
بابای ساشا سبحانی کجاست؟
یک نماینده مجلس: آقای کرباسیان! بنده شما 
را انسان متش�خصی می دانم ولی شاخص های الزم 

برای وزارت را ندارید.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که...

الف(وزیرمتشخصبههیچدردینمیخورد.
ب(وزیرمتخصصهمفایدهایندارد.

ج(وزیرمتحصنازهردووزیرفوقبدتراست.
د(اگرنمایندگانس��ابقبهوزارتبرس��ندهیچ

استیضاحیدرکارنخواهدبود.
یک نماینده مجلس: امروز ما بی ارزش رین پول 

را در دنیا بعد از ونزوئال داریم.
در عب�ارت فوق ک�دام ی�ک از گزینه های زیر 

حذف شده است؟
الف(مادرهوگوچاوز

ب(بغلبغل
ج(بابایساشاسبحانی

د(هیچکلمهایحذفنشدهاست
وزیر اس�بق بهداش�ت: االن به عنوان کسی که 
کار دانشگاهی می کند تحقیقی داشته ام و متأسفانه 

تمایل به مهاجرت زیاد شده که یک آسیب است.
ب�ا توجه به این اظهارنظر کدام یک از میوه های 

زیر برای سالمتی بدن مفیدترند؟
الف(گالبی

ب(سیبسرخ
ج(شفتالو

د(هلو

ننجون

پلنگ های شاخ دار عليه ستاره ها
محسن مهدیان

سخنانآقایکیانیاندرتشییعپیکرمرحومدری
برایخیلیهابهغایتاعجابانگیزبود.حداقلازجناب
کیانیانانتظارنمیرفت.خیلیفکرکردماینسخنانرا
بایدچطورتحلیلکرد؛اینکه»دراین40سالحتییک
روزخوشهمندیدم.«س��خندرشتیبود؛حتیاجازه
نمیدادپاسخدهیم.چهچیزرابایدپاسخمیدادیم؟مثاًل
میگفتیمنهاشتباهمیکنید،دراین40سالروزخوش

همداشتیم؟بیمعنیبود.بایدرهامیکردیم.
تااینکهچندروزپیشگوشهایازمراسمعروسیخانم
پاکدلوآقایکاظمیهممنتش��رشد.پیشترفیلمهای
عروس��یآدمهایمش��هور،درش��بکههایزیرزمینیو
قاچاقیمنتشرمیشدوحاالخودعروسودامادفیلمشان
رامنتشرکردندتادرمعرضقضاوتباشند.ایندوماجرا
تنهاگوشهایازحوادثاخیرزندگیسلبریتیهاست.اما
غرضاینیادداشتنقدایندورفتارنیست.ماجرافراتراز
اینوقایعاست.همهآسیبهایدنیایسلبریتیبهکنار،
امروزماجرایغمانگیزتریدرحالشکلگیریاستکه

ایندوخبرراهمبایددرهمیندرگاهتحلیلکرد.
درروزگاریبهسرمیبریمکهخودسلبریتیهانیز
کمکممسخخواهندشدوتغییرشکلمیدهند.روزگاری
کهپلنگهایش��اخدارعلیهس��تارههابرمیخیزند.به
زودیباپدیدهعبورازسلبریتیمواجهخواهیمبود.این
افرادکهبهشاخهاوپلنگهایاینستاگرامشهرهاندهمه
امتیازشانراازهنجارشکنیمیگیرند.اساساًالکچریها،
خالکوبیها،موهدهدیهاوپورشهسوارهاورقاصههانسل

جدیدسلبریتیهاراشکلمیدهند.
ای��نافرادازهیچقاعدههنجاریپیروینمیکنندو
همههنرش��انفاصلهگرفتنازارزشهاینهادینهشده
اجتماعیاس��ت.دنیایامروزدیگردنیایس��تارههاهم
نیست.دنیایاغواگریاست.ستارههادریکحوزهرشد
کردهودارایمهارتاند.ستارهبودنیعنیتواناییواستعداد
درخشانوخارقالعادهدریکهنرداشتن.امااغواگرینیاز
بههیچمهارتیجزشورش��یبودنندارد؛ش��ورشعلیه
فرهنگمسلطجمعی.فالشزنیشهرتزاست.پلنگهای
شاخدارازهمهچیزاعتبارزداییمیکنندورشدشاننیز
درهمینقدرتقاعدهشکنیاست.هیچکسنمیداندتتلو
بااینهمهتوهینوتحقیروبدریختیو..چراشهرتپیدا

