دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

فرهنگی

در پی حواشی بوجود آمده برای فیلم «شهر گربه ها»

سید جواد هاشمی  :از این پس با لباس به استخر میروم!

هنوز یک هفته از ش��روع اکران فیلم کودک «شهر گربهها» ساخته
سید جواد هاشمی نگذش��ته که کارگردان اعالم کرده در پاسخ به
اعتراض برخیها فیلمش را اصالح میکند ،این در حالی اس��ت که
به نظر میرس��د بیش از آنکه فیلم زیر تیغ حاش��یهها باش��د ،خود
س��یدجواد هاشمی است که در تیررس حساس��یتها قرار دارد .او
چندی قبل فیلم «ش��هر گربهها» را در جش��نواره بینالمللی فیلم
ک��ودک و نوج��وان رونمایی ک��رد و اگرچه اک��ران در این روزهای
کرونایی ریس��ک باالیی دارد ،اما تصمیم گرفت به دلیل هزین ه زیاد
تولید و چند فیلم اکران نشدهاش« ،شهر گربهها» را راهی سینماها
کند تا بخش��ی از بدهیهای��ش را جبران کند .ای��ن فیلم در تمام
اطالعرسانیهای گذش��ته با محور استکبارستیزی و نقد مهاجرت
جوان��ان و خانوادهها معرفی میش��د و حتی نام یک��ی از بازیگران
فیل��م «ترامپ» درج میش��د ،ول��ی در حالی که هن��وز به فروش
 200میلی��ون تومان هم نرس��یده به دلیل رق��ص و آنچه انحراف
کودکان عنوان ش��ده ،مورد انتقاد قرار گرفته تا جایی که کمپینی
علی��ه این فیلم و با ه��دف لغو اکرانش به راه افتاده اس��ت .اگرچه
فیلمهای سینمایی و حتی سریالهای تلویزیونی متعددی تا به حال
اکران و پخش ش��ده که بنا به داس��تان ،رقص در آن دیده شده اما
این حاش��یهها کار را به جایی رسانده که سیدجواد هاشمی تصمیم
به اصالح فیلم گرفت��ه؛ اصالحی که قطعا هم هزینه زیادی در این
ش��رایط دارد و هم ،زمانبر است ولی مهمتر از اینها دو پرسش را
نیز به همراه دارد؛ اینکه نقش س��ازمان سینمایی و وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی دولت سیزدهم که شورای پروانه نمایش جدیدش
یک هفته قبل به این فیلم مجوز اکران داده ،چیس��ت؟ آیا همراهی
با اصالح این فیلم به معنای کوتاه آمدن از مجوز صادر شده توسط
ش��ورا و رد تصمیم اعضای آن نیست؟ در این باره جواد هاشمی که
نسبت به اتفاقهای پیش آمده گلهمند است و در عین حال ترجیح
میدهد درباره انتظار خود از مسئوالن سینمایی اظهارنظری نکند،
در گفتوگویی با ایس��نا بیان کرد :متاسفانه با حذف برخی پالنها

برای من س�وال اس�ت ک�ه اگر پالنه�ای رقص
س�ریال «پایتخت» را کنار هم بگذارند و یک تیزر
بس�ازند آیا کس�ی اعتراض م یکند و کمپین به
راه م یافتد؟ خیر ،این ش�رایط برای «من» درست
ش�ده وگرن�ه چنی�ن چی�زی اپیدمی ش�ده و در
جامع�ه و خانهه�ا رخ م یدهد ،در س�ریالها هم
دیده م یش�ود .حتی برای گفتن مفاهیم درستی
که هدف جمهوری اسلامی است باالخره گاهی
ه�م رقص و هم حتی ب یحجابی در فیل مها اتفاق
م یافتد .آیا به همه آنها اعتراض م یشود؟
تمام دیسیپیها باید تغییر کند ،فیلم باید دوباره صداگذاری و نیز
بار دیگر اصالح رنگ شود .این کار گرفتاری خیلی زیادی پیش روی

