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مقابلهبامبتذلها
عيد ه��زار حس��ن دارد 
كه متاس��فانه به عيوبي 
چند درآميخت��ه. پدران 
م��ا حقيقت��ا خردمند و 
هوش��يار و دان��ا بوده اند 
كه آغاز بهار را منطبق بر 
عيد كرده ان��د. در چنين 
موسمي هوا عالي اس��ت، وقت خوش است، همه 
چيز حتي روان ما در متعادل ترين وضعيت ممكن 
قرار دارد. شايد كشاورزان بيش از ديگران متفطن 
ارزش و اهميت بهار باشند، زيرا زندگي و كارشان 

وابستگي تام و تمام دارد به گردش فصل ها... 

سرمقاله
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اينك بهار
بيمهاواميدهاي97

امير جديدي / اعتماد2

برگ ه��اي س��بز بي��د، عط��ر 
نرگس، رقص باد، نغمه ش��وق 
پرس��توهاي ش��اد... نرم نرمك 

مي رسد اينك بهار
سال 96 با همه شادي ها و غم ها و 
فرازها و نشيب ها به پايان رسيد. 
اينك طليع��ه بهار و آغاز س��ال 
97 يك بار ديگر پيام نو ش��دن تحول شگفت بهاري را 
به گوش جان ها مي رس��اند با هزاران اميد و هزاران آرزو. 
س��ال جاري كه آخرين روزه��اي آن را مي گذرانيم، با 
همه مشكالتي كه مخالفين جريان اعتدال و اصالح در 
عرصه هاي اقتصادي و سياس��ي و داخلي و بين المللي 
به وج��ود آوردن��د، روندها به حك��م ناظ��ران داخلي و 
بين الملل��ي داراي رو به پيش��رفت و برآيند مثبت بوده 
است. شاخص هاي رشد اقتصادي از پيش بيني هاي اوليه 
فراتر رفت و دستاورهاي بين المللي مهمي مانند شكست 
داعش در س��طح منطق��ه و پابرجايي برج��ام با وجود 
تهديدات روزافزون ممكن شد. از سويي تالش مجدانه 
براي كاهش تنش ها و افزايش همكاري هاي منطقه اي 
به خصوص با همسايگان از ويژگي هاي مناسبات سال 
96 بود و از س��وي ديگر انتخابات رياس��ت جمهوري در 
ارديبهشت ماه و استقرار دولت دوازدهم با وجود افزايش 
هجمه ها عليه دول��ت يازدهم از جه��ات مختلف اميد 
بخش شد. در حوزه زنان نيز آمار اشتغال بانوان و دختران 
فزوني يافت و حضور درخشان آنان درعرصه هاي علمي، 
ورزش��ي و هنري بارها تكرار شد. البته كش��ور و دولت 
ناكامي هايي هم در اين س��ال داش��ته اند كه بخشي در 
روندهاي اقتصادي و بخش��ي در تنش ه��اي اجتماعي 
و سياس��ي به ويژه در ماه هاي اخير بود. اما موضع دولت 
دوازده��م چنانچه رييس جمه��ور روحان��ي بارها و نيز 
درآخرين جلسه هيات دولت س��ال 96 اشاره كرد، همه 

بايد در مقابل مطالبات و انتقادات گوش 
شنوايي داشته باشيم. در مجلس شوراي 

اس��المي نيز جريان اعتدال و اصالح��ات ضمن حفظ 
همگرايي و تالش براي تحقق اهداف اجتماعي و ...

