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محمدرض�ا قدم :در م��ورد گزارش
«اس��تعفا بده» خواس��تم بگم اگر از اول
دولت دوازدهم ایش��ان را به همین دالیل
اشاره شده به سمت معاون اولی منصوب
نمیکردند صدای حامیان بلند نمیش��د
همان صدایی که در اول دولت یازدهم به
دلیل معاون اول نشدن آقای عارف بلند شد
آیا آقای عارف هماکنون مهره تأثیرگذاری
هستند که بخواهیم آقای جهانگیری را هم
به همان سرنوشت دچار کنیم.
در مورد گزارش «حس��ادت فرشاد
به مسعود؟!» خواستم بگم هر سهشان را
سالهاست میشناسم ...مسعود استاد و
سمبل دانشکدهام بود و فرشاد آنقدر قابل
احترام که همیشه به احترام عزم راسخ و
انسانیش کاله از سر بر میدارم و دیگری
داود (س��وری )داور پایان نامه ام ....دکتر
مسعود نیلی مشاور فعلی حسن روحانی
و دکتر فرش��اد مومنی مشاور سالهای
قبل دول��ت زم��ان جنگ...هردوش��ان
کولهباریان��د از تجربه و صد البته درد و
قابل احترام! ...اما داود (نویسنده این مقاله)
آن صوت خوش و طراوت همیشگیاش
را دیر زمانی اس��ت ندارد -روزگاری آنها
ک��ه به خوان��دن اقتصاد س��نجی عالقه
داش��تند فخرش��ان به یکدیگر خواندن
جزوات داود ب��ود ".کاش به جای تقابل
از پتانسیلهای یکدیگر بهره میبردیم...
قالیب��اف مرد میدانه��ای جهادی
اس��ت و بچههای ارزش��ی ،بس��یجی و
مدافع��ان حمایتش میکنند ش��ما بین
بچههای مدافع حرم چند تا رأی آوردید؟
رض�ا :ب��رادر ب��ا ای��ن ایرالینها و
هواپیماهای قراضه امکان دادن سرویسی
بیش��تر از این وجود ندارد لذا کسانی که
به این شرایط حساس هستند یا یک رور
قبل از کار خود پرواز کنند یا اینکه قید
سفر را با هواپیما را بزنند.
بهتری��ن کار در خص��وص فرزندان
وط��ن در تیم مذاکره کننده هس��تهای
تقدیر از آنان است.
فتحی :آق��ای نوبخت اخیرا فرمودند
دولت بدهی باش��گاههای پرس��پولیس و
استقالل را میپردازد به ایشان بگویید اگر
خیلی وضع مالی دولت خوبه قانون مدیریت
کشوری را اصالح کنند تا بازنشستگان که با
سیلی صورت خودرا سرخ نگه میدارند به
حق وحقوق قانونی خود برسند.
با سالم به روزنامه وزین آفتاب ،من
نمیدانم نظارت بر تعمیرگاههای خودرو
با چ��ه نهادی اس��ت .اما ع��رض من با
مسئوالن مربوطه و محترم همین صنف
است .آقایون ،بعضی از این مکانیکها با
چند ماه یا سالی شاگردی کردن وبدون
آزمون صالحیت فنی،ش��دند متخصص
خودرو حتی جزئیترین عیب ماش��ین
را تش��خیص نمیدهند کل��ی هم خرج
رو دس��ت مالک بدبخ��ت میگذارند و
ماش��ین را بدون رفع عی��ب و ایراد و با
نقایص اضافه ش��ده توس��ط خودش��ون
تحویل صاحبش میدهند یا پاس کاری
میکنند به یک بخش دیگر و آن دیگری
هم به همین صورت ،تنها چیزی که بلد
هس��تند یک بنر خوشرنگ سردر مغازه
زدند بهعن��وان متخصص انواع تعمیرات
ماش��ین ،ضمنا با احترام به تعمیرکاران
حرفهای اغلب این مکانیکها از حداقل
سواد هم برخوردار نیستند تا قطعه اصلی
و قالبی را تش��خیص دهن��د .آخر چرا
اجازه میدهند طرف با حداقل اطالعات
تعمی��رگاه باز کند و با جان و مال مردم
بازی کند .با تشکر اصغری از تهران
وزارت علوم طوری شرایط را مهیا کند
که دانشجویان دوره لیسانس را فقط و باید
در مرکز شهرستان خود و دوره دکترا را در
مرکز استان خود تحصیل کنند.
باس�لام خدمت مس��ئوالن روزنامه
آفت��اب .من پدرمرحوم س��جاد عظیمی
هستم سجاد فوتبالیست باشگاه احسان
ری بود او در سال  89در بازی دوستانه
بین س��ایپا و احس��ان ری ایست قلبی
ش��د و بعد از  16روز دچار مرگ مغزی
ش��د و اعضای بدن پس��رم اهدا شد ولی
از هم��ان تاریخ پرونده پس��رم هنوز در
مرحله تحقیق اس��ت اگر امکانش هست
در روزنامه چاپ کنید.
امی�ن کاظم�ی :ب��ا س�لام لطفا
درخص��وص عدم تش��کیل کمیس��یون
تعدیل مدرک در وزارت نفت که قریب به
یکس��ال است متوقف شده و هیچ کس
جوابگوی چند هزار نفری در صف تعدیل
نیست خواهشمندم پیگیری نمایید.
آفت�اب ی�زد :در این باره گزارش�ی
تهیه و منتشر شد.با رجوع به آرشیو
میتوانی�د آن نتیج�ه را مالحظ�ه
فرمایید.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

