 
را دارد: »جعل و تقلب ۸00 هزار 
شغل را در اروپا از بين برده است« 
و »مس��افرت به كره ش��مالي در 

امريكا ممنوع شد«. 

در  درگ�ي����ري 
بيت ال�م�ق���دس 
۳ قربان��ي فلس��طيني گرف��ت، 
زمين لرزه در يونان، نخست وزير 
ايتالي��ا: اروپا به م��ا درس ندهد 
و اس��تعفاي س��خنگوي ترامپ 
س��رخط خبره��اي روزنامه هاي 
ايتاليا است. روزنامه »الرپوبليكا« 
ه��م اي��ن گزارش ه��ا را دارد: 
»زيردريايي كره شمالي در درياي 
ژاپ��ن« و »آب در رم ب��ه دلي��ل 
خشكسالي جيره بندي مي شود«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

خاطرات س��يدمحمد صدر كه از س��وي گروه 
علمي تاريخ ش��فاهي وزارت ام��ور خارجه و به 
كوشش حسن علي بخشي از س��وي اداره نشر اين وزارتخانه 
منتش��ر ش��ده ازجمله معدود خاطراتي اس��ت كه از س��وي 
مقامات وزارت امور خارجه در حوزه خاورميانه انتش��ار يافته 
است. دكتر صدر از چهره هاي سياسي قبل از انقالب است كه 
پس از پيروزي انقالب وارد عرصه هاي اجرايي و سياسي شد. 
او از 1۳۷۶ تا 1۳۸۳ معاونت امور اجرايي كش��ورهاي عربي و 

آفريقايي وزارت خارجه را بر عهده داشته است. 
پس از خرداد 1۳۷۶ به دليل آش��نايي با مسائل حوزه عربي و 
خاورميانه و روابط بين الملل به اين سمت انتخاب  شده است. 
او كه به عنوان يكي از ديپلمات هاي با تجربه تاكنون چندين 
كتاب خاطرات را به ن��گارش درآورده نقش ويژه اي در انتقال 
تجربيات و خاطرات خود در حوزه تاريخ ش��فاهي سياس��ت 
خارجي داشته است. كتاب ۲9۷ صفحه اي كه سومين كتاب 
خاطرات ايشان محسوب مي شود و با عنوان اصلي »خروج از 
انزوا« انتش��ار يافته حاصل ۲0 نشست مشترك با واحد تاريخ 
شفاهي مركز آموزش و پژوهش هاي بين المللي وزارت خارجه 
است. راوي با اس��تناد به يادداشت هاي شخصي خود به بيان 

خاطراتش پرداخته است. 
راوي آغاز مس��ووليت خ��ود در معاونت كش��ورهاي عربي و 
آفريقاي��ي و هم زمان��ي آن با چرخش گفتماني در سياس��ت 
خارجي جمهوري اس��المي در دوره زمان��ي دولت اصالحات 
را دربرگيرن��ده تجربي��ات و درس هاي��ي ن��و در مديري��ت، 
مذاكره و گس��ترش رواب��ط بين المللي و منطق��ه اي مي داند 
و او نام اين دوره را »خروج كش��ور از انزوا« گذاش��ته اس��ت. 
خاط��رات او از فروردين 1۳۷۷ آغاز ش��ده و در ابتداي كتاب 
»بررسي موضوع امام موس��ي صدر« را به عنوان يك موضوع 
 بازدارن��ده در رواب��ط ج. ا. ايران و ليبي م��ورد توجه قرار داده 
است. او اعتقاد دارد در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي 
توجه ويژه اي به موضوع ناپديد شدن ايشان شده و دليل آن را 
قرابت و همفكري ميان طيفي از نزديكان ايشان با امام موسي 
صدر و اهميت يافتن اين موضوع مي داند و همچنين اهميت 
يافتن پرونده ايش��ان در وزارت خارجه با به حكومت رسيدن 
س��يد محمد خاتمي و تعيين اولويت ها در اين زمينه را مورد 

توجه قرار داده است. 
كتاب شامل سفرهاي راوي به ش��رق آفريقا از جمله اوگاندا، 
كنيا، موزامبيك، آفريقاي جنوبي و س��ومالي و سپس سفر به 
عمان، كويت، يمن و عراق اس��ت. ويژگي اين بخش شناخت 