انتظاراتومطالباتسال97
نگاه روز

ادامه در صفحه
06

معصومه   ابتكار

تصور حل مس��اله آب در ايران يا 
هر جامع��ه ديگر ف��ارغ از الزامات 
اجتماعي آن ناممكن است. بحران 
آب را نمي توان در موقعيت هايي 
كه جامعه با تهديدهايي نظير زوال 
همبس��تگي اجتماع��ي، كاهش 
سرمايه اجتماعي و ضعف و ناتواني 
در گفت وگوي اجتماعي است، صرفا به اتكاي راه حل هاي 
اقليمي و زيس��ت محيطي حل كرد. راه حل مس��اله آب 
درگير ش��دن ذهني جامعه با آن و جلب مشاركت عموم 
نخبگان و ش��هروندان در فرآيندهاي حل مس��اله است. 
به گونه اي كه مساله آب تنها به منزله يك مساله دولتي، 
منطقه اي، فني، مصرفي يا سازه اي نباشد. پرداختن صرفا 
تخصصي به مساله آب در شرايط غفلت از زمينه ها و ابعاد 
اجتماعي آن هزينه هاي اجتماعي هرگونه اقدام رسمي را 
باال مي برد. امروز بيش از هر چيز براي حل مساله اقتصادي 
و فني آب ض��رورت دارد ك��ه به جنبه ه��اي اجتماعي، 
فرهنگي و سياسي آن توجه شود. برجسته شدن مسائل 
قومي و محلي در حوزه آب و پررنگ بودن نقش مس��اله 
آب در اعتراض ها و ناآرامي هاي زمس��تان 96 شاهد اين 
مدعاست. به اين اعتبار مي توان گفت پيش نياز حل مساله 
آب اهتمام به زمينه هاي اجتماعي آن است و اين مساله 
اس��ت كه در حوزه ارتباطات به طور عام و رسانه ها به طور 
خاص هم درخور تامل اس��ت. به وي��ژه آنكه وقتي بحران 
مساله آب در كش��ور مطرح ش��د هم نوعي سرگشتگي 
در توصيف و تبيين مس��اله و ه��م گونه هاي��ي از ابهام و 
س��ردرگمي در ارايه راه حل به چش��م مي خورد. بسياري 
از رسانه هاي كشور در ابتدا مس��اله آب را در حد مديريت 
مصرف آب ش��هري طرح مي كردند، س��پس به س��مت 
سدسازي رفتند و آن را علت بحران آب مي دانستند، بعد 
سراغ كشاورزي رفتند و كشاورزي را عامل اصلي دانستند 

و شعار تعطيل كردن بخشي از كشاورزي 
را س��ر دادند. اين نوع برخورد رس��انه ها 

نشانه عميق نبودن برخي از آنها در مسائل و ايجاد افتراق 
در جامعه است. 

گفتوگوونيازحلمسالهآب
جامعه - 1
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هادي خانيكي

اي��ران به لح��اظ تاريخ��ي از نظر 
منابع آب فقير بوده اس��ت. فقري 
كه موجب ش��ده س��رزمين ايران 
از ديرباز خش��ك و بياباني تعريف 
ش��ود. اما بايد ديد در همين بستر 
تاريخي مديريت كالن چه تدبيري 
براي اداره اين اقليم خش��ك و كم 
آب به كار بسته است. اگر به منابع تاريخي مراجعه كنيم 
و حتي منابع پيش از تاريخ مي بيني��م در ميان تمدن ها، 
تمدن شهر س��وخته كه مربوط به 6هزار س��ال قبل بوده 
به گونه اي ب��ه مديريت آب مي پرداختن��د كه كمبود آن 
حس نمي شده است.  بعد از آنكه اقوام هند و اروپايي يعني 
آريايي ها به ايران آمده اند اين وضع تغيير كرده اس��ت و ما 
شاهد مديريت نارساي آب هستيم. از آن زمان و اين تغيير 
در مديريت مس��ائلي را تجربه كرده ايم. به نظر مي رس��د 
موضوع زنانه آب را بايد در صدر تحليل هاي خود قرار دهيم 
زيرا بسياري از محققان ما هم در اين عرصه به خطا رفته اند. 
»مارك��س« و »انگلس« به اين نتيجه رس��يدند كه وجه 
حقير توليد آسيايي به كمبود آب بازمي گردد و مساله اي 
كه »كارل آگوس��ت ويتفوگل«، جامعه شناس امريكايي، 
در كتاب استبداد شرقي مي خواهد توضيح دهد كه تمركز 
قدرت به واس��طه كمبود آب پيش آمده و همين حضور 
قدرتمنداني را توجي��ه مي كند كه توزي��ع آب را برعهده 
داشته اند. اما بر خالف آنكه مساله بحران آب را با جغرافيا 
بخواهيم تبيين كنيم مي توانيم با موضوع جنسيت آن را 
تبيين كنيم. مديريت زنانه آب مشكالت امروز را پيش رو 
نداشته و به تمركز قدرت هم نينجاميده است. اگر بتوانيم 
تحقيقات مان را به شكل بومي به اين سمت هدايت كنيم 
تا ريشه هاي تاريخي و جنسيتي را هم مد نظر قرار دهيم 
مي توانيم دستاوردهاي بهتري در زمينه مديريت منابع آب 
حاصل كنيم. آنطور كه دوران پيش  از تاريخ نشان مي دهد 

مديريت آب عمدتا برعهده زنان بوده است 
و به همي��ن جهت ارزش��مندي كار آنان 

باعث شده كه زنان در قالب الهگان آب مطرح شوند و آثار آن 
همچنان باقي  است. 