میکند؛هیچنیستجزشورشگری.
پلنگهاوشاخهایاینستاگرامچهرههایبهغایت
معمولیو...ستارهایاندکهبدونهرگونهاستعدادخاص
ی��اامتیازویژهایش��هرتیافتهاندوام��روزبازارگردانی
میکنندوپدیدهاینفوئنس��رهارادرتبلیغاتسوداگرانه
ش��کلدادهاند.واماآس��یببزرگاینجاستکهجریان
سلبریتیس��نتیماچارهاینداردجزحرکتدرمسیر
پلنگهایشاخدار.درغیراینصورتازشهرتمیافتند.
امروزکیانیاننیزمجبوراس��تنقدوض��عموجودرابا

تعابیریشبیهتتلیستهابیانکند:40سالاست....
امروزس��لبریتیهانیزدرحالمسخشدنهستند
چونبایدبرایبقایخود،بااینموججدیدشهرتفزایی
همراهشوند.شهرتیکهدرهنجارشکنیوسرکشینهفته
اس��ت.تادیروزمهمترینآسیبسلبریتیهااینبودکه
زندگیش��انالگویبخش��یازجامعهمیش��داماامروز
ماجرابس��یارغمانگیزتراستچونخودسلبریتیهانیز
مجبورندبرایشهرتبیشترزندگینمایشیپیداکنندو
اینبارزندگینمایشیشانبهجامعهمنتقلمیشود.مثل
مراسمعروسیخانمپاکدلواظهاراتاخیرآقایکیانیان.
حالآنکهزندگینمایشیاوهیچچیزجزشورشیبودن
نیست.بگذریمکهامروزمسئوالنماهمبرایموثربودن
مجبورندس��لبریتیطورواردرقابتالیکخوریش��وند.
نمونهاشعکسس��لفینمایندههاب��اخانمموگرینییا

جشنفالننمایندهبهخاطرافزایشتعدادفالورهاو....

زاویه دید
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و منصفانه »نقد« سازندهحقمنتقِددرح���اشیه
مطل��ِعصاحبنظروبادانشاس��تکه
مناس��باتخارجازس��اختیکفیلم
بهمثابهی��کاثرهن��ریرا،برانتخاب
کلماتوعباراتخودتاثیرنمیدهد.از
اینرواینمطلبکه»نقدفیلم«نیست
هی��چمواجههایب��ا»نقدک��ردن«به
معن��ایانتخابس��رهازناس��رهوارائه
تحلیلبرایاعتالءدیدگاهتماش��اگرو
فیلمسازوجلوگیریازجعلوتقلبو
درنهای��تکمکبهلذتب��ردنهرچه
بیشترازفیلمهاندارد؛اماباآنرویهای
کهمفهومنقدفیلمرابرایمطالبخود
بهعاریتمیگیردودرتنظیموکوالژ
مطالبب��اسوءاس��تفادهازای��نواژه،
حواش��یراب��راصلومت��نتحمیلو
مح��اطمیکن��دوب��اای��نپوش��ش،
تمناهایش��خصییادداشتوگزارش
مت��ن در را خ��ود طلبان��ه مواج��ب
میگنجان��د؛وگاهیآنچن��اننازلو
بیکیفی��توپراش��تباهومش��حوناز
نگاه��ی در و نادرس��ت اطالعات��ی
خوشبینانهبااغالطیناشیازبیدقتی
ویاکمدقتیوبااعتمادبهنفسفراوان،
بهایناقدامغل��طهمتمیگمارد؛در
راستایدفاعازواژه»نقد«مشکلدارد.
حالکهب��هدلیلهمزمان��یبافقدان
هنرمن��دمن��زه»ع��زتاهللانتظامی«
بزرگ،مخاطبانفعالرسانههایرسمی
و ارجاع��ات ان��واع ب��ا وغیررس��می
یادآوریه��اب��هکارنام��هوعملکرداو
مواجهن��د،ناگزی��رایندیال��وگفیلم
»خان��هایرویآب«ب��هذه��نیادآور
میشودکه:»اینروزهابخلوحسادت

