رئیسجمهوری:

جنتی در گفتوگو با »شرق« تأکید کرد

گردشگر به کشوری میرود که
تحمل فرهنگی در آن باال باشد

محرم ،فرصت مناسب
برای اکران »رستاخیز«

گروه سیاســت :حســن روحانی ،رئیسجمهوری ،روز
گذشــته در مراسم بزرگداشــت روز جهانی گردشگری
با بزرگداشــت هفته دفاع مقدس که یــادآور روزهای
مقاومــت ملت بزرگ ایران در برابر تجاوز خارجی بود،
گفت» :جوانان عزیزی که در صحنه نبرد...

گروه هنر :علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی،
روز گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگار »فارس« درباره
وضعیت فیلم »رســتاخیز« بــه کارگردانی احمدرضا
درویش ،اعــالم کرد اکران این فیلم بالمانع اســت .با
توجه به فرازوفرودهایی که این فیلم در...

صفحه ۲

صفحه ۱۴
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ
رئیس قوه قضائیه:

صفحه ۷

صفحه ۱۷

سیدمحمد غرضی:

اگر  ۳خمپاره داشتم
خرمشهر سقوط نمیکرد

پایگاه اطالعرسانی مقام معظم رهبری :کالس درس
خــارج فقه حضرت آیتاﷲ خامنــهای مقام معظم
رهبری صبــح دیروز  -دوشــنبه  -برگزار شــد .متن
کامل بیانات مقام معظم رهبری به شــرح زیر است:
رب العالمین و
»بســماﷲالرحمنالرحیم؛ الحمدﷲ ّ
الصلوه و السالم علی ســیدنا محمد و آلهالطاهرین
ســیّما بقیهاﷲ فیاالرضیــن .دنباله حدیــث قبل از

حسااب سرااب

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

الزامات گشایش در اقتصاد
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺘﺎﺋﻰ
داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻼﻣﻪ

معاون وزیر نیرو
در گفتوگو با »شرق« خبر داد

ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﭘﺪران
روي ﺻﺤﻨﻪ رﻓﺘﻨﺪ

نامه رسمي به قالیباف
برداشت غیرمجاز آبهاي زیرزمیني
از سوی شهرداري تهران

صفحه ۱۴

گفتوگو با نگار جواهریان

قاضيپور بدون روتوش

صفحه ۴

منفعلبودن دیگر انتخاب
شجاعانهاي نیست صفحه ۹

صفحه ۶

ﺣﺮف اول

ﮔﺰارش

موسیقی اسالمی

ﺑﺎزى ﺑﺎ ﻧﻔﺖ در ﻣﺴﮑﻮ ،وﯾﻦ و اﻟﺠﺰﯾﺮه

ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺻﺪرﯾﺎ
رﺿﺎ زﻧﺪى
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﻧﺮژي
شهر بندری الجزیره ،روز گذشته میزبان بزرگترین
گردهمایی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انرژی دنیا
بود؛ از وزرای  ۱۴کشــور عضو اوپک گرفته تا مسئوالن

کشــورهای تولیدکننــده غیراوپــک؛ از شــرکتهای
بزرگ بینالمللی تا مقامات کشــورهای مصرفکننده
عمــده انرژی .دیــروز اوضــاع الجزیره عــادی بود و
برخی خیابانها ترافیک ســنگین داشت .ماشینهای
پلیس اما ،در همهجای شــهر مســتقر شده بودند .از
نمای بیرونــی پانزدهمین مجمع جهانــی انرژی که
بگذریــد ،بازیگران پشــت صحنه بازیهــای پیچیده
یک ماه گذشــته را خواهید دید ،بازیهایی که اگرچه

یک هدفش تــالش برای منطقیکــردن قیمت نفت
در محــدوده  ۵۰تا  ۶۰دالر اســت ،اهداف اقتصادی و
سیاســی دیگری را نیز کنار هــم چیده که »مهار نفتی
ایران« از مهمترین آنهاست.
 -۱پــس از اینکه طرح فریز نفتی در دوحه شکســت
خــورد؛ آنگاه که ایران بــا درایت به ایــن طرح »نه«
گفــت و در نشســت دوحه شــرکت نکــرد ،طراحان
فریز ،کوشــیدند در نشســت الجزایر موضــوع تثبیت

تولیــد یا کاهش تولید نفت را بــا واژگان مختلف روی
میــز بگذارند .قرار اســت در دو روز آینده وزرای اوپک
در حاشــیه پانزدهمین مجمع جهانی انرژی جلســه
مشــورتی برگزار کنند .برای اینکه نتیجهای از اجالس
الجزایــر بیرون بیاید ،دو جلســه مهــم در هفتههای
گذشــته برگزار شده اســت؛ یکی در مسکو ،دیگری در
وین .نمایندگان ایران و عربســتان در اوپک به میزبانی
روسها با هم گفتوگو کردند .ادامه در صفحه ۸