نگهبانآب
جامعه - 2
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عباس محمدي اصل

زماني كه در دانش��گاه بر كرسي 
يك��ي از اس��اتيد ب��زرگ اقتصاد 
در گراي��ش بانكداري اس��المي 
ش��اگردي مي كردم، اين اس��تاد 
ب��زرگ در تعري��ف عل��م اقتصاد 
كه به ط��ور معمول به اس��تفاده 
بهين��ه از منابع مح��دود تعريف 
مي ش��ود، همه ما را با يك س��وال به تفكر وا داشت و آن 
اينكه »وقتي س��خن از محدوديت منابع به ميان مي آيد 
آيا بخشنده بودن آفريدگار منابع زير سوال نمي رود و آيا 
گمان نمي كنيد بشر ش��ناخت كافي از منابع و استفاده 
بهينه از آن را ندارد؟« اگرچ��ه پرداختن به نكات نهفته 
در كالم اس��تاد در اين مقال امكان پذير نيست؛ ليكن به 
گمان نگارنده، توجه به اين نكته دقيق، شاه  كليدي براي 
بسياري از قفل هاي اقتصادي اس��ت. اخيرا تحليل هاي 
دقيقي از س��وي بزرگان علم اقتصاد و عل��وم اجتماعي 
مطرح مي ش��ود كه گفت وگ��وي ملي و ايج��اد اميد در 
جامعه را مهم ترين عامل در حل مش��كالت اقتصادي- 
اجتماعي بر مي ش��مارند. به گمانم توجه به نكته اشاره 
شده در ابتداي اين س��طور در خصوص منابع، دستيابي 
به راهكارهاي اجرايي در مسير گفتمان ملي و ايجاد اميد 
در جامعه را هموارتر مي كن��د. از جمله چالش هاي مهم 
كشور در س��ال هاي اخير، بيكاري، وجود فقر، نرخ باالي 
سود بانكي، چالش هاي موسسات اعتباري غيرمجاز، از 
بين رفتن منابع پايه و طبيعي و... اس��ت. اگرچه به وفور 
از مشكالت مورد اشاره س��خن رفته و بارها سياست ها و 
برنامه هاي متعدد براي حل مش��كالت مورد اشاره ارايه 
شده است، ليكن آمار و ارقام و نيز احساس عمومي جامعه 
نش��ان مي دهد كه توفيق در سياس��ت ها و برنامه هاي 
متعدد، آنچنان كه بايد نبوده است. در شرايطي كه ساالنه 
بيش از هشتصد هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهي روانه 

بازار كار مي شوند، نرخ مش��اركت رو به 
افزايش است، موج جمعيتي دهه شصت 

با تاخير در حال ورود به بازار كار هس��تند، نرخ مشاركت 
زنان در حال افزايش است و ... 

گفتوگويملياقتصادي
اقتصاد
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ارغوان فرزين معتمد

والديمير پوتي��ن، رييس جمهور 
روسيه از آن جمله سياستمداراني 
اس��ت ك��ه س��خن گفت��ن از او 
بسيار دش��وار اس��ت. احساسات 
متناقضي كه نام  پوتي��ن در افراد 
بر مي انگي��زد به تف��اوت ديدگاه 
سياس��ي اش��خاص بازمي گردد. 
براي پيروان فرهنگ سنتي شرقي، پوتين نماد يك رهبر 
توانمند و شايسته اس��ت و براي پيروان فرهنگ غربي و 
متمايل به غرب، پوتين نماد يك رهبر خودكامه دشمن 
دموكراس��ي! اما هيالري كلينتون وزير خارجه اس��بق 
امريكا توصيف كامل و بي طرفانه تري از پوتين دارد: »او 
شخصي اس��ت كه مي خواهد ميل عجيب روس ها را به 
اداره و كنترل ديگر كشورهاي جهان زنده كند و ديگر در 
برابر غرب پس از فروپاشي شوروي سر خم نكند«. به زعم 
كلينتون در كتاب انتخاب هاي دشوار، پوتين مردي براي 
تصميمات سخت است، بيش از همه مردهاي ديگر! اين 
توصيف مي تواند به پاسخ اين پرسش كه امروز شنيدن 
نتيجه انتخابات رياست جمهوري روسيه به اذهان متبادر 
مي كند، كمك كند: اينكه چرا باز ه��م پوتين؟! در واقع 
بايد گفت پوتين نماد ملتي اس��ت كه در جست وجوي 
هويت خويشتن است. شايد انتخاب والديمير پوتين در 
روس��يه كامال با انتخاب مجدد آنگال مركل در آلمان كه 
از مكانيزم دموكراتيك و شايسته ساالر به قدرت رسيده 
متفاوت باشد، اما كس��ي نمي تواند منكر آن باشد كه او 
منتخب اكثريت روس ها اس��ت. به عبارت ديگر انتخاب 
دوباره پوتين به رياس��ت جمهوري به معناي آن نيست 
كه دموكراسي در روسيه كامال منسوخ شده است. درك 
اين واقعيت خيلي نيازمند شناخت فرهنگ روسي نيست 
كه نظرس��نجي ها خيلي پيش تر نتيجه آراي انتخابات 
۲۰۱۸ را مشخص كرده بودند. اما شناخت دليل يا داليل 