وتنگنظریشغلدومهمهمردمه!«
نگارندهناگزیراستازخودسوال
کندکهاگر»تنگهابوقریب«س��اخته
نمیشدچهمشکلیوازچهکسیرفع
میشد؟وچهکس��یآراممیگرفت؟
آنه��مدرس��ینماییک��هفیلمه��ای
توصیهشدهمیلیاردیکهدرسالهایی
خاصتوس��طناکارآمدتری��نمدعیان
فیلمس��ازی،بهصرف»خ��ودیبودن«
واز»بچههایجبه��هوجنگبودن«
ساختهش��ده،حت��یبخ��شکوچکی
ازجامع��هبچههایجن��گراهمقانع
نکردکهبهتماشایفیلمبروندتاشاید
حداقلپولطراحیوچاپپوسترهای
فیل��مبازگردد؛وبازاینس��والکهآیا
اطالقواژه»سفارش��یبودن«بهیک
فیلمدلیلیبرایفروکاستنازکیفیت

وغن��ایاثراس��ت؟هرچن��ددرادامه
تاکیدخواهدش��دک��هبهزعمنگارنده
»تنگ��هابوقری��ب«بهدالیل��یمتقن
فیلمیسفارش��یبهمعن��ایرایجآن

محسوبنمیشود.
امابرخیگزارشنویس��انخبری
ک��هخ��ودراف��ارغازحداق��لنیازبه
کمیجس��توجویالزمدراینزمینه
کهذاتفعالیتدراینرش��تهاس��ت
میدانن��دوتکن��گارینویس��انیکه
دالیلخبثطینتشانلورفتهاست،
درابت��دابایدتاریخس��ینمایخودرا
ش��ناختهوبعدبهس��فارشدادنهاو
گرفتنهاخردهبگیرند.مهمایناست
کهدرطیفرآیندایننوعفیلمس��ازی
چهنتیجهایحاصلمیش��ود.قبلاز
ورودبهاینمناقشه،بایادآوریتاکید
قبلی،بهصراحتادعایسفارشینبودن
»تنگ��هابوقریب«درج��ایخودباقی
است؛یعنیسفارش»موسسهاوج«که
وظیفههزینهازبودجهعمومیکش��ور
ب��رایس��اختفیلمجنگیب��ااهداف
یکنهادنظامیمشخصوقدرتمندبه

آنمحولشده،نیست.
بایدیادآوریکردقبلازس��اخت
اینفیل��م،تهیهکنن��دهآن،فیلمیبا
عنوان»ویالییه��ا«راتولیدکردهبود
ک��هفیلمنامهاشدوازدهس��البهنیت
گرفت��نبودجههایآنچنانیدردیگر
دفاترس��ینماییبالتکلیفمیچرخید؛
اماسرانجام»ویالییها«توسط»سعید
مل��کان«ازبخ��شخصوص��یپروانه
س��اختگرفتوسهمش��راکتبنیاد
فارابیدرآننیز،همتمایلبنیادوهم
طب��قعرفرایجتولیدفیلمهایاولو

ازوظایفایننهادبودهکهمتاس��فانه
درحی��نتولیدتااک��رانفیلمبهآن
تزریقنش��د.حتیتایکسالپساز
پایاناکرانفیلمنیز!مبلغقابلتوجهی
ازسهمالشراکهازطرفآننهادبهاین
فیلمتزریقنشدونهایتاملکانناگزیر
ش��دتاباقبولحقوقمختلفیکهغیر
ازاکرانعمومیفیلموجوددارد،ضرر
ش��راکتراجبرانکن��د.هرچندواما
ای��نفیل��مدرمصاحبهه��ایمختلف
چهبس��یاربهداِدکارنام��هوعملکرد