م��ن خواهد آورد که جدا از هزینهه��ای تحمیلی ،امیدوارم تا پایان
هفته به انجام برسد .این بازیگر و کارگردان که چند ماه قبل بخاطر
بازی در س��ریال شبکه نمایش خانگی «زخم کاری» به کارگردانی
محمدحس��ین مهدویان حاشیهساز شد و از همان زمان بیشتر زیر
ذرهبین قرار گرفت ،تاکید دارد« :نس��بت به من و آثارم حساس��یت
ایجاد ش��ده است و کامال مشخص اس��ت که اگر من سازنده یکی
دو فیلم دیگری که االن در حال اکران اس��ت بودم ،حتما جماعت
حزباللهی اجازه اکران آن را نمیدادند .برای من سوال است که اگر
پالنهای رقص س��ریال «پایتخت» را کنار هم بگذارند و یک تیزر
بسازند آیا کسی اعتراض میکند و کمپین به راه میافتد؟ خیر ،این
ش��رایط برای «من» درست شده وگرنه چنین چیزی اپیدمی شده
و در جامعه و خانهها رخ میدهد ،در س��ریالها هم دیده میش��ود.
حتی برای گفتن مفاهیم درستی که هدف جمهوری اسالمی است
باالخ��ره گاهی هم رق��ص و هم حتی بیحجاب��ی در فیلمها اتفاق
میافتد .آیا به همه آنها اعتراض میشود؟ او ادامه داد :با این حال
تصمیمام برای حذف برخی پالنها نه بخاطر ش��یطنتهای بعضی
خبرگزاریها بلکه به این خاطر اس��ت که متاس��فانه برخی افرادی
ک��ه اص ً
ال فیلم را ندیدهاند با قض��اوت جلو میروند و من این کار را
میکنم تا یاد بگیریم به همدیگر احترام بگذاریم .امیدوارم آنها نیز
به من احترام بگذارند ،فیلم را ببینند و متوجه شوند که قضاوتشان
درس��ت نبوده است .به گزارش ایسنا ،هاشمی در پاسخ به اینکه آیا
برای هزین ه این اصالح تحمیلی س��ازمان سینمایی پشتیبانی مالی
خواهد کرد یا خیر؟ گفت :حتی اگر کمک کنند شاید خیلی فرقی
نکند ،چون واقعیت این اس��ت که من دیگر بابت این همه هجمه،
بداخالقی و قضاوت نسبت به خودم خسته شدم .من آدمی مذهبی
هس��تم و اینکه مذهبیها متوجه نش��دند که من چه میکنم و چه
میگویم برایم بسیار غمانگیز است .فکر میکنم یا باید کوتاه بیایم
و یا ش��اید باید این کار را کنار بگذارم و از این به بعد هم با لباس
به استخر بروم!

صفرکشکولی:

روزگاری مخاطبان سینما از من میترسیدند!

صفر کش��کولی بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون درباره کمکاری
خ��ود در س��الهای اخیر گف��ت :ما اگ��ر کاری انج��ام میدهیم
خدمتگزار مردم هستیم البته پیگیری رسانهها هم اجازه نمیدهد
ک��ه فراموش ش��ویم .زمانی فیلمهای اکش��ن خوبی در س��ینما
س��اخته میشد که مردم هم اس��تقبال خوبی از آنها میکردند،
اما متأس��فانه این روزها بیش��تر فیلمها طنز و تجاری شده است.
ش��اید از کارهای طنز اس��تقبال ش��ود اما مردم از کارهای اکشن
هم اس��تقبال میکنند .وی ادامه داد :برای س��ینمای اکشن ایران
بچههای زیادی زحمت کش��یدهاند ،با بازی در نقشهای منفی و
یا مثبت .جریان تولید س��ینما اما امروز به کارهای طنز رو آورده
است و شما باید از تهیهکنندگان و نویسندگان این سوال را مطرح
کنید که چرا فقط کارهای طنز میس��ازند .این بازیگر س��ینما با
اعالم آمادگی خود برای حضور در فیلمهای اکشن ،گفت :توانایی
ما هنوز خوب است چرا که قدرت و انرژی الزم را داریم و همچنان
ه��م ورزش میکنیم .ما همواره بدنمان را س��الم و روی فرم نگه
میداریم .یک بازیگر باید همیشه بدنش را روی فرم نگه دارد ،حاال
هر نقشی که قرار است به او بدهند؛ چه کار طنز ،چه کار عاطفی
و درام و چه کار اکش��ن .یک بازیگر باید همیش��ه برای کار آماده
باش��د .وی ادامه داد :اتفاقاً به تازگی با همراهی جمشید هاشمپور
به کارگردانی عل��ی جبارزاده در فیلم «لب خط» بازی کردیم که
یک فیلم اکش��ن خیلی خوب بود و بازیگ��ران معروفی هم در آن
حضور داش��تند .این روزها هم س��ریال «نیس��ان آبی» را در حال
پخش دارم که از قس��مت چهارم نقش من در آن آغاز میش��ود.
منوچهر هادی لطف داشت و از ما برای بازی در این سریال دعوت
کرد تا فراموش نشویم .هرچند حضورم در این سریال کوتاه است
اما پرخاطره اس��ت .کش��کولی درباره واکنش م��ردم در کوچه و
خیاب��ان گفت :مردم همیش��ه میگویند ما با ش��ما خاطره داریم.
مردم ما را به نام «س��لطان» دوست دارند و صدا میزنند چرا که
در س��ریال «فقط به خاطر تو» نقش��ی به نام «س��لطان» را بازی
میکردم که این اس��م روی من باقی مانده اس��ت .مردم بسیار به
ما احترام میگذارند ،بس��یار مهربان ،دوستداشتنی و هنردوست
هستند .عالوهبر هنردوستی ،ورزشدوست هم هستند .من هم در
هر  ۲رش��ته فعالیت داریم .بیش از  ۵۰س��ال است که در سینما
هس��تم و در ورزش هم که استاد هستم و قهرمانی آسیا دارم .در
س��ال  ۱۳۴۱در کویت مقام اول آسیا را به دست آوردم و در سال
 ۵۱هم قهرمان باش��گاههای ایران در رش��ته وزنهبرداری ش��دم و
مدال طال گرفتم .در سال  ۵۶هم در رشته پرتاب دیسک قهرمان
ایران ش��دم .داور ملی پرورش اندام و وزنهبرداری هم هستم .وی
ادامه داد :به تازگی س��فری به دوبی داشتم و آنجا ایرانیهایی که
مرا میدیدند با افتخار به س��مت م��ن میآمدند و همه میگفتند
که ما با شما خاطره داریم .هر کسی دوست دارد وقتی در خیابان