عميق تر اي��ن انتخاب دوباره، ش��ناخت 
فرهنگ روسي را ضروري مي كند كه آيا 

نتيجه اين انتخابات دفاع از واقعيت كنوني روسيه است يا 
دفاع از نيل به سوي يك رويا؟!

بادسردشرقبهغرب
جهان
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عفيفه   عابدي

مي خواه��م بح��ث آخ��ر س��ال 
س��ينماي ايران را با ي��ك مثال 
كن��م، چن��د  آغ��از  سياس��ي 
س��الي اس��ت كه در اثر هش��دار 
متخصص��ان عل��وم اجتماع��ي 
توجه سياس��تمداران به مشكل 
آب و تاثي��ر سياس��ي آن جل��ب 
ش��ده؛ درواقع معضالت مربوط به آب مدتي است كه به 
مرز هشدار رسيده و خوشبختانه به ليست دغدغه هاي 
دولتمردان اضافه ش��ده اس��ت. براي جامعه س��ينماي 
ايران بحث ضرورت گس��ترش عرصه ها و موقعيت هاي 
نمايش��ي همچون نياز مبرم به آب است كه كل جامعه 
امروز كشور ما به آن دست به گريبان شده؛ مسير حركت 
سينماي ايران در دهه هاي بعد از انقالب نشان مي دهد 
كه در ش��كل كلي اش روندي رو به رش��د داشته است، 
اگرچه اي��ن حركت ب��ا اوج و فرودهايي هم��راه بوده اما 
دوران افول و دوران طاليي مجزايي هم همواره داش��ته 
است و در چهل س��ال گذشته تقريبا از نقطه صفر شروع 
و اكنون به موقعيتي رس��يده كه ماهيت سينماي ايران 
را غيرقابل حذف و انكار كرده است. اين سينما موقعيت 
ايستايي خود را در حال حاضر به گونه اي به دست آورده 
كه هيچ تفكر واپس نگر و محدودكننده اي نمي تواند منكر 
ضرورت وجودي آن براي جامعه ايران شود و قادر نيست 
به آن آسيب جدي وارد كند. اما مهم ترين موردي كه در 
طول اين ساليان به اندازه ظرفيت س��ينماي ايران رشد 
نكرده، بحث سالن هاي نمايش��ي است كه اين سينما به 
آن به شدت نيازمند است. تاريخچه چند دهه سينماي 
ايران نشان مي دهد كه بسياري از تعارضات و مشكالت 
صنفي در سينما به كمبود يا نبود اين امكان و نقطه ختم 
چرخه توليد يا عدم استاندارد بودن آن برمي گردد. نگاهي 
به برخوردها و منازعات در جريانات تهيه كنندگي و عرصه 

توليد س��ينماي ايران نش��ان مي دهد 
كه بس��ياري از منازعات و انش��عابات و 

برخوردهاي غيرمنتظره و گاه غيراخالقي در مناسبات 
صنفي، به اين مشكل برمي گردد. 

گسترشسالنسازيسينما
فرهنگ

ادامه در صفحه
09

ابوالحسن داوودي

 یا مقلب القلوب 
 و االبصار یا مدبرالیل
 و النهار
 یا محول الحول

 و االحوال حول حالنا 
الی احسن الحال

14

راز  نيكنامي  مصدق 
چيست؟

رجوع به صفحه  15 

66596370بهسا گشت

والدت با سعادت امام محمد باقر )ع( مبارك باد

قدرت در 
خدمت ملت

مانور ايران 
دركارزار انرژي

 اقتصاد   سياسي 
 ملي شدن

  صنعت  نفت
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