کمی آن طرف از سواحل خیلج فارس شاهد موزهای در کشور تازه
تاسیس امارات متحده عربی خواهیم بود ،امارات کشوری است که
از اتحاد هفت شیخ نشین کوچک که بعد از استقالل از بریتانیا در
 ۲دسامبر  ۱۹۷۱میالدی ( 1350شمسی ) شکل گرفت « .موزه لوور
ابوظبی کپی لوور بلکه موزه جدیدی است و به رغم وجود آثار بسیار
نفیس هنرمندان جهانی ،بیشتر توجهاش به تاریخ تمدن کشورها و
ادیان جهان خواهد بود .آثار هنری این موزه شامل اقالم تاریخی و
مذهبی از اطراف جهان است که با رویکرد ایجاد پلی روی شکاف
بین هنر ش��رق و غرب در این موزه قرار داده شده است .موزههای
معتبر فرانسه متعهد شدهاند آثار هنری برجسته خود را به مدت ۱۰
تا  ۱۵سال به موزه لوور ابوظبی قرض بدهند .در موزه لوور ابوظبی
 ۶۰۰قطع��ه نفیس به نمایش در میآید .مدیران این موزه امیدوار
هستند که موفق شوند ساالنه میلیونها بازدید کننده را به پایتخت
کشور امارات متحده عربی جذب کنند».
در این س��وی س��واحل خیلج فارس تمدنه��ای بزرگ با منابع
طبیعی و بکر گردش��گری فوقالعاده زیبا در کش��ورهای ایران،
افغانستان ،پاکستان ،عراق و سوریه و ...وجود دارد .در این مقایسه
تاریخ��ی مختصر با مراجعه بدون زحمت به منابع معتبر و قابل
دسترس اینترنت اش��ارهای گذرا به وضعیت نخستین موزههای
ایران در یک قرن اخیر میپردازیم.
 تاریخ ایران بزرگ (همچنین ایرانزمین یا ایرانش��هر) ش��املمحدوده جغرافیایی و حوزه تمدنی فالت ایران و جلگههای مجاور
آن شامل ایران کنونی ،بخش بزرگی از قفقاز ،افغانستان و آسیای
مرک��زی میپردازد که در زبانهای فرنگی از آن معموالً با عنوان