قدم میزند مورد احترام مردم باش��د و یک بازیگر یا ورزشکار هم
دلش به همین واکنشها خوش اس��ت .همین کشتیگیران ایران
که ب��ه تازگی مدالهای جهان��ی گرفتند ،اگر اس��تقبال مردم از
آنها نبود گویی مدالها به آنها نمیچس��بید .بهواسطه استقبال
مردم این مدالها افتخار آفرین میش��ود .اس��تقبال گرم مردم به
م��ا هم روحی��ه میدهد و از آنه��ا انرژی میگیری��م .این بازیگر
باس��ابقه درباره رفتار مسئوالن نسبت به همنسالن خود در عرصه
بازیگری افزود :مسئوالن ما را فراموش کردهاند .خیلی از بازیگران
و ورزش��کاران قدیم در حال فراموشی هستند .مسئوالن هیچ گاه
یاد ما هم نیستند .باالخره ما هم زمانی قهرمان بودیم .هم مدیران
س��ینمایی و هم مدیران ورزش��ی ما را فراموش کردهاند .خاطرم
هس��ت زمانی که سر فیلم «س��رحد» دچار س��انحه شدم ،آقای
ساموئل خاچیکیان که از کارگردانان بزرگ سینمای ایران بودند،
با همراهی ابوالقاس��م طالبی که آن زمان س��ردبیر مجله «سینما
ویدئ��و» بود ،به عیادت من آمدند .آق��ای ضرغامی آن زمان مدیر
سینما بودند که بسیار از این تصادفی که من دچارش شده بودم،
ناراحت ش��دند و حتی میخواس��تند برای عمل جراحی من را از
زاه��دان به تهران منتقل کنند .این افراد آن زمان به یاد ما بودند،
اما امروز چه کس��ی به یاد ماس��ت؟ هیچکس! وی افزود :خیلی از
این بازیگران پیشکسوت هستند که امروز مستأجر هستند و شاید
ام��ورات زندگی روزمرهش��ان را هم نتوانن��د بگذرانند .چرا به این
هنرمندان قدیمی توجهی نمیش��ود .ما کارگردانان بزرگی مانند
مجید جوانمرد را داریم ،مگر زمان خودش کم فیلم س��اخت؟ چرا
امروز باید بیکار باش��د و تهیهکنندهها نباید س��راغی از او بگیرند؟
محس��ن ش��اهمحمدی و علی نقیب��ی و امثال ای��ن کارگردانان،
تهیهکنن��دگان و نویس��ندگان قدیمی امروز در خانه نشس��تهاند،
الاقل از تجربه این عزیزان استفاده کنیم .صفر کشکولی در بخش
دیگری از صحبتهای خود گفت :زمانی که سریال «آینه عبرت»
را بازی میکردم ،این س��ریال جزو پرمخاطبترین سریالها حتی
در تاریخ تلویزیون ایران بود .انگار این س��ریال رأس ساعت  ۹پای
تلویزیون مینش��اند .بهترین خاطره من همین است که آن زمان
وقتی به خیابان میآمدم با اس��تقبال گرم مردم مواجه میش��دم.

چکناواریان همچنان مینویسد

تمبر «مارگارت آتوود» منتشر شد

لوریس چکناواریان رهبر ارکستر و آهنگساز سمفونیهایی چون
اپرای «رستم و سهراب» ،اپرای «رستمو اسفندیار»« ،آفرینش»،
«سیاوش»« ،ضحاک» و «شمس و موالنا» میگوید :معموال کار
من کاغذ و مداد است .در سن و سال من برخی در منزل نشسته
و کاغ��ذ و مداد در دستش��ان میگیرند که من ه��م در دوران
کرونا بیش از  ۳۰اثر موسیقی نوشتم و همچنان در حال نوشتن
هس��تم .او ادامه میدهد :اثر بزرگی درب��اره زندگی «موالنا» به
صورت سوئیت سمفونی نوشته و تمام کردهام و اگر بتوانم برای
ضبط آن اسپانس��ری پیدا کنم خیلی خوشحال خواهم شد .در
این دو س��ال که در خانه زندانی بودم آثار زیادی نوشتم ،مانند
س��وئیت سمفونی «سیاوش»« ،عاش��ورا» و چند موسیقی روی
داس��تانهای صادق هدایت ،کافکا و شکسپیر .به گزارش ایسنا،
این آهنگساز و رهبر ارکستر در پاسخ به این سوال که تا کنون
موف��ق به ضبط ک��دام یک از این آثار ش��ده ،میگوید :فعال که
پیگیری نکردهام ولی اگر اسپانس��ر پیدا ش��ود مشخص خواهد
شد که کدام یک از این آثار ضبط میشود .خودم دوست داشتم
عاشورا یا موالنا را ضبط کنم ولی باید دید چه خواهد شد.

