ظریف در گفتوگو با سیاِناِن:

صالحی در واکنش به دلواپسان:

تروریستها از کشورهاي متحد
آمریکا ميآیند

انشاءاﷲ ترامپ برجام را پاره
کند تا بفهمیم به کجا میرسیم

گروه سیاست» :محمدجواد ظریف« ،وزیر امور خارجه
ایران ،روز یکشــنبه تأکید کرد کــه دولت آمریکا متن و
روح برجام را نقض کرده است.او که با شبکه سیانان
گفتوگــو میکرد ،درباره رفتار آمریــکا در قبال برجام
گفت» :ایاالت متحده تعهدات خود...

گروه سیاست :علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران گفت :برجــام را منصفانه ارزیابی کنیم نه
آرزومندانه .او دیروز در یازدهمین همایش اســتادان و
دانشــجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد خطاب به
مخالفان برجام گفت :انشاءاﷲ ترامپ...

صفحه ۲

صفحه ۷
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ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

میراث هاشمي
در دست فرهاد رهبر

رتبه ایران درکشورهاي پنهانکار جهان

متهم ردیف دوم پرونده نفتي در سومین جلسه دادگاه:

ظریف در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا:

ﻫﻤﮑﺎري زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻗﺮارﮔﺎه ﺧﺎﺗﻢ
و ﺷﻬﺮداري

فرشتهها پول و اسلحه
به داعش نمیدهند

صفحه ۱۹

مطالبات اصالحطلبانه
از روحانی

صفحه ۶

صفحه ۲

یزد؛ زادگاه
گفتوگوی تمدنهاست
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم دﻋﺎﯾﯽ
صفحه ۹

سخنگوی قوه قضائیه
از دستگیري برادر رئیسجمهور خبر داد

فریدون در زندان

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﻮروش اﺣﻤﺪى

صفحه ۶

با چشمان باز نگاه
ميکنیم
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺟﻮاد ﻣﺠﺎﺑﻰ
صفحه ۱۰

ﻋﮑﺲ :ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮي ،ﻓﺎرس

آمریکا
با برجام چه میکند

صفحه ۳

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺣﺮف اول

ﺳﻔﺮ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ و درد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎ

»زن«» ،چهلسالگی«
و »مریم میرزاخانی«

مرگ پایان کبوتر نیســت! هر روز
و شــب ،میلیونهــا آدمــیزاده،
همزمــان ،زاده میشــوند و
میمیرنــد؛ امــری بــس طبیعی
و بیشــک گریزناپذیــر! در خیــل
ایــن زایش و مرگ ،بســیاری میزیند و سرخوشــانه
میمیرند ،بســیاری اما ،نیز ،میزینــد ،اما نمیمیرند!
اینــان »جاودانگان« هســتیاند؛ از خیــل نامیرایان
مقدس؛ همانها که در فرهنگ و اساطیر ایران باستان
»امشاسپندان« ]نامیرایان ســپند )مقدس([ شمرده
میشــوند و هر یک بخشــی از نیکیهای جهان را بر
دوش میکشند و سخاوتمندانه نثار ما »آدمیزادگان«
میکننــد تا مگر بــا بهرهگیــری هوشــیارانه از آنها،
بالقوههای »انســان«مان را به منصه بالفعلشــدن
نیک حادثه اینکه ،نیمی
»انسان«مان رهنمود شوندِ .
از این نامیرایان مقدس »مادینه« و نیمی »نرینه«اند!
شــاید مالک هســتی و طبیعت خواســته اســت تا
»عدالــت« را اینگونه به رخ ما آدمیزادگان بکشــد؛
»ما«یی کــه عدالت را با برابری خلط کردهایم؛ گرچه
مقدس
هر یک بر جای خویش نیک است .روایتهای
ِ
عادالنه میگویــد» :علم را از گهواره تا گور بجوی« و
گوشبهفرمانهــا ایــن ندا را میشــنوند و دل به آن
میســپارند .اما ،آیا مالکان جهان نرینهشدهمان ،این
امکان را برای »ما«ی انسان )ماده و نر() /انا خلقناکم
مــن ذکر و انثی( فراهم کردهاند تــا آزادانه این ندا را
بشنویم و به آن عمل کنیم؟