پرشیای بزرگ یا پارس بزرگ یاد میکنند.تاریخ ایران را از ورود
آریاییها که نام ایران نیز از ایش��ان گرفته ش��دهاست ،به فالت
ایران آغاز میکنند؛ ولی این به این معنی نیست که فالت ایران
تا پیش از ورود ایش��ان خالی از سکنه یا تمدن بودهاست )3(.و
اما روایت تاریخ شکلگیری موزه در ایران با ساخت « تاالر سالم
اولین موزه ایران که ناصرالدین ش��اه پس از اولین س��فر اروپا در
س��ال  ۱۲۹۰ه.ق و دیدن موزهها و گالریهای بزرگ کشورهای
غربی تصمیم گرفت که موزهای شبیه به موزههای اروپا در ارگ
ایجاد كند و بهرهبرداری از آن تا س��ال  ۱۲۹۹ه.ق ش��روع شد».
( )4سپس «در سال  1295ه .ش ( 1916میالدی) وزارت معارف و
صنایع مستنطرفه موزه ملی ایران را تاسیس کرد )5( .و در نهایت
در اوایل دوران حکومت پهلوی اول در  ۱۳۰۴خورشیدی (1925
میالدی) اش��یای این موزه به تاالر آئینه کاخ مس��عودیه منتقل
ش��د .س��پس موزه ایران باستان
ب��ا زیربن��ای  ۲۷۴۴مترمرب��ع
نخستین موزه ملی ایران و موزه
مادر است و همزمان با مجموعه
کاخ دادگستری شهربانی ،وزارت
ام��ور خارج��ه ،وزارت جن��گ و
سر در باغ ملی بنا شد .ساخت این
بنا زیر نظر آندره گودار در س��ال
 ۱۳۱۴ه.ش ( 1935می�لادی)
آغ��از ش��د و در س��ال ۱۳۱۶
( 1937میالدی) گشایش یافت

شانزده آذر به روایتی دیگر

جایگاه ممتاز بینالمللی قرار دارد.
حاال پس از گذشت یک قرن از ساخت نخستین موزه در ایران ما
هنوز در نگهداری میراث فرهنگی ،توسعه صنایع دستی و معرفی
جاذبههای گردش��گری س��رزمین کهن خود ناتوان ماندهایم ولی
برخی کشورهای تازه تاسیس با اقدامات علمی در مدیریت فرهنگی
توانستهاند تمام جهان را مبهوت اقدامات فرهنگی خود کنند!
به راحتی میتوان پیشبینی کرد در آینده بس��یار نزدیک شاهد
رونق موزههای برخی کشورها حتی در منطقه خلیج فارس باشیم
زیرا عوامل بسیاری همچون منطقه ،ضعف مدیریت فرهنگی در
برخی از دولتهای خاور نزدیک و میانه ،عدم توانایی در نگهداری
آنه��ا از آثار فاخ��ر و میراث فرهنگی در برخی از س��رزمینهای
جنگزده غرب آس��یا و ش��مال آفریقا ،در نهای��ت نزدیکترین
مکان برای انتقال و جذب آثار منقول و میراث فرهنگی توس��ط
گروههای قاچاقچی اشیا در برخی از کشورهای نابسامان منطقه
موزه بزرگ ابوظبی خواهد بود.

امنیتی که داریم؛ امنیتی که نداریم!