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از  2دﯾﺪﮔﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ
ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺠﻠﺴﻰ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ
کتاب »عربســتان سعودی؛ مردم ،گذشته،
نویسنده ِ
مذهب ،فاصله طبقاتی و آینده« ،روزنامهنگار برجسته
آمریکایی خانم »کاِرن الیوتهاوس« ،از مدیران پیشین
والاســتریتژورنال و برنده جایزه مهم پولیتزر ۱۹۸۴به
دلیل نوشتن گزارش جهانی مربوط به خاورمیانه است.
یعنی حرفهای اســت و بر زمینه کار خود تســلط دارد؛
با ترجمه فارســی بسیار خوب آقای سعید مؤتمن ،نشر
اوســانه  .۱۳۹۵کتاب و اطالعات و تحلیلهای منطقی
آن درخور توجه است؛ جامعه قبیلهساالرانه عربستان را
با جامعه و فرهنگ پیچیدهتر و تقریبا غیرقبیلهای ایران

خوری در صندوقها

شستگی در میزگردی
در صندوقهای بازن
بررسی بحران
محمود عسگریآزاد
حضور محمد ستاریفر و
با

جناب ابیحمزه ثمالی از حضرت سجاد )سالماﷲعلیه(
که فِقراتی از این حدیث را در روزهای قبل خواندیم.
»إن زُکِّی َخ َ
ــاف ما یقولون« حاال قبل از آنی که این
فقــره را عرض بکنم ،این تذکر را ،توجه را بدهم که
از مطلبی که ما دیروز در ذیل این فقره قبلی گفتیم
مثل اینکه سوءبرداشت شــده ،بعضیها سوءتلقّی
ادامه در صفحه ۲
کردند.

رونمایی از آخرین آلبوم شجریان و مشکاتیان

ادامه در صفحه ۱۹

آینده

با مالحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یك آقایي انسان توصیه ميکند که
آقا شما اگر در این مقوله وارد شوید این دو قطبي در کشور ایجاد ميشود

صفحه ۱۹

بــردن یک جایزه معمــاری بزرگ
برای مرمتهای بازار تبریز ،منجر
به جلب گردشــگران بیشــتری از
دنیا برای دیدن این شــهر شــده
اســت .به همین مناسبت من نیز
چندی پیش افتخار میهمانداری یک همکار قدیمی
را داشــتهام که در رشــته فرهنگشناســی تحصیل
کرده و در برلیــن )مذهب و اپرا( تدریس میکند .در
پیچوخمهای شــلوغی بازار سرپوشیده تبریز که یک
شــاهکار معماری اســت ،قدم میزدیم و این مرد از
میانسال آلمانی ،مبهوت این هیاهو و رفتوآمدهای
رنگووارنگ بود ،در هر قسمتی از بازار که کسبوکار
و حرفهای مســتقر بود ،دوست من فقط با دوربینش
عکــس نمیگرفت؛ تمام وجــود وی در حال ثبت و
ضبط صحنهها ،چهرههــا و رخدادها بود .وارد بازار
کفاشها شــدیم .درحالیکــه در ذهنم به جایی که
میتوانســتیم ناهارمان را بخوریم ،فکر میکردم ،از
جلوی مســجد آیتاﷲ طالقانی رد شــدیم ،صدای
اذان ظهر که مؤذنزاده اردبیلــی میخواند ،آنقدر
بلند نبود که گوش را آزار دهد و به دل مینشســت.
اذان از بلندگوهای مســجد در حــال پخش بود که
دوســت من مثل یک انســان برقزده ناگهان ایستاد
و بعد بازوی من را گرفت و پرســید :میشــود اینجا
نشست؟ روی ســکوهای بیرونی مســجد ،کنار هم
نشســتیم .اذان تمام شد و راه افتادیم .مدتی گذشت
و هنوز همراه من در ســکوت بود؛ مثل اینکه به سفر
دیگری رفته بود .او را به رستوران حاجعلی بردم .سر
میز ناهار هــم تا مدتی هیچ نگفت .اولین جملهاش
ایــن بود که آیا مــؤذن در مســجد اذان را گفته بود
یا ضبط شــده بود؟ گفتم ضبط شــده بود ،گفت :آیا
معروف است؟ مؤذنزادهاردبیلی را معرفی کردم که
اذان وی و ربنای شــجریان ،شــعف ماه رمضانهای
دورانــی از زندگــیام بودهانــد .از مزه کــره محلی
خوشــمزه حاجعلی و غــذا چیزی نفهمیــدم؛ زیرا
همراهم حین غذاخوردن  Requiemرا برایم توضیح
داد؛  Requiemاســم سبک موسیقی و آواز کالسیک
دنیای مسیحیت است که بهویژه در کلیساها با » ُکر«
و همراهی »ارگ« خوانده میشود .چند نمونه »Re-
 «quiemرا گفت که باالترین ســطح یک موسیقی در
مسیحیت است و بعد گفت :موسیقی مذهبی شما،
این آوازی که مقابل مســجد پخش میشــد ،خیلی
غنیتر از موســیقی مذهبی ماســت .تمام آنچه ما
مجبوریم در صحنه ارائه موســیقی در کلیسا اضافه
کنیم ،شما قادرید تنها با صدای مؤذنتان تداعی کنید
و نه احتیاج به » ُکر« دارید...