دستاوردهاي دولت و
عملکردهاي متناقض
ﻧﻌﻤﺖ اﺣﻤﺪي  .ﺣﻘﻮقدان

صفحه ۴

صفحه ۱۷

ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺗﻮﺳﻠﻰ

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

ﻋﻠﯽ دﯾﻨﯽﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
پرواز بســیار نابهنگام مریــم میرزاخاني ،جامعه
جهانــي و بهخصوص جامعه ما را در غم ســنگیني
فرو برده اســت .او ،بــراي ما ،یــادآور نامهاي بزرگي
مانند ابوعلي سینا ،ابوریحان بیروني و خیام در عرصه
علم و دانش اســت .از معدود ایرانیاني اســت که در
ســنین پایین در عرصه جهاني خیلي خوب درخشید
و مهمترین جایزه رشــته ریاضیــات ،همارز نوبل را در
ســایر رشتهها ،به نام خود ثبت کرد .افسوس که دفتر
زندگياش مانند برخي دیگر از نــامآوران ایرانزمین،
مانند فروغ فرخزاد ،خیلــي زود به فصل پایاني خود
رسید و فرصت نیافت تا تکمیل کند آنچه را که با اتکا
به قدرت نبوغ خود پردازش کرده بود۴۰ .سالگي براي
آناني که سرگشــته وادي علم و دانش و هنر هستند،
تازه آغاز کار است .افسوس.اما ،آنچه غم ازدسترفتن
مریــم میرزاخاني را بــراي ما ســنگینتر ميکند ،به
جــز عفریت لعنتــي ســرطان و ســفر نابهنگامش،
ارجناشناســي از نابغهاي چون وي به هنگام حیاتش
اســت .اگر نوابغي مانند او در کشورهاي دیگر باشند،
دولتهایشان بر سرشان ميگذارند و قدرشان را پاس
ميدارند؛ در نظام اداريشان به دلیل وجود معیارهاي
شایستهســاالري و تخصصگرایي ،جایــگاه الزم را به
طور خودکار پیدا ميکنند و با دسترسي به منابع مالي
و انســاني ،توانایي جریانسازي و تولید علم و اندیشه
را پیــدا ميکنند .بر صدر مينشــینند و قدر ميبینند.

در اینجا ،آنچــه اهمیت ندارد ،قدر و ارجشناســي از
سرآمدان علمي و هنري و ورزشي است .ارجشناسي
نهفقــط در کالم که در عمل .در میــداندادن به آنان
براي جریانســازي .متأســفانه مریم میرزاخاني تنها
ایراني نابغه نیســت که براي ســالها ناچار به کوچ
شــد و چندان ارتباطي با موطن خود نداشت .عباس
کیارســتمي چنین بــود .بهرام بیضایي چنین اســت.
فیروز نادري چنین اســت و نمونههاي دیگر .نه اینکه
اینان دغدغه میهن و وطن را ندارند .قطعا دارند و اي
بسا دغدغهشــان بیشتر از آناني باشد که فکر ميکنند
وطنپرســتتر از دیگراناند .مسئله ،ســازوکارهایي
اســت که به دلیل ابتنا بر کدهاي ذهني ناســازگار با
تحوالت توســعهاي ،از جمله تعهــد را بر تخصص
ارجحیــتدادن یــا ظاهر را بــر باطــن اولویتدادن،
باعث ميشــود اینان حکم غریبههایــي را پیدا کنند
که به طــور خودکار ناچــار به کوچ و غربتنشــیني
ميشــوند.به تعبیر جامعهشناس برجسته فرانسوي،
پیر بوردیو ،چنین افرادي »سرمایه نمادین و فرهنگي«
و به تعبیر دیگر اندیشــمندان »سرمایه اجتماعي« هر
جامعهاي هســتند ،اعتبار هر جامعــهاي را با وجود
چنین سرمایهاي ميشود شناسایي کرد .همانطور که
فردوسي و حافظ و خیام و موالنا و سعدي و ابن سینا
و بیروني ،گذشته پرافتخار و نمادین فرهنگي ما هستند
و ما به آنها ميبالیم و احساس هویت ميکنیم ،اینان
نیز سرمایه نمادین فرهنگي دوره معاصر ما هستند که
به وجودشان افتخار ميکنیم و با این حس ميتوانیم
سري میان سرها بلند کنیم .فقط بحث هویتبخشي
نیســت .به همان اندازه مهم ،بحث سرمایه انساني و
تأثیر آن بر پیشــرفت فناورانه هم هست .بدون چنین