اداره پس��ت کانادا روز بیس��ت و پنجم نوامب��ر (  ۴آذر) از ۶۰
س��ال فعالیت ادبی «مارگارت آتوود» نویس��نده مش��هور رمان
«سرگذشت ندیمه» با انتشار تصویر این نویسنده بر روی تمبر
تجلیل کرد .طی مراس��می که در کتابخانه تورنتو برگزار ش��د
از این نویس��نده متولد «اتاوا» در حض��ور خانواده و نزدیکان او
تجلیل ش��د .در تمبر یادبود «مارگارت آتوود» تصویری از این
نویس��نده با چشمان بس��ته و عبارت «کلمه پشت کلمه پشت
کلمه قدرت اس��ت» که بخش��ی از ش��عر «هجی ک��ردن» این
نویس��نده است ،به چاپ رسیده است .مارگارت آتوود ،نویسنده
برنده جایزههای معتبر ادب��ی ،تاکنون  ۵۰اثر از جمله چندین
رمان ،داس��تان کوتاه و ش��عر به چاپ رس��انده است و تاکنون
میلیونها نس��خه از آثار او که به بیش از  ۳۰زبان دنیا ترجمه
شد ه در سراسر جهان به فروش رسیدهاند .به گزارش ایسنا و به
نقل از دیلی صباح« ،اتوود» نخستین کتاب خود را که یک کتاب
شعر بود در سال  ۱۹۶۱به چاپ رساند« .چشم گربه»(،)۱۹۸۸
«الی��اس گریس»(« ،)۱۹۹۶آدمکش کور»( )۲۰۰۰و س��هگانه
«مدآدام»( )۲۰۰۳-۲۰۱۳از دیگر آثار این نویسنده هستند.

حتی در بیابان اگر به جایی میرفتم بازهم افرادی بودند که «آینه
عب��رت» را دیده باش��ند و من را «آقاصفر» ص��دا میکردند .وی
افزود :خیلیها به دلیل نقشهای خشنی که بازی میکردم از من
میترسیدند .یادم هست زمانی میخواستم به ادارهای بروم .خانمی
جلو آمدم و تشکر کرد که شب قبل من را در سریال «آینه عبرت»
دیده بود ،همان زمان دخترش جیغ کشید و پشت مادرش پنهان
ش��د! میگفت مامان من از این آقا میترس��م! رفتم جلو و سرش
رو بوس��یدم و گفتم اینها همه نقش اس��ت که ما بازی میکنیم.
این بازیگر با اش��اره به ایفای بالغب��ر  ۱۰۰نقش منفی در فیلمها
و س��ریالهای مختلف گفت :امروز ه��م نقش منفی بازی میکنم
اما خودم حتی بلد نیس��تم یک اسلحه را درست در دستم بگیرم!
در فیلم «س��رحد» وقتی از پش��ت لندکروز تیراندازی میکردم،
اس��لحهام  ۱۴کیلوگرم وزن داشت و از تیرهای واقعی هم استفاده
میکردیم! رئیس کل س��تاد مبارزه با مواد مخدر زاهدان آن زمان
به من میگفت این مدل تیراندازی از پشت لندکروز ،کار هر کسی
نیست .میپرس��ید شما دوره چریکی دیدهاید؟ که میگفتم خیر،
اینها همه از عالقه من به سینما و تالشم برای خوب بازی کردن
نقشهای��م ب��ود .وی بیان کرد :برای تیزر همین فیلم «س��رحد»
بای��د صحنه تیراندازی پش��ت لندکروز را تک��رار میکردیم که از
کارگردان و راننده خواس��تم س��رعت را زیاد نکنند .چون به هیچ
جایی وصل نبودم و با تیربار س��نگین پشت ماشین ایستاده بودم.
وقتی ضبط ش��روع شد راننده ناگهان پایش را روی گاز گذاشت و
سکانس��ش هست که من چقدر حین تیراندازی
االن در فیلم هم
َ
به طرفین پرتاب میش��دم .سر همان صحنه از ماشین پرت شدم
روی آس��فالت ،بینیام آسیب جدی دید و پیشانیام متالشی شد!
واقعاً خداوند عمر دوبارهای به من داد .ما این کارهای خطرناک را
به جان میخریدی��م و خودمان بدلکار خودمان بودیم .این بازیگر
باسابقه افزود :در اکثر فیلمها و سریالهایی که بازی کردهام ،نقش
منفی داشتهام .یا کسی را میکشتم یا در زندان بودم .بازی در این
نقشهای منفی کار هرکس��ی نبود .ع��دهای از مردم به ما محبت
داش��تند اما هم��ان زمان ،عدهای از مردم هم از ما میترس��یدند.
خیلیها حتی از ما بدش��ان میآمد .در حالی که اینها نقشهایی
ب��ود که به ما میدادند .اگر همه بخواهند نقش امام حس��ین (ع)
را بازی کنند ،پس چه کس��ی باید نقش ش��مر داشته باشد؟ فارغ
از ای��ن واکنشها ،تا امروز که در میان مردم زندگی کردهام ،مردم
احترام بسیار زیادی به ما میگذارند .به گزارش مهر ،کشکولی در
پایان درباره ارتباط با بازیگران همنس��ل خود هم گفت :جمش��ید
هاشمپور یکی از دوستان نزدیک من است .ما در یک باشگاه با هم
ورزش میکردیم .او در رشته خودش یعنی کنگفو کار میکرد و
من هم که بهعنوان قهرمان آسیا در رشته بدنسازی کار میکردم.
ما  ۲تا مانند برادریم برای همدیگر و دوستی نزدیکی با هم داریم.