پایداری صندوق

های بازنشستگی در

گفتوگو با علی ربیعی

راه

ناگزیر دولت در گفت

°

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن

 ۶مهر ۱۳۹۵

وگو با محمود اسالمیان

پدر پولدار مرد

»Õ|YZËZ

»عدالت جنسیتی«
در گفتوگو با »فاضلمیبدی«

صالح نميدانم
شما وارد شوید

شهریور ۱۳۹۵

ﻃﺮح :ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻓﯽ

این تعداد زندانی
زیبنده جمهوری
اسالمی نیست

مقام معظم رهبري:

ﺿﻤﯿﻤﻪ اﻗﺘﺼﺎدي

نمیتوان مقایســه کرد .برجســتگان فرهنگ فرادست
جامعه ایرانی در ۱۱۰ســال پیش جنبش مشروطه را به
شاهنشاهی استبدادی تحمیل کردند که چنان تحولی
هنوز هم در عربســتان رخ نداده اســت؛ بخش مهمی
از رهبری آن نهضت را نیز روحانیت پیشــگام بر عهده
داشت .تازه در قرن پیش حتی پادشاهان مستبد ایرانی
دولت را بر مبنای سلسلهمراتب و هرمی دیوانساالرانه
برجایمانده و بهارثرسیده از دولت ساسانی تا سامانی
و غزنوی ،ســلجوقی ،مغوالن ،صفوی و زندیه و قاجار
اداره میکردنــد .در این دولتها وزیــران که کارگزاران
اصلی بودند اغلب از خانواده شاهی نبودند و دولت با
همه کاستیهای سنتی ،حسابوکتابی برای کشورداری
داشته و هویت مبتنی بر تنوع فرهنگی ایران بوده است.
در عربســتان بهویژه در چند قرن اخیر ،هویت مبتنی بر
دیــدگاه واپسگرایانه ،محدود و ســتیزهجویانه وهابی

بــوده که نهتنها بیشــتر جنبههای دیگر هویتســاز را
نداشته ،بلکه آن را منع میکرده است و بهطوریکه در
ایــن کتاب میبینیم ،هنوز هم منع میکند! مطلب دوم
گزارش »زَلمای خلیلزاد« اســت ،دیپلمات افغانیتبار
آمریکایی که ســفارت آمریکا در بغداد و در کابل را در
کارنامــه خــود دارد و آن را پس از دیــدار اخیر خود از
ریاض در  ۱۴ســپتامبر  ۲۰۱۶نوشــته؛ گزارش خلیلزاد
حاکی از این اســت که آمریکاییها در دیدار اخیر خود
از ریاض متوجــه نوعی اعتراف و رفتار تــازه از جانب
ســعودیها میشــوند .اجازه دهید نخســت از کتاب
خانم کارن هاوس شروع کنیم؛ او موفق میشود درون
جامعه پیلهوار عربستان نفوذ و به اعتبار زنبودنش با
شماری از زنان آن کشور که محرومترین موجودات آن
کشــور هستند ،دیدار و گفتوگو کند .او ضمن اشاره به
اینکه چگونه ممکن است مردمان عربستان را که برده

مطیع بیچونوچرا
و اسیر نیستند ،اینچنین سربهراه و ِ
نگاه داشــت ،با مقایســهای با وضع خــودش حرفی
میزند که برای ما تازگی دارد» :من با توجه به تجارب
شخصیام ،تأثیرات ناشی از مذاهب سختگیرانه ،والدین
مستبد و انزوا از دنیای وسیعتر را درک میکردم .من در
دشتهای داغ و لمیزرع ایالت تگزاس بزرگ شدهام،
جایی که بســیار به شــبهجزیره عربســتان شباهت
داشت ،شــهر کوچکی که فعالیتهای روزانهاش را
مانند کشور عربستان دین و مذهب تعیین میکرد«.
تصــور میکنــم این تجربــه و ســابقه ذهنی خانم
هاوس ،یعنی نویســنده مدرن و سرآمد بعدی ما ،با
سابقه تجربی و ذهنی آقای زَلمای خلیلزاد شباهت
داشــته باشــد؛ یعنی او نیز که افغانیتبار است ،از
جامعهای سنتی و محدود مانند خانم هاوس آمده
ادامه در صفحه ۱۰
است.