مسئولینآننهادرسید!
اما»تنگهابوقریب«بهروشدیگری
تولیدشد.کیفیِتسابق»سعیدملکان«
مسئولین»موسسهاوج«رابرآنداشت
ت��ابهدلیلاطمینانبیش��ترازحصول
نتیجهمطل��وب،باوسوس��ههمکاری
بااوکن��اربیایند.درهرص��ورتملکان
»خودی«محسوبنمیشدوآنهاباید
پاس��خ»خودی«هاراهممیدادند؛اما
ملکانهیچکدامازطرحهایپیشنهادی
وکارگردانانتحمیلیآنهارانپذیرفت
و»موسس��هاوج«راب��هی��ادرویدادی
کهسیس��الدرناگفتههاحبسشده
بود،یعنیحماسه»تنگهابوقریب«که
دغدغ��هقدیمیاشبودانداختوبهرام
توکلیرانیزبهعنوانکارگردانمعرفی
کرد.اتفاقیکهالبدبرای»موسسهاوج«
یکریس��کسازمانیمحسوبمیشد.
پافش��اریزیادینیزازسویملکاندر
کارنبود.چراکهاوتمایلبهکنارهگیری
ازهم��کاریرا،درغی��رای��نصورت،
خیلیراحتمطرحک��ردهبود.اتفاقی
کهقطعابسیاریازسینماگرانمدعی
اینعرصهراخوشحالمیکرد.درواقع
»تنگهابوقریب«سفارشسعیدملکان
به»موسسهاوج«وتحتضمانتاوبود.
اوس��الهاآرزویساختهشدنماجرای
»تنگ��هابوقری��ب«وش��رحرش��ادت
بازماندهگان»گردانعمار«توسطهر
تهیهکنندهدیگریراهمداش��توچه
نهادیغیراز»موسس��هاوج«بایداین
مس��ئولیترابهگردنمیگرفت؟واو
نیزمش��وقمیبود.ش��ایدمتخصصان
خودخواندهتصورش��انایناس��تکه
برایمث��ال»وزارتآموزشوپرورش«
بای��دبرایس��اختای��نفیل��ماقدام
میکرد!هرچن��ددوفیلمنامهجنگی
دیگرینیزدراولویتکاریملکانقرار
داشتکهفعالآنهارابنابهدالیلیکنار

گذاشتهاست.
ادامه دارد

امام صادق علیه السالم:
خداوندامتیراعذابنخواهدکرد،مگردروقتیکه
نسبتبهحقوقبرادراننیازمندخودسستینمایند.
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نمایشگاه تخصصی دشمن شناسی
نمایشگاهتخصصیدشمنشناسی»دینزاو«به
منظورمقابلهباتهدیداتاعتقادیدشمنانوضرورت
آش��ناییبادشمنشناس��یوآس��یبهایموجود
درح��وزهجنگنرمدرروزهایتانهمش��هریوردر

نگارخانهفرهنگسرایاندیشهبرگزارمیشود.
درایننمایش��گاهتع��داد80اثردرقالب5
س��یرنمایشگاهیباموضوعاتاوانجلیست،مرگ
ب��ردیکتات��ور،وهابیت،حقوقبش��رآمریکاییو
پایاناس��رائیلبهصورتپوس��ترهایمفهومی،
تابلومق��االتوکاریکاتورآث��ارهنرمندانحوزه
هنریوگروهپژوهشیوهنریحنیفدرمعرض

دیدعالقهمندانقرارگرفتهاست.
عالقهمندانمیتوانندبرایبازدیدازنمایشگاهتا
نهمشریورماهازساعت9تا20بهفرهنگسرایاندیشه
واقعدرخیابانشریعتی،نرسیدهبهپلسیدخندان،

بوستانشهیدمنفردنیاکی)اندیشه(مراجعهکنند.