«تاالر هنر» آغاز به کار میکند

حسین مؤذن مدیر تاالر هنر که طی ماه گذشته به دلیل انجام
بازس��ازی در برخی بخشهای تاالر تعطیل بود ،درباره وضعیت
بازسازی تاالر هنر به مهر گفت :مرحله اول بازسازی تاالر هنر
پیشتر انجام شده بود و طی آن اتاقهای گریم و سرویسهای
بهداشتی بازسازی شدند .در مرحله دوم بازسازی که اخیرا ً انجام
شد سیستم ماشینری صحنه و پردهها بازسازی و پردهها برقی
شدند .همچنین در این مرحله باالبرهای صحنه نیز برقی شدند
و البی و راهروهای تاالر نیز رنگآمیزی ش��د .وی یادآور ش��د:
هن��وز هم بخشهای دیگری از تاالر هنر نیاز به بازس��ازی دارد
که با قول مس��اعدی که مدیرکل هنرهای نمایشی برای تأمین
هزینههای مورد نی��از در این خصوص داده و پیگیریهایی که
انجام میدهیم در مقاطع زمانی دیگر این بازسازیها هم انجام
خواهند ش��د .به گزارش مهر ،مؤذن درباره زمان از س��رگیری
فعالی��ت تاالر هنر ب��ا توجه به پایان مرحله دوم بازس��ازی این
س��الن ،گفت :تاالر هن��ر از روز چهارش��نبه  ۱۰آذر با میزبانی
از نمایش «هدیه س��حرآمیز» به کارگردانی مهدی خجستگی
فعالیت خود را از سر میگیرد.

کف قیمت فروش فیلم به تلویزیون و پلتفرمها تعیین شد
اتحادیه تهیهکنندگان س��ینمای ای��ران حداقل قیمت فیلمهای
س��ینمایی ایرانی را برای فروش به تلویزیون و سامانههای نمایش
آنالین ،تعیین کرد .بر اس��اس مصوب ه هیئت مدیر ه تهیهکنندگان
س��ینمای ایران و با توجه به تورم سالهای  ۱۳۹۸،۱۳۹۹و هشت
ماه نخس��ت س��ال جاری ،ک��ف قیم��ت فیلمه��ا در قراردادهای

تمدیدی با س��ازمان صدا و س��یما ،برای سه سال میبایست مبلغ
یک میلیارد ریال باش��د .همچنین با توجه به ش��رایط تورمی در
دورهی مذک��ور ،کف قیم��ت فیلمها در قرارداده��ای تمدیدی با
س��امانههای نمایش آنالین ،به صورت انحصاری ،برای س��ه سال،
ششصد میلیون ریال است .به گزارش صبا ،بر اساس این بخشنامه،

اتحادی��ه صنفی تهیهکنندگان از کلیهی اعضای تش��کیالت تهیه
کنندگ��ی انتظ��ار دارد در عق��د قراردادهای جدی��د ،قیمتهای
مذک��ور را رعایت کنند .بدیهی اس��ت با تهی��ه کنندگانی که این
بخش��نامه را رعایت نکنند بر اس��اس آیین نام��ه انضباطی رفتار
خواهد شد».
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امروز؛ همان فردای دیروز است

ُ
«برگزین»روزنامههایایران
در این ستون ـ بیهیچ دخل و تصرفی ـ گزیدهای از مطالب روزنامههای سراسری کشور را
فردای انتشار میتوانید مطالعه کنید.
کیهان :امروز چه روزی است؟!