ســرمایهاي ،امــکان جــذب دســتاوردهاي علمي و
فناورانه رایج در مرزهاي پیشروي جهاني وجود ندارد.
برخالف تصور رایج ،سرمایه انساني را به صورت کمي
فقط با تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهي و هزینههاي
تحقیق و توسعه نباید سنجید.سرمایه انساني ،از منظر
من ،دو قسمت دارد؛ قسمت رأس و سر یا سوارهنظام
و قسمت ستاد و بدنه یا پیادهنظام .دومي بدون اولي،
یعني چند میلیون فارغالتحصیل دانشگاهي که بیشتر
مقلد هستند .اولي بدون دومي ،یعني وجود تعدادي
دانشمند برجسته که توانایي پیشبرد دانش در مرزهاي
جهاني را دارند ولي به دلیل نبود ستاد سرمایه انساني،
ممکن اســت در جریانسازي اندیشهها و ایدههایشان
دچار مشــکل شــوند .بنابراین ،ایــن دو الزم و ملزوم
یکدیگرند .کــوچ یا فرار مغزها ،موجب بيسرشــدن
سرمایه انساني ميشــود .در نتیجه ،دانشي که تولید
ميشود بیشتر حکم کپيپیست پیدا ميکند .کاالیي که
تولید ميشود بیشتر حالت مونتاژ پیدا ميکند .گذار از
اقتصاد و جامعه مصرفکننده در عرصه علم و دانش
و هنر ،به اقتصــاد و جامعه تولیدکننده علم و دانش
و هنر ،مســتلزم حفظ ســوارهنظام سرمایه انساني به
هر بهاي الزم اســت.نظام حکمراني و جامعهاي که
قدر چنین سرمایهاي را نداند ،هرگز نميتواند در برابر
آنچه تهاجم فرهنگي یا جهانيشدن الگوهاي رفتاري
نامیده ميشــود ،ایســتادگي کند .چنین جامعهاي در
برابر تندباد تحوالت فرهنگي ناچار به تســلیم است.
تنها راه تسلیمنشدن ،توانایي در تعامل سازنده دوسویه
است .اثرگذاشتن و اثرگرفتن است .برخي از جوامع به
دالیلي مانند سابقه تمدني ضعیف از چنین سرمایهاي
برخوردار نیســتند .طبعا ،در برابر تحوالت فرهنگي و

همینطور تحوالت فناورانه جهاني آســیبپذیرترند.
چنــدان حرجي بــر چنیــن جوامعي نیســت .اما ،از
جامعــهاي که ســابقه تمدني درخشــاني دارد و در
عرصه جهانــي در حوزههاي مختلــف حرفي براي
گفتن دارد ،انتظار دیگري ميرود .انتظار قدرشناســي
از اندیشمندان و دانشمندان و هنرمندان و ورزشکاران
برجسته و برصدرنشــاندن آنان.براي مریم میرزاخاني
بعد از دریافت جایزه معتبر فیلدز مراسم بزرگداشتي
در داخل برگزار نشــد .دانشکدههاي ریاضي مهمترین
دانشــگاههاي ما او را براي تدریس حتي هرازچندگاه
یک بــار دعوت نکردند .در همایشهاي برگزارشــده،
مدعو ،به عنوان ســخنران کلیدي نبــود .در همه جا،
افــرادي مانند مریم میرزاخاني هســتند که مهاجرت
ميکنند .امــا ،تفاوت مهــم در این اســت که رابطه
برخي با ســرزمین مادري کال قطع ميشــود و برخي
نميشود و ميتوانند به عنوان سرپل ارتباطي مهمي
در جهت انتقال دســتاوردهاي علمي و فني رایج در
مرزهاي پیشرو به زادگاه مادري خود عمل کنند .برخي
مصداقي از فرار مغزها هســتند و برخي مصداقي از
گردش مغزها .متأســفانه مریم میرزاخاني مصداقي
از فرار مغزهاســت .همینطور ســایر دانشــمندان و
ســرمایههاي علمي و فرهنگي جامعــه .این دردي
اجتماعي اســت که جامعه ما به دلیل کدهاي ذهني
تعریفشــده از ســوي نظام حکمراني ،نميتواند از
چنین سرمایههاي ارزشمندي بهره ببرد.
مریم میرزاخاني و نظایر او ،نیازي به ذکر نامشــان
بعد از فوتشان ندارند .نامشان به اندازه کافي جاودانه
و بزرگ هســت .نیاز دارند که در زمان حیاتشــان قدر
ببینند و بر جایگاهي بنشینند که شایسته آن هستند.