ضیاء مصباح

در مهرم��اه  1332دو ماه بعد از کودتای  28مرداد و
پس از ش��روع کالسهای درس ،تحرک دانشجویان
برای مبارزه و مقاومت در برابر برنامههای کودتاچیان
سراسر دانشگاه تهران را فرا گرفت.
پخ��ش وس��یع اعالمیههای نهض��ت مقاومت ملی و
تجمع دانشجویان در محوطه دانشکدهها ،مذاکرات و
سخنرانیهای دانشجویان در آن زمان که مراکز دانشگاهی کشور
محدود به دانش��گاه تهران و دانشسرای عالی بود ،به طور آشکار
از ش��روع جنب و جوش و تشکل دانشجویان برای ادامه مبارزه
حکایت میکرد و بر نگرانی دولت کودتا میافزود.
نهضت مقاومت ملی و جنبش و حرکت مردم را که منجر به قیام
 30تیرماه  1331ش��د رهبری میکردند که تشریح فداکاری و
دلبستگی آنان به راه و روش رهبرشان مصدق مطلب جداگانهای
میطلبد.
انتش��ار مذاک��رات دادگاه نظامی و اهانت و آزار ش��ادروان دکتر
مص��دق هیجان��ات را افزایش داد و تب و ت��اب حاکم بر محیط
دانشگاه را دو صد چندان کرد.
نهض��ت مقاومت ملی به محض ش��روع محاکم��ه دکتر محمد
مصدق در مقام اعتراض برآمد و روز  21آبان ماه را روز اعتصاب
عمومی اعالم نمود.
ب��رای برپایی این اعتصاب ،نهضت تنه��ا اکتفا به صدور اعالمیه
نکرد و در کنار فعالیت وس��یع انتش��اراتی ،اقدام به سازماندهی
برای این تظاهرات عمومی نمود و با آنکه حدود دو ماه بیشتر از
ش��روع فعالیت این نهضت در محیط دانشگاه نگذشته بود این
سازماندهی تأثیر زیادی در موفقیت اعتصاب و تظاهرات در برابر
شدت عمل نیروهای انتظامی داشت.
افزایش هیجان عمومی در س��طح ش��هر ته��ران در آذر ماه 32
(64سال پیش) که بر اثر قهرمانیهای نخستوزیر قانونی در صحنه
دادگاه ایجاد ش��ده بود ،تودهه��ای مردم را به طرف یک برخورد
تعیینکننده با دستگاه کودتا هدایت میکرد و اقدامات دولت به
ای��ن هیجان میافزود ....از جمله برقراری رابطه با دولت انگلیس
که نشان داد دولت وقت با بیپروایی تمام نتایج مبارزات ملت را
ندیده میگیرد و برای تسلط استعمارگران بر همه شئون کشور
شتاب دارد.
روز پنجش��نبه  12آذر در روزنامهها اعالم ش��د که قرار است به
زودی مناسبات سیاسی ایران و انگلیس تجدید شود و حکومت از
این وحشت داشت که این اعالم زمانی که محاکمه دکتر مصدق
در جریان اس��ت و اظهارات دادس��تان ارتش ،وجدان جامعه را
جریحهدار کند.
مقاومت و عکسالعملهای شدیدی را این جریان در میان مردم
ب��ه وجود آورد از این رو حکومت در ص��دد برآمد که از راههای
مختلف این مقاومت را در هم کوبیده و امکان هر گونه تظاهرات
را که ممکن است به یک قیام عمومی مبدل شود از میان بردارد.
کاشانی با انتش��ار اعالمیهای از خبر تجدید روابط سیاسی بین
دو کشور اظهار نارضایتی کرد و آن را مخالف هدفهای نهضت
ملی اعالم نمود.
روز شنبه  14آذرماه در رادیو و روزنامههای عصر اعالم شد که از
امروز روابط سیاسی ایران و انگلیس برقرار گردید.
روز یکش��نبه  15آذر تظاه��رات متعددی در تمام دانش��کدهها
صورت گرفت و موضوع تظاهرات و شعارها عالوه بر مصدق پیروز
است اعتراض به تجدید روابط ایران و انگلیس بود.
روز دوشنبه  16آذرماه حدود ساعت  10صبح یک گروه کماندو
که به مسلسل دستی مسلح بودند و لباس ،قد ،قامت و قیافه آنان
از س��ایر نظامیان متمایز بود به دانش��گاه تهران وارد شدند و به
طرف دانشکده فنی رفتند.
بعد از کودتای  28مرداد دانش��کده فنی مرکز تظاهرات و تجمع
دانش��جویان بود و در واقع دانش��جویان دانش��کده فنی رهبری

و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
در دوران��ی که دولت امارات عربی متحده در  ۲دس��امبر ۱۹۷۱
میالدی (1350خورشیدی) شکل گرفت 55 ،سال قبل تر از آن
در ایران اولین موزه ( ۱۲۹۵خورشیدی) به نام موزه ملی تشکیل
شد!! در روزگاری که حکومتهای قاجار و پهلوی اقدام به ساخت
موزههای متنوع ،مرمت و احیای بناهای باس��تانی -تاریخی این
س��رزمین میکردند هنوز خیلی از این کشورهای تازه تاسیس
خاورمیانه و حتی جهان درک علمی از جایگاه میراث فرهنگی،
تاریخی سرزمین خود را نداشتند ،زیرا آنها فاقد استقالل سیاسی
سرزمینی خود بوده و در زیر سلطه پرچمهای امپراتوری عثمانی،
مستعمرات بریتانیای کبیر و فرانسه در حال گذران روزگار بودند.
ش��اید برای درک این واقعیت تلخ پس��رفت فرهنگ��ی و اوضاع
نابس��امان فعلی میراث فرهنگی و تاریخی ایران کافی است این
دو روی��داد تاریخی را با یکدیگر
مقایس��ه و نقد س��طحی کرد و
جای��گاه امروز مدیری��ت میراث
فرهنگی و گردش��گری کش��ور
ما طی  4دهه گذش��ته نس��بت
ب��ه رش��د رو به ب��االی مدیریت
فرهنگ��ی و صنعت گردش��گری
برخی کشورهای منطقه سنجید
و قضاوت منطقی و عادالنه کرد
و متوجه ش��د ک��ه این مدیریت
نو ظه��ور فرهنگی اکنون در چه

حاال پس از گذش�ت یک قرن از س�اخت نخستین
موزه در ایران ما هنوز در نگهداری میراث فرهنگی،
توسعه صنایع دستی و معرفی جاذبههای گردشگری
س�رزمین کهن خ�ود نات�وان ماندهای�م ولی برخی
کشورهای تازه تاسیس با اقدامات علمی در مدیریت
فرهنگی توانستهاند تمام جهان را مبهوت اقدامات
فرهنگی خود کنند!