فرهنگسرا

جزئیات مصدومان زلزله کرمانشاه
رئیسسازمانامدادونجاتازافزایششمار
مصدومانزلزلهشبشنبهکرمانشاهبه253تن

خبرداد.
مرتضیس��لیمیبااش��ارهبهزمینلرزه5.9
ریش��تریکرمانش��اهگفت:207نفر)ثالث85،
جوان��رود38،روانس��ر35،پاوه16،ک��وزران4،
کرمانش��اه26،کامیاران3(مصدومش��دند.وی
تصریحکرد:همچنینب��هدنبالاینزمینلرزه2
نفر)ثالث-آقای70س��الهواس��المآبادغرب-
خانمباردار(هردوبراثرحملهقلبیجانباختند.
ویهمچنینگفت:21تیمارزیاب،40نیروی
عملیات��یب��ههم��راه18دس��تگاهآمبوالنسو3
خودروینجاتدراینعملیاتبهکارگرفتهشدند.

بنابراینگزارشتاکنون60پسلرزهمنطقه
ثالثباباجانیرالرزاندهاست.گفتنیاست،درپی

اینزلزله500واحدمسکونیتخریبشدند.

حادثه

آلبوم »آوای صحرا« به بازار آمد
مرکزموسیقیحوزههنریانقالباسالمی،
آلبوم»آوایصحرا«راب��اهمکاریحوزههنری
خراسانجنوبیباعنوان»صحرا«کهدرمنطقه،
باشهرتسلمآبادیهامعروفاست،منتشرکرد.
درای��ناثرکهبااجراوخوانندگیجابرزارع
همراهاس��ت،ابراهیمسلمآبادیباسازتخصصی
دهلودای��رهومحمدس��لمآبادیازنوازندگان
برترس��ازس��رناخوانندهراهمراه��یمیکنند.
گروهموس��یقیمقامیخراسانجنوبیباعنوان
»صحرا«کهدرمنطقه،باش��هرتس��لمآبادیها

معروفاستدرسال1352تشکیلشد.
عالقهمندانبرایتهیهآلبومموسیقی»آوای
صح��را«ب��هصورتنس��خهاصل��یمیتوانندبه
مراکزمعتبرفروشمحصوالتفرهنگیوهنری
سراسرکشوروهمچنینسایتهایمعتبرمرکز

موسیقیمراجعهکنند.

چارمضراب

وهای توقیف شده تخفیف در خالفی خودر
مع��اونهماهنگکنندهپلی��سراهنماییو
رانندگیتهرانبزرگازکاهشخالفیخودروهای

توقیفشدهبهمناسبتدههوالیتخبرداد.
س��رهنگابوالفض��لموس��ویپورگفت:در
اجرایدس��تورس��رداررحیمیفرماندهانتظامی
تهرانبزرگ،آندس��تهازشهروندانیکهخودرو
یاموتورسیکلتش��انبهعلتخالف��یباالتوقیف
ش��دهودرپارکینگاست،میتوانندبهمناسبت
دههوالیتتاهفتمش��هریوربهس��تادترخیص
خ��ودروواقعدرخیابانزنجانوس��تادترخیص
موتورس��یکلتواقعدربلوارخلیجفارسمراجعه

کنندوازتسهیالتارائهشدهبهرهمندشوند.
ویتصریحکرد:واحدرس��یدگیبهتخلفات
واخذجرائ��مدرایندومرک��زبهصورتموقت
مس��تقرش��دهوعالوهبرآنقاض��یمربوطهنیز

مستقرشدهوبهجرائمرسیدگیمیکند.

پلیس

اگر »تنگه ابوقریب« ساخته نمی شد چه مشکلی و از چه کسی رفع می شد؟ و چه کسی آرام 
می گرفت؟ آن هم در سينمایی که فيلم های توصيه شده ميلياردی که در سال هایی خاص توسط 
ناکارآمدترین مدعيان فيلم سازی، به صرف »خودی بودن« و از »بچه های جبهه و جنگ بودن« 
ساخته شده، حتی بخش کوچکی از جامعه بچه های جنگ را هم قانع نکرد که به تماشای فيلم 

بروند تا شاید حداقل پول طراحی و چاپ پوسترهای فيلم بازگردد

درنخستینسالگردشهادتمحسن س ن����و درفا ای��ران هنرمن��دان حجج��ی،
مراسمیباعنوان»سربداران«گردهممیآیند.