عمر دولت یازدهم رو به پایان
اســت و با رأي قاطعــي که دکتر
روحاني در  ۲۹اردیبهشت از مردم
گرفت ،با پشتوانه مردمي بیشتري
ميتوانــد دولــت دوازدهــم را
تشکیل دهد .نگاهي گذرا به وضع کشور در سال ۹۲
بیندازیم .رد صالحیت آیتاﷲ هاشميرفســنجاني
فضاي مهآلودي بر پهنه سیاســي کشور حاکم کرده
بود ،دوره هشتساله محمود احمدينژاد ،اجماعي
جهاني علیه دولت ایران به وجود آورده بود ،شش
قطعنامه شــوراي امنیت ســازمان ملل آن هم ذیل
فصل هفتم منشور ملل و ماده  ۴۲منشور -که ایران
را دولتي متمــرد و مخالف صلــح جهاني قلمداد
کرده بود -گلوگاه حیاتي کشور را به هم فشرده بود.
قــادر به فروش نفت نبودیم و پدیده بابک زنجاني و
امثال او خروجي این دوره بود .انتقال پول از کشور و
بالعکس امکانپذیر نبود .مجلس نهم نیز همسویي
بــا رئیسجمهور جدید نداشــت .اراده نظام بر رفع
موانع تحریمها بود و باید ایــن اراده را تیمي انجام
مــيداد که قواعد مذاکره و جایگاه تیم مذاکرهکننده
را در رقابت بینالمللي ميشناخت .بهترین گزینه در
تیم مذاکرهکننده از سوي دکتر روحاني انتخاب شد.
خواص که با تعهد و توان مذاکره دکتر محمدجواد
ظریف آشــنایي داشــتند و عوام هم با چهره خندان
دیپلماتي آشــنا شــدند کــه بغــض فروخفته روح
جمعي کشورمان را در طول مذاکرات نفسگیر اتمي
باید به شــادي پیــروزي تبدیل ميکــرد .بیش از ۲۰
ماه مذاکره مردم را دلبســته قــدرت مانور مذاکرات
تیــم مذاکرهکننده خــود کرد .فرامــوش نميکنیم
چه شبهایي تا ســاعتها بعد از نیمهشب جعبه
جادویي رســانه ،قدرتنمایي ظریــف و تیم همراه
را به تصویر ميکشــید .در همــان زمان از قول یکي
از اعضــاي تیم مذاکرهکننده غربــي نکتهاي نزدیک
به ایــن مضمون بیان شــد» :ما عادت داشــتیم در
مذاکره با اعراب نتیجه را به ســاعات پایاني مذاکره
موکول کنیم و ميدانســتیم اعضــاي مذاکرهکننده
عرب خسته شدهاند و آن زمان بود که ميشد ماهي
دلخواهمان را از مرداب خســته عربها صید کنیم
و همین نســخه را براي ایرانیان پیچیدیم .اما ظاهرا
ما صید دریاي مذاکره ایرانیان شــدیم« .حاصل این
مذاکرات امضاي برجام بود که نتیجه آن در فضاي
سیاسي و اقتصادي کشور معلوم است و آخرین آن
همین قرارداد با توتال است .قصد ندارم که بیش از
این به اوایل دولت یازدهم بپردازم اما مجبورم براي
روشنشــدن موضوع به وضع نابســامان اقتصادي
اشــاره کنم .نگارنده براي خرید وسیلهاي برقي که
موردنیاز مزرعهام بود ،به خیابان امام خمیني رفتم
و بعــد از مدتي جســتوجو وســیله موردنظرم را
پیدا کردم .قیمت وســیله  ۱/۶۰۰هــزار تومان بود و
مــن در کارت بانکي همراهم حدود  ۶۰۰هزار تومان
داشتم و به فروشنده گفتم این مبلغ را برداشت کند
و وســیله را تا فردا نگه دارد و فردا که مابقي وجه
را پرداختم ،وســیله را تحویل بگیرم .جالب اســت
فروشنده به شاگردش دســتور داد وسیله موردنظر
را از داخل مغازه به انباري پشت مغازه انتقال دهد
و خطاب به من گفت »نیازي به پیشپرداخت شــما
نیســت .این وسیله از االن تا سه روز دیگر متعلق به
شماســت .هر روز که براي خریــد آمدید وجه آن را
به قیمت همان روز ميپردازیــد .امروز  ۱/۶۰۰هزار
تومان اســت ،فردا و پس فردا نميدانم قیمت چند
است« .تیم اقتصادي دولت روحاني از حق نگذریم،
در آن شرایط حساس مدبرانه وارد شدند و توانستند
مانع از گســترش تورم شــوند .البته ناگفته پیداست
سیســتم بانکي ایــران مهمترین بازدارنــده تولید و
اشتغال است.
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