خدایار سعیدوزیری

مبارزات دانشگاه را به دست داشتند.
آن روزها حدود یک ماه از ش��روع محاکمه شادروان
مصدق در دادگاه نظامی میگذش��ت و جریان دادگاه
نشان میداد که در مدت زمان کوتاهی رأی فرمایشی
علیه رهبر نهضت ملی که بدون شک حکم محکومیت
خواهد بود ،صادر خواهد شد.
ب��ه همین جهت از مدتی قبل نظامیان که به نظر میرس��ید از
مأموران فرمانداری نظامی باش��ند در محوطه دانشگاه حضور و
رفت و آمد دانشجویان را زیر نظر داشتند.
دانش��جویان علیرغم حض��ور آنان و با غافلگی��ری مأموران به
تظاهرات و دادن شعار میپرداختند ولی ورود کماندوها در روز
 16آذر به محوطه دانش��گاه شکل حضور نظامیان را در محوطه
دانشگاه تغییر داد.
در آن موقع دانش��جویان در کالسهای درس حضور داش��تند
و زمانی که رئیس دانش��کده فن��ی از ورود گروه کماندو آن هم
مسلس��ل به دس��ت به محوطه دانشکده مطلع ش��د ،بالفاصله
دستور میدهد زنگ دانشکده زده شود.
دانش��جویان ب��ا س��کوت و آرام��ش از کالسها خارج ش��ده و
ساختمان را ترک میکنند ،هنگام خروج دانشجویان از سرسرای
ورودی دانش��کده ،کماندوها روی آنان آتش گشوده و سه نفر از
دانشجویان را مورد هدف قرارمیدهند ،بقیه که نزدیک راهروها
بودند از تیررس دور میشوند ،براثر این حمله ناجوانمردانه احمد
قندچی ،مهدی ش��ریعت رضوی و مصطفی بزرگنیا سه جوان
بیگناه به شهادت رسیده و تعداد زیادی از دانشجویان به شدت
مجروح و بیش از سی تن از دانشجویان دستگیر میشوند.
حکومت از تنشهای موجود در جامعه آگاهی داشت و به خوبی
میدانس��ت که اعالم تجدید مناسبات سیاسی ایران و انگلیس
نمکی اس��ت روی زخم ملتهب مردم مب��ارز و همچنین حکم
محکومیت دکتر مصدق.
دانش��گاه تهران که رهبری مبارزات را در دست داشت حکومت
را به یک پیشگیری خونین وادار کرد و برای سرکوب دانشجو و
دانش��گاه به طور مسلحانه به آن حمله برد  -حکومت استبداد
برای این کشتار بهانهاش ماهیت دانشگاه تهران بود.
بعد از گذش��ت مدتی در بعضی از نوش��تهها دیده شد که علت
حمل��ه نظامیان به دانش��گاه ته��ران در روز  16آذر و ش��هادت
دانشجویان ،س��رکوب تظاهرات دانشجویان علیه ورود نیکسون
معاون رئیسجمهور آمریکاس��ت و این موضوع به مرور در همه
کتب و نشریات نوشته شد و این تعبیر عمومیت یافت.
این خبر بیشتر از این جهت شایع شد که در روز بعد از آن حادثه
نیکسون وارد تهران شد و مورد استقبال هیئت حاکم و حکومت
کودتا قرار گرفت...
ریچارد نیکس��ون در تاریخ چهارش��نبه  18آذرماه دو روز بعد از
فاجعه دانش��گاه به تهران وارد ش��د و خبر ورود او روز سهشنبه
 17آذرماه در روزنامههای عصر تهران اعالم گردید.
دس��تگاه حکومتی بیم آن داشت که ورود نیکسون و پذیرایی از
او خش��م دانشجویان را برانگیخته و صبری که از محاکمه رهبر
دربن��د ملت و تجدید روابط با دولت اس��تعماری انگلیس ،لبریز
ش��ده با ورود یکی از نمایندگان اصلی طراحان کودتا به انفجار
بینجامد...
ریچارد نیکسون معاون ژنرال آیزنهاور رئیسجمهور آمریکا بود
ک��ه وزیر ام��ور خارجه او دالس کودتای  28م��رداد را با کمک
انگلیس به وجود آورد ،او مانند س��ایر معاونان ریاست جمهوری
شهرتی نداشت و پانزده سال پس از آن بعد از پایان دوره ریاست
جمهوری لیندون جآنسون به ریاست جمهور آمریکا انتخاب شد
و با اینکه از سیاس��ت مداران ورزیده آمریکا بود در دوره ریاست
جمهوری خود به طرز بس��یار زننده که در تاریخ آمریکا س��ابقه
نداشت از شغل خود کنار رفت.