یکــی از محورهای مشــترک و
ســنگین نقدهای اقتصاددانان در
دولتهای نهم و دهم ،بیتوجهی
رئیــس دولت بــه قانونمندیها و
اصــول اقتصــادی بود .بــه دنبال
این آســیب ،در مســئولیتهای اقتصادی بعضا افراد
کمتجربه یا غیرمرتبط اقتصادی به کار گرفته شــدند.
قطعا بخشــی از بحــران و رکود اقتصادی کشــور در
زمــان تحویل به دولت دکتر روحانــی نیز ثمره همان
سیاســتهای دوران محمــود احمدینــژاد اســت.
در دولــت یازدهم ،بــرای حل مشــکالت اقتصادی،
توجهی جدی به دیدگاههای علمی اقتصادی شــد و
افراد صاحبنظر و شناختهشــده اقتصادی بیشــتری
در مصادر کلیدی اقتصاد کشــور قرار گرفتند .ازاینرو
با گذشــت ســه ســال از عمر دولت یازدهم شاید این
پرســش برای فعــاالن اقتصادی ،مــردم و حتی خود
اقتصاددانان بجا باشــد که نقش اقتصاددانان کشــور
در عملکــرد اقتصادی کشــور در دولت یازدهم تا چه
اندازه بوده اســت و آیا نمیتوانستند با حضور مؤثرتر
بالفعــل خود در ســطوح اجرائی ،سیاســتگذاری و
پژوهشی بر شــرایط عمومی اقتصاد کشور اثر بیشتری
داشته باشــند؟ به بیان صریحتر اگر در زمینه سیاسی
به مدد اهل سیاســت و حقوق ،در ســال  ۹۴موفقیت
بزرگ برجام حاصل شــد و ضمــن حفظ حقوق ملت
ایران ،شش قطعنامه شورای امنیت لغو شد ،درزمینه
اقتصادی نمیشد به مدد اقتصاددانان ،اقتصاد کشور
عملکرد بهتری بهویژه درباره رشــد اقتصادی داشــته
باشــد .تحقق تــورم یکرقمی  ۸٫۷در صــد در مرداد
سال جاری براساس گزارش مرکز آمار موفقیت بزرگی
اســت .پیشبینیهای خوشــبینانه برای برنامه ششم
از چهار درصد فراتر نمیرود .توفیق نســبی دو ســال
اخیر نیز به مدد رفع تحریمهای نفتی اســت که اثر آن
درزمینه رشد ،گذراســت و نمیتواند پایدار باشد .نرخ
بیکاری ســیر صعــودی دارد و از  ۱۱درصد ســال ۹۴
براســاس پیشبینی صندوق بینالمللی پول به ۱۱٫۳
درصد خواهد رسید .درست اســت که با وجود کمتر
از نصفشــدن قیمت نفت ،جریان سقوط آزاد اقتصاد
متوقف شده اســت اما آیا با توصیههای اقتصاددانان
که کم و بیــش در فرایند تصمیمگیریهــا و کارهاي
اجرائی قرار دارند نمیتوانیم موفقتر باشــیم؟ آیا این
گروه نباید به اندازه ســهم خود پاسخگو باشند؟ توده
مردم میگویند رونق و اشتغال کجاست؟ افزایش رفاه
کجاست و چهزماني تحقق خواهد یافت؟ چه زمانی
اثر آن بر سفرهها احساس خواهد شد؟ پاسخ چیست؟
اقتصاددانــان اقتصاد آزاد میگویند عجله نکنید ،صبر
کنید ،اوضاع دارد درست میشــود .نیروهای خودکار
بازار بهزودی به اقتصاد ،رونق و اشتغال بیشتری هدیه
خواهد داد .در طرف دیگر طیف ،اقتصاددانان دستوری
و با عرض پــوزش در کنار آنــان نهادگرایان میگویند
همه باید گوش به فرمان نظام تصمیمگیری باشند.
ادامه در صفحه ۴

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮐﺸﻤﯿﺮي
ﻣﺼﯿﺒﺖ وارده را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻰ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ درﺟﺎت
و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.

روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق

ﺗﺤﻮﯾﻞ روزﻧﺎﻣﻪ درب ﻣﻨﺰل
ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل
رجوع به صفحه ۱۳
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