دقيق از سياست هاي دوجانبه، 
رواب��ط و بعض��ا اختالف��ات 
دوجانبه با همس��ايگان است. 
در س��فر اول راوي به آفريقاي 
جنوب��ي، او از مح��ل اقام��ت 
رضاشاه، پادشاه س��ابق ايران 
بازدي��د و بس��يار خالص��ه به 
ش��رايط زندگي او اشاره كرده 
است. در حاشيه مالقات دكتر 
صدر با دبي��ركل حزب اهلل در 

تهران، آخرين مواضع محمدحسين فضل اهلل، روحاني برجسته 
لبناني و شيخ صبحي طفيلي، اولين دبير كل حزب اهلل سخن 
به ميان آمده است كه مي تواند براي پژوهشگران حوزه لبنان و 
خاورميانه سودمند باشد. بي شك يكي از قسمت هاي خواندني 
كتاب سفر ش��يخ احمد ياس��ين )1۳۸۳-1۳1۷( بنيانگذار 
جنبش مقاومت اسالمي حماس به تهران در اسفند 1۳۷۶ و 

ديدار او با مقامات ايراني است. 
همچنين س��فر راوي ب��ه آفريقاي جنوبي به عن��وان يكي از 
كشورهاي كليدي قاره آفريقا پس از اضمحالل دولت آپارتايد 
و به قدرت رس��يدن ماندال از جمله س��فرهاي مهم او به اين 

حوزه بوده است. 
گرچه صدر تالش كرده اس��ت كمتر ب��ه موضوعات خاص و 
تنش آفرين در دوره معاونتش بپردازد اما در بخش »جلس��ه 
سياس��ت خارجي در دفتر رييس جمه��ور« موضوع دلگيري 
رييس جمهوري وق��ت از آقاي دكتر كمال خرازي، وزير وقت 
خارجه )و از نگاه او جلسه تلخي كه منجر به خروج وزير از اين 

جلسه شد( را به تفصيل شرح داده است. 
سفر راوي به عراق به عنوان فرستاده ويژه و ديدارش با همتاي 
عراقي خود، وزير خارجه عراق، معاون رييس جمهوري و معاون 
نخس��ت وزير كه پس از حمله امريكا و انگليس به اين كشور 
صورت گرفت از ديگر نكات حايز اهميت كتاب است. مقامات 
عراقي در اين سفر درخواست ها و انتظارات خود از طرف ايراني 
را در آن ش��رايط تاريخي از جمله »محكوميت تجاوز به خاك 
عراق، هش��دار براي تكرار تجاوز، لغو تحريم ها از سوي ايران، 
محكوميت حمله به عراق از سوي كنفرانس اسالمي و ضرورت 

هماهنگي سازمان ملل با عراق« به اطالع او رسانده اند. 
پايان بخش كت��اب چاپ تصاوي��ري از راوي و مالقات هايش 
با رهبران و مسووالن كش��ورهاي مختلف آفريقايي، عربي و 

خاورميانه است. 

خروج از انزوا
يادداشت هاي ديپلماتيك دكتر سيد محمد صدر

در همين حوالي
محمود فاضلي

كارشناس مسائل بين الملل

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

حضور دختركان افغان تيم ملي رباتيك افغانستان در امريكا، سوژه مهم عكاسان در هفته گذشته 
بود؛ دخترهايي كه خبر حضورشان در اين مسابقه با ممنوعيت ورود به امريكا شروع شد و كمي بعد 
با گرفتن ويزاي امريكا، چهره هاي خبري مهم اين مسابقه شدند. سفارت امريكا در كابل تجهيزات 
آنها را نگه داش��ته بود و ترس از همكاري با داعش، دليلي بود كه توسط وزارت امورخارجه امريكا 
براي اين مشكالت عنوان شد. اما در نهايت اين دختران با فرصت كوتاه موفق شدند كه ربات خود را 
بسازند و به جاي تماشاي آنالين مسابقه در هرات، به محل برگزاري اين مسابقات بروند. عكسي كه 

مي بينيد، در مجموعه بهترين عكس هاي »رويترز« در هفته گذشته انتخاب شده است. 

عكس نوشت

آني هال- وودي آلن

آني: اينجا چه قدر تميزه! 
الوي: آخه اينا آت و آشغالهاشون رو دور نمي ريزن، مي برن توي تلويزيون نشون ميدن. 