از گذشته تا حال امنیت در زمره مهمترین و اصلیترین
نعمات و داشتهها قلمداد میشده و همواره نیز تامین
امنیت یکی از تکالیف هر حاکمیتی برش��مرده شده
اس��ت .اما در چیستی امنیت ش��اید اتفاق نظر وجود
نداشته باشد! امنیت مفهومی گسترده است که صرف
ی و اغتشاش��ات را نمیتوان دال بر وجود
نبود درگیر 
امنیت دانس��ت ،بلک��ه این مفهوم با مفاهی��م متعددی از جمله
امنیت روانی ،امنیت بهداشتی ،امنیت اقتصادی ،امنیت اجتماعی
و ...همراه میشود که چنانچه همه آنها در سطح مطلوبی وجود
داشته باش��د میتوان مدعی وجود امنیت در جامعه شد ،وگرنه
به ص��رف وجود امنیت در یکی از این ابع��اد نمیتوان ادعا کرد
که امنیت داریم!
متاس��فانه چند سالی هس��ت که میزان ناامنیهای اجتماعی از
س��رقت ،زورگی��ری و .. .الاقل در ش��هرهای بزرگی چون تهران
رو به فزونی گذاش��ته و ش��بی نیس��ت که در کوچهای صندوق
اتومبیلی را باز نکنند ،شیش��های را نشکنند یا ضبطی را ندزدند!
امری ک��ه امنیت روانی جامعه را س��لب و نگرانی مداومی را در
ذهن ایجاد میکند؛ هنگامی که در نبود تاکسیهای کافی ،سوار
مسافرکشهای شخصی میشویم ،نگرانیم ،اتومبیلمان را که در
نبود پارکینگ کاف��ی در کنار خیابان متوقف میکنیم ،نگرانیم،
فرزندمان را به خرید میفرس��تیم نگرانیم و قس علیهذا! س��وال
اینجاست که چه شده که این پدیده شوم که پیشتر و تا همین
ده دوازده سال پیش نیز آنچنان پررنگ نبود ،به یکباره میتوان
سالهاس�ت ک�ه کش�ور ب�ا چالشه�ای روزافزون
اقتصادی دس�ت به گریبان است و بسیاری به جای
یافت�ن راه ح�ل ب�ه دنبال بهان�ه و دلیل ب�رای این
مشکالت هستند و دیگران نیز اساسا وجود مشکل
را انکار میکنند!