موسس��هفرهنگیوهنریکس��اءبامشارکتبنیاد
فرهنگیهنریرودکی»کنگرهس��ربداران«راباحضور
هنرمن��دانواهال��یفرهن��گوهنرایراناس��المیدر
نخس��تینس��الگردش��هادتمحس��نحججیدرتاالر

وحدتبرگزارمیکند.
ای��نبرنامهتبلورقدرشناس��یهنرمن��دانواهالی
فرهنگایراناس��تدرپاسداش��تخونشهدایمدافع

حرمواینبارهنرمندانمیزبانخانوادههایاینش��هدا
خواهندبود.

درای��نمراس��مبزرگانهن��رایراناج��رایبرنامه
خواهندداشتوآثاریازهنرمندانشناختهشدهسینما
وتلویزیون،موس��یقی،هنرهایتجسمی،شعروادبیات
باموضوعش��هیدحججیوشهدایمدافعحرمرونمایی

خواهدشد.
برنامههایاینمراس��مکهدوازدهمش��هریورماهدر
ت��االروحدتاجرامیش��ود،درروزه��ایآتیبهاطالع

هنرمندانوعالقهمندانخواهدرسید.

با عنوان »سربداران« برگزار می شود
گردهمایی هنرمندان در نخستین سالگرد شهادت شهید محسن حججی

گ�روه زیس�ت بوم  س��ومین ش�ه��ر ر باغبان��ی،د بینالملل��ی نمایش��گاه
نهادهها،گلخانه،گیاهاندارویی،ماش��ینآالتوصنایع
وابستهباحضورمعاونوزیرجهادکشاورزیوتنیچند

ازمسئولیناجراییافتتاحخواهدشد.
6تا9شهریورماهجاریسومیننمایشگاهبینالمللی
باغبان��یدرفضاییبهوس��عت3500مترمربعدرمحل
دائمینمایش��گاههایشهرداریتهران)بوستانگفتگو(

ازساعت9صبحالی5بعدازظهربرپامیشود.
اف��زونبر70ش��رکتداخلیوخارج��یباحضور
درس��الهایتهران،گلس��تانوپردیسایننمایشگاه
اق��دامبهحض��ورومعرفیدس��تاوردهاوتکنولوژیهاو

دستاوردهایخوددرزمینهباغبانیو...خواهندکرد.
گروههایکاالییکهدرسومیننمایشگاهبینالمللی
باغبانیامسالحضورخواهندداشتشاملانواعگیاهان
فضایباز،گلهایشاخهای،گلدانی،گیاهانآپارتمانی،
گیاه��انداروی��یوفرآوردهه��ایگیاه��ی،میوهه��ای
سردسیری،تمامخشکبارها،میوههایگرمسیریونیمه
گرمس��یری،قارچهایخوراک��یوفرآوردههایمرتبط،
انواعسبزی،صیفی،میوههایباغبانیوگلخانهای،انواع
بذر،پیاز،قلمه،نش��اونهالوس��ایرنهادههایباغبانی،
سیس��تمهایسردخانهای،ذخیرهس��ازیوماشینآالت
فرآوردههایتولیداتباغیوگلخانهای،آزمایش��گاههای

آبوخ��اك،کلینیکهایگیاهپزش��کی،بیولوژیکیو
خدماتپشتیبانیگیاهیهستند.

همچننینادوات،ماش��ینآالتوابزارآالتباغبانی،
ملزوماتآبیاریبارانی،قطرهایوکش��تهیدروپونیک،
سیستمهایسرمایشیوگرمایشیوسیستمهایآبیاری،
تکنیکهایطراحیوساختگلخانهها،انواعگلخانههای
مکانیزه،تجهیزاتوتاسیساتگلخانهایدرمعرضدید

عالقهمندانبهباغبانیو...قرارخواهدگرفت.
س��ومیننمایش��گاهبینالملل��یباغبان��ی،نهادهها،
گلخانه،گیاهاندارویی،ماش��ینآالتوصنایعوابس��ته
ازس��ویش��رکتنمایش��گاهیمیالدنوروب��احمایت
وزارتجهادکش��اورزی،س��ازمانچایکشور،سازمان
نظاممهندسیکش��اورزیومنابعطبیعی،انجمنملی
گلخانهسازان،اتحادیهش��رکتهایتعاونیوکشاورزی
وتولیدکنندگانگلوگیاهوبذرونهالاس��تانتهران،