فالش بك

قدما و س��پيدمويان كارزار انديش��ه و تجربه، 
بارها گفته اند ك��ه عمده ترين بخش انجام كار، 
باور داش��تن به توانمندي هاي خويش و در ادام��ه، اراده قوي 
براي به فعليت رس��اندن توانمندي هاست. اگر شخصي براي 
دس��تيابي به اهداف مدنظر، به ميزان توانمندي هاي خويش 
واقف بود و آن را باور داشت و چاش��ني آن را نيز اراده پوالدين 
قرار داد، آنگاه »من مي توانم« را عينيت بخش��يده اس��ت و در 
مس��ير دس��تيابي به آرمان هايش گام برداشته است. هرچند 
ضايعه درگذشت تاسف انگيز بانوي دانشمند ايراني پروفسور 
مريم ميرزاخان��ي جامعه علمي جهان و هموطن��ان ايراني را 
داغدار كرد، اما جهانيان را متوجه فقدان بانويي كرد كه توانسته 
است در شمار دانشمندان برتر جهان قرار گيرد؛ در عين حالي 
ك��ه وظايف مادري و همس��ري خويش را نيز به نحو احس��ن 
انجام داده است. بس��ياري از بانوان به داليلي از قبيل عدم باور 
به توانايي ها، احس��اس ضعف و اراده، دست كم گرفتن قدرت 
خويش��تن، عدم پيگيري عالي��ق ذاتي، ه��راس از ناتواني در 
اداره خانواده، و همچنين ممانعت هاي موجود در مسير ظهور 
توانمندي هاي شان در جامعه، از ورود به عرصه هاي گوناگون 
علمي و مديريتي و اجتماعي ابا دارند و نگران آن هس��تند كه 
در مسير پيگيري اهداف خويش، شكست بخورند. اين موضوع 
در حالي ميان بانوان فراگير است كه نمونه هاي فراواني از زنان 
موفق در عرصه هاي اجتماعي و علمي وجود دارند كه مديران 
موفقي در عرصه خانه و خانواده نيز هستند. يا بالعكس گروهي 
از بانوان توانمند توجه به وظايف خانوادگي و عرفي را در تضاد 
با موفقيت هاي اجتماع��ي، علمي و اقتصادي خود نمي بينند. 

پروفس��ور مريم ميرزاخاني داراي مدارج عالي كس��ب ش��ده 
از بهترين دانش��گاه هاي جهان بود، دانش��مند برتر جهان در 
رش��ته رياضي بود، نظريه پرداز تخصصي در رشته دانشگاهي 
خويش بود، استاد دانشگاه بود، حل المسائل سواالت پيچيده 
رياضيات بود، بخش عمده اي از زندگي خويش را در س��طوح 
عالي فعاليت هاي علمي گذراند اما از زندگي شخصي و خانواده 
نيز غافل نشد. او دختري شايسته براي والدينش بود، همسري 
مناسب براي ش��وهرش بود و همچنين، مادري مهربان براي 
فرزند خوي��ش بود؛ مادري ك��ه حتي در تنظي��م وصيت نيز 
آرزوي كس��ب تابعيت ايران براي فرزند خود را فراموش نكرده 
اس��ت چنان كه دكتر فيروز نادري ديگر دانش��مند برجسته 
ايراني نيز در ي��ك توييت براي مريم عزي��ز آورده بود: نخبه؟ 
بله اما همچنين او يك دختر، مادر و همس��ر هم بود. پروفسور 
ميرزاخاني هيچيك از فعاليت هايش را مانعي براي انجام فعاليت 
ديگر و پيگيري عاليق خويش نمي ديد و با برنامه ريزي و نظم 
بخشي به زندگي، هم دانشمندي خبره شد و هم مادري دلسوز 
و اينچنين نام خود را براي يادگار و با عنوان الگو، ماندگار كرد. 
بانوان مستعد ايراني مي توانند با الگو گرفتن از انگيزه و تالش 
مريم، توانمندي هاي شان را شناسايي كرده و با كاربست اراده، 
در مسير رشد و تعالي خانواده و جامعه، به صورت همزمان گام 
بردارند و اين نعمت و ظرفيت اس��ت كه خداون��د زنان را از آن 
بهره داده اس��ت. بار ديگر بر روان بانوي دانشمند ايراني درود 
مي فرستيم و اميدوارم اكنون كه مقدرات عالم هستي بر نبود 
مريم در ميان ما ش��كل گرفت��ه راه او را ادامه دهيم و چونان او 

افتخارآفرين براي ملك و ملت باشيم. 