گفت به بحرانی اجتماعی بدل شده است؟
ریش��ه این عدم احس��اس امنیت را باید در فقدان یا
ضعف س��ایر وجوه امنیت از جمل��ه امنیت اقتصادی
دانست؛ سالهاست که کشور با چالشهای روزافزون
اقتصادی دس��ت به گریبان اس��ت و بسیاری به جای
یافتن راه حل به دنبال بهانه و دلیل برای این مشکالت
هستند و دیگران نیز اساسا وجود مشکل را انکار میکنند! اینکه
ام��روز در کنار بس��یاری از خیابانهای پایتخ��ت ،روی پلهای
عابرپی��اده و در پیادهروها معت��ادان و کارتنخوابها خوابیدهاند
ی��ا بدون هیچ واهم ه و خجالت��ی از عابران به مصرف مواد مخدر
مشغولند ،جایی برای احساس امنیت میگذارد؟ اینکه هر صدایی
از کوچه س��اکنین منزل را به لب پنجره بکش��اند که مبادا درب
اتومبیلش��ان را باز کنند ،آیا احساس امنیت را موجب میگردد؟
یا اینکه مشاهده روز افزون فقرا بر سر چهارراهها و کسانی که در
مالءعام در حال باز کردن صندوقهای صدقات و سرقت هستند
موجب ایجاد حس آرامش و امنیت میشود؟!
بدیهی اس��ت همه از امنیتی که نیروه��ای امنیتی و انتظامی با
جلوگیری از نفوذ تروریستها و حوادث ناگواری که در کشورهای
همس��ایه رخ میدهد ،برقرار کردهاند سپاس��گزاریم ،اما احساس
امنی��ت فقط با ع��دم انفجار بمب و اقدامات تروریس��تی محقق
نمیش��ود! امنیت پایدار و از آن مهمتر احساس امنیت اجتماعی
در آحاد مردم ،مستلزم آن است که جامعه در التهابات گوناگون
نباشد و اینگونه نباش��د که هیچکس از فردای شرایط اقتصادی
خود خبر نداشته باشد یا هنگام بیماری متوجه ناکارآمدی بیمه
خود ش��ود و همواره دغدغه آن را داشته باشد که به نوعی از راه
درس��ت یا نادرس��ت ،امروز جیب خود را پر کند که فردایی که
برای زندگیش تضمینی نیست ،گرسنه نماند! در چنین شرایطی
خواه��د بود ک��ه میتوان انتظار داش��ت تخلف��ات ،اختالسها،
رش��وهگیریها ،دزدیها و به طورکلی فساد در جامعه ریشه کن
شده و آرامش روانی بر جامعه حاکم شود.

باغ سبز
علی اکبر فرقانی

برخیها برای اینکه بتوانند افراد کاربلد ،خبره ،متبحر
و زرن��گ که توانایی انجام کارهایی را دارند و خداوند
اس��تعداد بالقوهای به آنان عطا فرموده اس��ت ،جذب
کنن��د ،ابتدا د ِر باغ س��بز به او نش��ان میدهند تا از
نبوغ فکر و دانش او اس��تفاده کنند .این هم به تبحر
و دانش مدیر ،رئیس و مس��ئوالن بس��تگی دارد که
نیروهای با اس��تعداد را چگونه کش��ف و استخدام کنند و برای
اینکه از نخبگان به خوبی در انجام کارها و مس��ئولیتهایی که
بر عهده اش گذاش��ته شده ،استفاده کنند ،باید از لحاظ حقوق
و مزایا به اصطالح به خوبی ساپورت شوند .اما برخیها به جای

پش��تیبانی و حمایت از او و اینکه ابتدا برای جذب و
استخدام و استفاده بهینه د ِر باغ سبز نشان داده اند،
با گذش��ت زمان ،وقت��ی از مهارتها و توانایی فردی
و از ق��درت باالی اس��تعداد خدادادی و درخش��ان
نیرویش��ان استفاده کرده اند ،در کنار آن فرد دیگری
را میگمارند تا بتواند از ق َِبل آن کار را فرا گیرد و پس
از یادگیری همین که کمی اوستا شد ،با طرحها ،ایدهها و نظرات
ف��رد قبلی ،مخالفت میکنند تا اینکه فردی را که در آب نمک
خوابانده اند ،جایگزین او کنند و این مسئله باعث میشود ،طرف
وقتی میبیند مثل گذش��ته از باغ سبز و وعدهها خبری نیست،
اگر در کشور توسط شرکتها یا ادارات دولتی و موسسهای از او
خوب حمایت شود ،به آنجا رفته در غیر این صورت برای رهایی
از این کم لطفی و بی مهری قرار گرفته است ،سعی میکند به
جاهای دیگری پناه ببرد!
فرار مغزها یا خروج نخبگان از کش��ور به معضل تبدیل ش��ده
اس��ت .این برازنده کش��ور ما نیست ش��اهد این گونه جریانها
باش��یم .امید میرود مس��ئوالن با درایت و روشنفکر و مجریان
قان��ون بتوانند از افرادی ک��ه در زمینهه��ای مختلف از هوش
سرشاری برخوردارند ،به بهترین نحو و با بهترین شرایط حمایت
کنند تا خدای نخواسته شاهد ترک وطن به خاطر درآمد و توجه
بیشتر به آنان توسط بیگانگان و دیگر کشورها نباشیم.