انجمنگلوگیاهانزینتیو...برپاخواهدشد.
همچنینانجمنهایتولیدکنندگانفرآوردههایآلی
وزیستیکشاورزی،انجمنتولیدکنندگانتراکتورکمباین
ماش��ینهاادواتوتجهیزاتکش��اورزی،اتحادیهمرکزی
تعاونیهایروستاییوکش��اورزیایران،اتحادیهمرکزی
شرکتتعاونیتولیدروستاییکشور،بازاربزرگکشاورزی
ایران،اتحادیهصادرکنندگانخشکبارایرانو...دربرگزاری

هرچهباشکوهترایننمایشگاههمکاریخواهندداشت.

افتتاح سومین نمایشگاه باغبانی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی

چند نکته پراکنده درباره »تنگه ابوقریب«؛

»تنگه ابوقریب« فیلم سفارشی نیست

محسن رجبی

mohsenrajabi.mr2@gmail.com

یکس��الازحضور یتخ����ت بنفشهاپا و س��بز
دربهش��تتهرانمیگذرداماعایدی
آنهابرایشهروشهروندانتقریباهیچ
استوبرایحزبهایخودبرد-برد
وش��اهداینماجراعذرخواهیرئیس
ش��ورایش��هردرصحنعلنیشورااز
مردمیاس��تکهب��هعقیدهاواعضای
شورایاسالمیشهرتهراننتوانستهاند

انتظاراتشانرابرآوردهکنند.
باایناظهاراتصریحوالبتهتاسفانگیز
کهخیلیشجاعانهبیانشدهاستدیگر
حتینیازنیستمابهایناعضایشفاف
نم��رهبدهیمزیراچن��دروزپیشرئیس
شورایشهرکهتقریباهمسابقهبهتری
داردوهممنطقیترازدیگراناس��تآب
پاکیرارویجریاناصالحاتوهمفکران

وهمطیفانخودریخت.
محسنهاشمیرفسنجانیبااشاره
بهاینکهحدود70درصدکالنش��هرهاو
مراکزاستانتوسطنیروهایاصالحطلب
ومعتدلمدیریتمیشوندوفراکسیون
امیدشاملیکسومنمایندگانمیشود،
افزود:اصالحطلب��انومعتدالنیکهدر
قدرتهس��تند،بایدبتوانن��دروزبهروز
اثرگذاریش��انرابیش��ترکنن��د.آنچه
موج��بدرخواس��تهاب��رایاصالحیا
موجبسرخوردگیوعدماقبالبرخی
ازگروههابهاصالحطلبانشدهاست،این
استکهاصالحطلبانومیانهروهابهاندازه
پیروزیهاییکهدارند،اثرگذاریهایشان

مثبتوقابلتوجهنبودهاست.
رئیسشورایش��هرتهرانتصریح
ک��رد:اصالحطلبانآمادگ��یالزمبرای
داش��تنچنینقدرتیرانداشتندواین
قدرت،ب��هصورتیکبارهدربس��یاری
ازش��هرهایایرانبهدستآمدهاست
وازنظ��رعملگرای��ی،اصالحطلبانکم
آوردهاند.رویایننقیصهبایدبهصورت
جدیکارش��ودزیرابرطرفنشدنآن

میتواندبهاعتمادواقبالجامعهنسبت
بهاصالحطلبانومعتدالناثربگذارد.وی
افزود:اصالحطلبانومیانهروهامیتوانند
بگوینددولتانتظاراتمردمرابرآورده
نک��ردهودرنتیجهاصالحطلبانصدمه
خوردهاندولیهماینکاصالحطلباندر
بسیاریازشهرهادرراسامورهستند.
آنهاهمبایدبهاینس��والجوابدهند
کهچراخودشاننتوانستهاندبهانتظارات