كتابفروش��ي هاي تهران اين روزها در معرض 
خطر هستند؛ خطري كه به فهرست مشكالت 
آنها اضافه ش��ده و آن جان اندكي كه براي نفس كشيدن باقي 
مان��ده را اندك تر مي كند. پروژه باغ كتاب ش��هرداري با ۳۲0 
ميلي��ارد تومان بودجه و مش��كالت فني بس��يار در تپه هاي 
عباس آباد ايجاد شده و از روز افتتاح آن، حرف ها و انتقادهاي 
بسيار زيادي از اهالي حوزه كتاب، كتابفروشي ها و حتي مديران 
شهري درباره اين پروژه شنيده شده است. از طرف ديگر ناشران 
و كارشناسان معتقد به توسعه شهري، اين پروژه را اتفاقي خوب 
در حوزه كتاب قلمداد مي كنند و آن را فرصتي براي يك شروع 
دوباره در حوزه كتاب و كتاب خواني مي  دانند؛ اتفاقي كه باعث 
مي شود مكان فرهنگي- تفريحي متفاوت براي شهر به وجود 
بيايد و فرصتي باشد براي خانواده ها و آنهايي كه در شهر دنبال 
مكاني متفاوت براي تفريح مي گردند. در حال حاضر موافقان 
و مخالفان باغ كتاب، مشغول صحبت درباره آن هستند و روزي 
نيست كه صحبتي از اين پروژه به ميان نيايد و هشداري تازه 
شنيده نش��ود. برخالف موافقان، هشداردهندگان اين پروژه، 
بيش��تر از آنكه با چيستي آن مشكل داش��ته باشند يا درباره 
سپردن همه امورات به نشر شهر حرف بزنند، دغدغه اصلي را 
در آسيبي كه به كتابفروشي هاي كوچك مي رسد، مي دانند. 
محمود آموزگار، رييس اتحاديه ناش��ران و كتابفروشي ها در 
گفت وگويي مفصل، توضيح داده بود كه اين پروژه در شرايطي 
كه كتابفروش��ي ها با كمبودهاي مالي بسياري دست و پنجه 
نرم مي كنند، آس��يب بس��ياري به حيات آنها وارد مي كند و 
حتي روايت كرد كه در زمان آماده سازي آن پيشنهادي مبني 
بر مشاركت كتابفروش��ي ها در باغ كتاب عنوان شده كه البته 

هيچ وقت به ثمر نرسيده. رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشي ها 
همچنان اميدوار بود ك��ه با اجراي يك طرح و اندكي توجه به 
مسائل كتابفروشي هاي كوچك، اين هشدارها و انتقادها جدي 
گرفته شود و مديران شهرداري چاره اي پيدا كنند. اما نزديك 
به بيس��ت روز از اين صحبت ها مي گذرد و هيچ واكنشي هم 
درباره انتقادها وجود ندارد. در نقطه مقابل محمد حقاني، عضو 
شوراي شهري كه اين پروژه در زمان حضور او تكميل و آماده 
شده، در گفت وگويي مفصل با ايلنا، انتقادهاي بسياري درباره 
باغ كتاب مطرح كرده و از نگراني براي آسيب به كتابفروشي ها 
گفته اس��ت. حقاني روايت كرده: »ما هميش��ه دوست داريم 
پروژه اي را احداث كنيم و بگوييم بزرگ ترين ها را ساخته ايم و 
بعد هم دل مان خوش باشد كه باغ كتاب به عنوان بزرگ ترين 
كتابخانه و كتابفروشي جهان در كتاب گينس ثبت شده است. 
من نمي دانم منظور از بزرگ ترين چيست؟! مفيد اين است كه 
قبل از اجرايي ش��دن پروژه به ايرادات ساختاري احتمالي آن 
هم توجه كنيم. اساسا باغ كتاب به چه منظوري تعريف شده؟ 
نمايشگاه كتاب است؟ فروشگاه كتاب است؟ كتابخانه است؟ 
يا... باغ كتاب بايد كامال محتوياتش تعريف ش��ده باش��د. باغ 
كتاب مي تواند تاثير منفي بر فروش كتابفروش��ي هاي سطح 
ش��هر داشته باش��د و اساس��ا امروزه در دنيا پروژه هايي كه به 
صورت متمركز و كلي يك جا و تنها در يك منطقه ايجاد شود 
هم به دليل مسائل ترافيكي و هم اهميتي كه بايد براي محالت 
ش��هري قايل باشيم، منسوخ شده اس��ت.« حقاني در انتهاي 
صحبت هايش بدون اشاره به وظايف شوراي شهر فعلي درباره 
اين مش��كالت، به اهالي شوراي ش��هر تازه پيشنهاد داده كه 

پرونده باغ كتاب را با جديت پيگيري كنند. 

بياييد از مريم بياموزيم

گينس مهم نيست، مهم كتابفروشي هاست

زيرذره بين
زهرا ساعي

نماينده مجلس شوراي اسالمي
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