 -۱دو روز بعد از مذاکرات هستهای
ایران و  ۵+۱که در بغداد برگزار شده
بود ،یادداشتی به همان مناسبت در کیهان داشتیم
که بخش��ی از آن وصفالحال است .در مطلع آن
یادداشت آورده بودیم؛
«خانمه��ا و آقای��ان! میدانی��د امروز چ��ه روزی
است»؟این پرسشی بود که دکتر جلیلی مسئول
تیم هستهای کشورمان در آغاز یکی از نشستهای
کاری اج�لاس بغداد از نمایندگان  5+1پرس��ید.
سؤال غیرمنتظره بود و اعضا و نمایندگان تیمهای
مذاکرهکننده  5+1که نمیدانستند این سؤال چه
ربطی به موضوع مذاکرات دارد ،با تعجب پاس��خ
دادند «امروز چهارش��نبه  23می 2012است» و
دکتر جلیلی گفت « و س��وم خرداد ،یعنی دقیقا
همان روزی که  30سال پیش خرمشهر را از اشغال
عراق دوران صدام آزاد کردیم» و سپس توضیح داد
که چگونه در آن جنگ  8ساله کشورهای متبوع
گروه  5+1و همه قدرتهای ریز و درشت در دنیای
بلوکبندی ش��ده آن روزها ،با تمامی تجهیزات و
ماش��ینهای جنگی و سیاسی و تبلیغاتی خود به
حمایت از صدام وارد کارزار شده بودند،تانکهای
لئوپارد آلمانی ،چیفتنهای انگلیسی ،موشکهای
اگزوس��ه و جنگندههای می��راژ و س��وپراتاندارد
فرانسوی ،هواپیماهای میگ و موشکهای اسکادبی
روس��ی ،بمبهای ش��یمیایی آلمانی و انگلیسی،
موش��کهای س��ایدبایندر و هواپیماهای آواکس
آمریکایی ،دالرهای سعودی و کویتی و اماراتی و...
در اختیار رژیم بعثی صدام بود و ما به قول حضرت
امام راحلمان(ره) تنهای تنها بودیم ولی میبینید
که آن عقبه سخت و نفسگیر را با پیروزی پشت
سر گذاش��تهایم و امروزه صدام کجاست؟ و ما در
کدام نقطه ایس��تادهایم؟...امروز در س��الروز آزادی
مقتدرانه خرمشهر و درحالی که حاکمیت عراق به
مردم مظلوم آن و دوستان استراتژیک ما بازگشته
است در قصر صدام با شما به مذاکره نشستهایم»
دکتر جلیل��ی در ادامه میگوی��د؛ « آن روزها که
همه دنیا در یکسو و ایران اسالمی در سوی دیگر
ایس��تاده بود ،تس��لیم زورگویان غربی و شرقی و
حامیان منطقهای آنها نشدیم بنابراین نباید انتظار
داش��ته باش��ید امروز که در اوج اقتدار هستیم به
کسی باج بدهیم و در مقابل خواستههای غیرقانونی
و زورگویانه آنان تسلیم شویم «نقل به مضمون».
 -۲فردا ( ۸آذر  )۱۴۰۰مذاکرات متوقف شده وین
درحالی از سر گرفته میشود که روزهای هفتم و
هشتم آذرماه به ترتیب با سالگرد ترور و شهادت دو
تن از دانشمندان بزرگ هستهای کشورمان ،شهید
مجیدشهریاریوشهیدمحسن فخریزادههمزمان
است .تیم هستهای کشورمان نباید فراموش کند
ک��ه با چه گرگهای درندهای روبهروس��ت .دیروز
رابرت مالی ،نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران
از اینکه تیم هستهای کشورمان حاضر به مذاکره
جداگانه با تیم هس��تهای آمریکا نیست ،بر آشفته
و گفته بود «ما در یک هتل اقامت خواهیم داشت
و باید صبر کنیم ببینیم دیگران که با ایران بر سر
میز (مذاکره) صحبت میکنند چه چیزی (به ما)
گزارش میدهند .البته نباید اینگونه باش��د زیرا
ما بارها ب��ه ایران گفتهایم که اگر خواهان حصول
نتیجه و رسیدن هرچه سریعتر به نتیجه هستید
بهتر است که رو در روی ما بنشینید» .رابرت مالی
بهگونهای تلویحی ،خودداری تیم ایران از نشست
رو در رو با تیم آمریکا را تحقیر کش��ورش دانسته
و اعالم کرده بود این اقدام ایرانیها ،حصول نتیجه
را ب��ه تاخیر میاندازد ک��ه باید گفت؛ انتقام خون
شهدای بزرگوارمان اگرچه هرگز نباید به فراموشی
سپرده شود ولی ادامه تحقیر آمریکا و مخالفت با
نشست رو در رو با تیم هستهای آن کشور ،کمترین
اقدامی است که از تیم هستهای کشورمان انتظار
میرود .چگونه میتوان با قاتالن شهید سلیمانی و
ابو مهدی و شهریاری و فخریزاده و علی محمدی
و احمدیروش��ن و رضائینژاد و ...در دو سوی یک
میز به مذاکره نشست؟!
 -۳بدیهی است که این فقط جزء بسیار کوچکی از
ماجراست و آتش مقدسی که از شهادت شهیدانمان
در دل ملت زبانه میکشد حتی با انتقام و قصاص
قاتالن آن شهدای عزیز هم خاموش شدنی نیست.
اعتماد:ايجادفضایبدبينیباارايهاطالعاتناقص