مردمپاسخدهند؟
هاش��میدیروزنیزپسازانتخاب
مج��ددب��هعن��وانرئی��سش��ورادر
س��خنانیگفت:امیدواری��مبتوانیمدر
س��الدومضعفهارابرط��رفکنیمو
پاس��خگویانتظاراتمردمباش��یمواز
مردمعذرخواهیمیکنیمکهبراس��اس
رأیتاریخیکهبهشورایپنجمدادند،
نتوانستیمانتظاراتآنهارابرآوردهکنیم.
حاالازهمهاینهابگذریمش��ورای
ش��هریهادیروزبازبهبحثپیادهروی
اربعی��نورودکردندودس��تآخرنیز
تنه��ا12نف��ربهالیحهی��کفوریتی
هزینهش��هرداریدراینمراس��مرای

دادندوبهتصویبرساندند.
اینماجراپارس��النیزدرشورای
ش��هرموردبحثقرارگرفتهبودوهم
حاش��یههایبس��یاریدرس��تکرده
ب��ودودیگرمس��ئولیننی��زبهکمک
همطیفانشانآمدهبودندواززبالههای
پیادهرویاربعینعکسمنتشرکردند
تابامحکومک��ردنزوارماهیخودرا
ازآبگلآل��ودبگیرند.بااینحس��اب
سالگذشتههمنگفتندکسانیکهبه

سواحلشمالیکشورمیروندوبدتراز
اینبهاصطالحمستنداتضررزدنبه
محیطزیس��تراسرطبیعتمیآورند
رابای��دچطورمه��ارومدیریتکرد؟!
آی��ابرایآنهاخرابک��ردنجادههای
منتهیبهس��واحلشمالیراپیشنهاد
میدهن��دیاهمچنانک��شدارکردن

اتمامپروژهتهرانشمالرا؟
حاالباهمهاینتفاس��یردوبارهدر
س��الیکهبهعقیدهرئیسشورایشهر
بای��دنظرمردم��یراک��هرایتاریخی
دادن��دجلبکردش��وراییهاودرراس
آنه��االویریب��هبهان��هصرفهجوییدر
هزینهکردهایشهروشهرداریخواستار
قط��عهزینههایش��هرداریدرجایی
خارجازتهران)کربالومسیرپیادهروی(
شدهودرمقابلالویریحقشناسهم
بهعنواندیگرعضوش��ورابااش��ارهبه
اینکهیکس��ومزائرینتهرانیهستند
ای��ناقدامراخ��ارجازعرفندانس��ته.
نکت��هقابلتوجهدرموردایناظهارنظر
مرتضیالویریرئیسکمیسیونبرنامه
وبودجهش��ورایشهرتهراناینجاست
کهزمانیکهروزهایابتداییشوراپشت
سرگذاشتهمیش��دکهافشاگریایدر
ش��ورابهمنظورخریدخودروهایصفر
کیلومت��روخریدنتبلتهایامریکایی
مطرحشدازاوچنینواکنشهاییدیده
نشدواینطوردرمیانمردمتلقیشدکه
اینهزینهکردهاازدیدالویریاسرافو
ریختوپ��اشنبود؟وتاجاییاینگونه
هزینههاپیشرفتکهبهش��ورایپنج

شورایالکچریلقبدادهشد.
مردمازالویریمیپرسندکهشما
کهرویبیتالمالحساس��یدآیاهزینه
چندینمیلیونیبرایسفرههفتسین
حض��راتوبریزوبپاشازمنبعدرآمد
ش��هرداریوبیتالمالنبود؟آیاهزینه
برایآسایشوراحتیاعضایشوراآزاد
اس��توآنجاکهپایمردموآسایشو
خدماترس��انیبهآنهاوسطباشدایراد
دارد؟مانیزمانندمردممنتظرپاس��خ
الوی��ریبهاف��کارعموم��یمیمانیمو
میبینی��مک��هطیففعلیکهس��ابقه
تلخش��ورایش��هراولرادرکارنامهو
اذهانمردمداردچطورمیتوانددرعمر
باقیماندهشورانظرمردمراجلبکند.

هزینه کردن شهرداری برای اربعین قابل توجیه نیست؟

الکچری های دلسوز بیت المال