«آف آف برادوی» ما كجاست؟!
ِ
بابکخطی طبیبکودکان
=

تش��كلهای غیر دولتی (NGOها) یكی از اركان ش��كل دهنده و
هدایت كننده فعالیتهای اجتماعی خصوصا طی دو دهه اخیر در
کشور ما بوده اند.
این گروهها كه با نامهای متعدد و در عرصههای مختلف فرهنگی،
اجتماعی و...مشغول به فعالیت هستند ،طبعا در عرصههای نیازمند
به فعالیتهای داوطلبانه و غیرانتفاعی نقش بس��زایی داشته اند و
از طرفی در آموزش و افزایش مدنیت جامعه و اس��تقرار دمكراسی
در مفهوم تاثیر افراد بر سرنوش��ت خ��ود و جامعه اطراف نیز نقش
بالتردید داشته اند.
با گذش��ت بیش از دو دهه كه همراه با فراز و نشیبهای زیادی در
س��طح آزادیها و قدرت مانور و تاثیرگ��ذاری برای این نهادها بوده
به نظر میرس��د كه اكنون زمان عمقی تر شدن نقش تفكر در این
تشكلها و توجه به افزایش كیفیت در كاركرد آنهاست.

متاسفانه طی سالهای اخیر فعالیت واقعی بعضی از این
تشكلها تقلیل یافته و قسمت نمایشی و تبلیغاتی آن
بارزتر شده است.
البت��ه ارائه دس��تاوردها،عضوگیری و مطرح كردن یك
تش��كل در اجتماع و اصوال امور تبلیغاتی جزء الینفك
فعالیت هر تشكلی است.مشكل زمانی بروز میكند كه
این وجه اصل قرار گیرد و سایر قسمتها را تحت الشعاع قرار دهد
یا فعالیت حقیقی این نهادها را به حداقل رسانده و تبدیل به نقش
صرفا نمایشی نماید.
تا دهه ش��صت می�لادی تئات��ر در آمریكا با نمایشه��ای برادوی
( )broadwayش��ناخته میش��د كه با امكانات فراوان افكت،نور،
صحنههایمجلل،لباسهایفاخر،بلیتهایگران،سالنهایباشكوه
و...ش��ناخته میشد و كار آن به جایی رس��ید كه این زرق و برق و

صحنهآرایی به اصل محوری تئاتر تبدیل شد و همه چیز
را زیر سایه خود گرفت.
"آف آف ب��رادوی" ( )off off broadwayنهضتی در
تئاتر بود كه در دهه شصت میالدی نضج یافت و به سمت
پرداختنبیشتربهمفهومومحتوا،رابطهبیشتربا تماشاگر
عادی همراه با صحنههای ساده و سالنهای كوچكتر گام
برداشت و طی دهه بعدی به عاملی بسیار تاثیرگذار و پیشرو در تئاتر
آمریكاتبدیلشد.
به نظر میرسد تشكلهای غیردولتی ما نیز نیاز به چنین نهضتی دارد
تا بیش از پیش به سمت محتوی سازی و كیفیت افزایی روزافزون
پیش برود .مدیریت و سیاس��ت کالن برخی از این تش��کلها در
ترجیح حاشیهها بر متن ،محور قرار دادن نمایشگری و تمركز صرف
با دوربینهای عكاسی و فیلمبرداری بر كاورهایی كه نشان تشكل را

بر خود دارند و داوطلبان و فعاالن اجتماعی با نیت پاك و بی شائبه
انج��ام خدمت بی منت و كار اجتماعی بر تن میكنند به هیچوجه
شرط انصاف حساب نمیشود و عامدانه یا ناخودآگاه اهداف چنین
تشكلهایی را از هرگونه مفهوم خالی میكند و به سطح بنگاههایی
برای كس��ب موقعیت و عنوان برای برخی افراد خاص در س��طوح
مدیریتی آنها تنزل میدهد و با هیاهوی بس��یار برای هیچ سرمایه
بدون قیمت اعتماد مردمی را به ناكجاآباد رهنمون میكند.
تشكلهای غیردولتی بعد از فراز و فرودهای از سرگذرانده در نقطه
عطف فعالیتهای خود قرار دارند و بدنه فعال و ارزشمند این گروههای
پرتعداد خدوم میتوانند با پویشی که مختصات آن تمرکز برمحتوا و
فعالیت واقعی و پرهیز از اصالت نمایشگری است ،ضمن زدودن آثار
مخرب حركات نمایشی برخی تشكلها ،تاثیرگذاری كلی این نهادها
را به طور چشمگیر افزایش داده و به سطح جدید و موثرتری برسانند.