روند اش��تباهي ك��ه در اغلب دولتها
در ايران تكرار ش��ده ،انداختن تقصير
اتفاق��ات به گردن مديران دولت قبل اس��ت و در
اين مورد تقريبا استثنايي وجود ندارد .همانطور
كه گفتارهاي برخي مديران دولت حسن روحاني
كه تا چند س��ال پس از تشكيل دولت هم مقصر
اصلي برخي مشكالت را دولت محمود احمدينژاد
ذكر ميكردند صرفنظر از درستي يا نادرستي آن،
گرهي از مش��كالت باز نميك��رد ،در دولت فعلي
نيز مقصر جلوه دادن مدي��ران دولت قبل ،حالل
مشكالت نيست و بدتر آنكه فضاي يأس و بدبيني
را در جامعه افزايش ميدهد ،چراكه عامه مردم ،اين
مش��كالت را در فضايي كلي مينگرند و برايشان
فرقي ندارد كه در دولت اصولگرا تخلف رخ داده يا
در دولت اصالحطلب و ميانهرو! سخنان اخير معاون
وزير نفت در همين راستا قابل ارزيابي است .هفته
گذش��ته جليل س��االري ،مديرعامل شركت ملي
پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ،از پيشفروش
بيش از  ۲ميليارد ليتر س��وخت در دولت گذشته
خبر داد و گفت« :يكي از چالشهاي ما در اين دوره
اين اس��ت كه در دولت گذشته بيش از  ۲ميليارد
ليتر س��وخت پيشفروش شده و  ۷۴ميليون دالر
پول بدون جابهجايي سوخت برداشت شده است».
اين س��خنان آقاي س��االري از چن��د منظر قابل
بررسي است .نخس��تين موضوع اين است كه در
شرايط تحريم ،مشكل تمامي بخشهاي كشور در
حوزه فروش و صادرات اين است كه فروش انجام

ميشود ،اما امكان دريافت پول آن وجود ندارد .در
حالي كه در مورد فرآوردههاي نفتي ،پول دريافت
شده و فرآورده تحويل داده نشده كه با توجه به نوع
فروش كه پيشفروش ب��وده ،موضوعي غيرعادي
يا غيرطبيعي نيس��ت .پس اتفاقا از اين منظر كه
پول دريافت ش��ده ،بايد به ديده مثبت به موضوع
نگريست .اگر سوخت فروخته شده و پول دريافت
نش��ده بود قطعا به راحتي نميشد پول را دريافت
كرد!
دومين موضوع اين است كه طبق شواهد امر ،اسناد
و مدارك اين نقل و انتقال موجود است ،چراكه با
استناد به همان اسناد و مدارك ،معاون وزير نفت
از پيشفروش سوخت سخن گفته است .بنابراين،
هم خريدار مشخص و هم تكليف مبالغي كه اخذ
ش��ده معلوم اس��ت .پس اينكه برخي سايتهاي
خبري با اس��تناد به س��خنان آقاي ساالري از گم
ش��دن دو ميليارد ليتر فرآورده نفتي خبر دادهاند،
نميتواند صحيح باشد ،چراكه فرآورده ،پيشفروش
شده ،پول به ش��ركت پااليش و پخش برگشته و
فرآوردهاي كه در اختيار ش��ركت اس��ت ،تحويل
داده نش��ده! از هر منظري كه بنگريم هيچ اتفاق
عجيبي نيفتاده و طبيعتا شركت پااليش و پخش
فرآوردههاي نفتي صرفنظر از اينكه چه دولتي بر
سر كار است يا چه كسي مديرعامل آن است ،بايد
سوختي را كه پيشفروش كرده و پولش را دريافت
كرده ،تحويل خريدار دهد .اما نكته سوم جالبتر
اس��ت .ميزان سوختي كه پيشفروش شده و بايد
در اختيار خري��دار  -يا خريداران -قرار گيرد ،رقم
بزرگي نيست و تنها حدود  2درصد فرآورده تحويل
شده در سال  ۱۳۹۹است .آيا شركت ملي پااليش
و پخ��ش فرآوردههاي نفتي ،توان انجام اين تعهد
را ندارد؟ آن هم در ش��رايطي كه از اوايل تابستان
محدوديتهاي��ي در ص��ادرات فرآوردههاي نفتي
ايجاد ش��ده بود و طبيعتا وقت��ي مصرف داخلي
فرآوردهه��اي پرتقاضايي همچ��ون بنزين ،كمتر
از توليد اس��ت ،ام��كان انجام آن تعه��دات وجود
خواهد داش��ت .به نظر ميرسد در شرايط كنوني
كه مردم نس��بت به خبرهاي اختالس و تخلفات
مالي و گم شدن فالن جنس و كاال ،بسيار حساس
هس��تند ،طرح چنين موضوعاتي آن هم از سوي
ش��خصي در قامت معاون وزير ،به جاي كمك به
كاهش التهابات جامعه ،فضاي بدبيني را در مردم
گس��ترش ميدهد .طرح چني��ن موضوعاتي در
فضاي عموم��ي ،آن هم در ش��رايطي كه پول در
فرآيندي مش��خص ،دريافت شده و فرآوردهها هم
متعلق به ش��ركت پااليش و پخ��ش و در اختيار
همين شركت است ،نه تنها كمكي به حل موضوع
نميكن��د ،بلكه رون��د ناامني روان��ي در جامعه را
افزايش ميدهد كه نه به سود مسئوالن است و نه
به سود مردم.
ایران:طومار شیخ بهایی؛
سندی مکتوب برای مدیریت آب زایندهرود

در نظامه��ای مختل��ف اجتماعی،
مالکی��ت انس��ان بر مناب��ع موجود
در طبیع��ت ب��ا توجه به ش��رایط
جغرافیایی ،زمانی و مکانی و ساختاری که فرد در
آن زندگی میکند تعریف میشود .شکل مالکیت
با توجه به کارکرد آن در دورههای مختلف تاریخی
تغییر کرده و انسانها گونههای کارکردی و مناسب
ه��ر عصر را برای مدیریت منابع در نظر گرفتهاند.
یکی از این شکلها ،مدیریت آب و تقسیم آن بوده
که در دورههای زمانی مختلف با هدف به حداقل
رسانیدن تعارضها و ایجاد عدالت در جامعه شکل
گرفته است.جامعه ایران با توجه به مشکل کمبود
آب از گذش��تههای دور راهکارهای مختلفی برای
مدیریت منابع آب تعریف کرده است.
مهمترین تدبیر فنی ،چهل هزار حلقه قناتی بوده
اس��ت که پیش��ینیان ما از چهار هزار س��ال قبل
ت��ا به امروز حفر کردهان��د .از میان تدابیر حقوقی
نیز میتوان به طومار ش��یخ بهایی بهعنوان سند
مکتوبی برای مدیریت حوضه آب زایندهرود اشاره
خ بهایی ،بهعنوان سندی حقوقی
کرد .طومار شی 
برای تقس��یم آب بین س��اکنان  7بلوک آبخور
(شامل  270سهام جزئی و  33سهم کلی) در نظر
گرفته شده بود.نظام مالکیت انسان بر منابع آبی،
به این معنا نیست که هرکس به هر میزان بخواهد
بتوان��د از آب اس��تفاده کند؛ بلک��ه طبق توافقی
اجتماع��ی با توجه به منابع موجود آبی تقس��یم
صورت میگرفته است .نخستین شواهد مکتوب
ل استناد که به مش��کالت کمآبی و تعارضات
قاب 
میان بخشهای مختلف حوض��ه آبریز زایندهرود
میپردازد ،طومار ش��یخ بهایی است .مشاهده این
طومار نشان میدهد که طومار شیخ بهایی بهعنوان
نمونه سنتی مدیریت منابع آبی ،با توجه به شرایط
زیستی و جغرافیای منطقه طراحی شده است.در
این طوم��ار ،از  75روز پس از ن��وروز تا آخر آبان
ماه به مدت  160روز تقس��یم آب تعریف شده و
در فصل سرد که بارندگیها کافی و مناسب بوده
بهرهبرداری به شکل آزاد در نظر گرفته شده است.
این طومار با مدیریت مناب��ع موجود در آن زمان
و حق برداش��ت به میزان تعیین شده ،تعارض را
به حداقل رس��انیده و مسئله بهرهبرداری از آب را
مدیریت میکرده است.اگرچه نظامهای مالکیت
بر منابع آبی ،از س��وی مردم بدون نقص نبوده و
تنشها و تعارضات را از بین نبرده است؛ اما شاید
طرح این س��ؤال ضروری باش��د که آیا مالکیت و
نمایندگی دولت بر منابع آبی توانس��ته است این
تنشه��ا را مدیریت کند؟ آیا دولتها در مدیریت
و زمانبندی برداشت این منابع موفق بودهاند؟ آیا
به مشارکت گرفتن مردم و تقویت اعتماد و سرمایه
ب برای مدیریت منابع آبی
اجتماعی راهی مناس�� 
اس��ت؟ وقتی نظام مالکیت و بهرهبرداری توسط
خود مردم اداره ش��ود آیا نتایج بهتری را ش��اهد
نخواهیم بود؟

