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گفت و گو با شهرام جزایری:

در کرمان 
زمین خواری 
نکردم
  در مقطعی حدود 4 ، 5 هزار نفر 
پرسنل مستقیم و غیر مستقیم برايم کار 
مي کردند. 400، 500 مدير لیسانس، فوق 
لیسانس به باال و دکتری را من مديريت 
وکنترل مي کردم. 

  من از سالها پیش که در کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
مشاور فنی بودم تا همین االن دورادور 
وغیررسمي به رفقای مجلس و همه 
کارشنان و ديگران مشورت می دهم

  شما يک بنگاه ويران را به من بدهید 
و بعد ببینید چطور آبادش مي کنم
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نماينده ولی فقیه در استان کرمان
 خطاب به مسئولین:

بدون توقع و با کیفیت برای 
مردم کار انجام دهید

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان خطـاب 
بـه مسـئولین گفـت: کاری بـرای خداسـت که هیچ 

توقعـی در آن نباشـد.
آیت اهلل »سـید یحیی جعفـری« صبح دیروز 30 
آذرمـاه در دیدار اعضای شـورای حمـل و نقل با وی 
بـه مناسـبت هفته حمـل و نقل و راهداری با اشـاره 
بـه اینکـه بایـد نظـم را از امیرالمومنیـن بیاموزیـم 
گفت: اگ نظم را رعایت کنیم و مسـئولیت کارهایی 
را کـه بـر عهده مـان اسـت را مطابـق با اسـتاندارد و 
بـه صـورت صحیـح انجام دهیـم، تکلیف خـود را به 
درسـتی انجـام داده ایـم. وی ادامـه داد: کسـی کـه 
توانایـی انجـام کاری را نـدارد باید با شـهامت بگوید 
کـه از عهـده مـن سـاخته نیسـت ضمـن آنکـه کار 
اگـر بـرای خـدا بـوده و صحیـح نیـز انجـام شـود، 
مثمرثمـر خواهـد بـود. امام جمعـه کرمان با اشـاره 
بـه حدیثـی از امـام صـادق)ع( گفـت: ایشـان عمل 
خالـص را اینگونـه معنا می کنند کـه »عمل خالص 
آن اسـت که شـما هیـچ توقعی نداشـته باشـید که 
مخلـوق بخواهـد از شـما تشـکر کند«. یعنـی کاری 
بـرای خداسـت که هیچ توقعـی در آن نباشـد. آیت 
اهلل جعفـری در پایانـت بـه مسـئولین توصیـه کرد: 
سـعی کنیـد در راه خدا اوال محکـم کار کنید و ثانیا 
کار را بـرای خـدان انجـام دهید چرا که بسـیاری از 
افـراد، کاری را قبـول می کننـد امـا آن را بـا کیفیت 

نمی دهند. انجـام 

اصالح ساختار دستگاه اساس 
کار در بازرسی است

مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگی اسـتانداری 
کرمـان گفـت: اسـاس کار مـا در بازرسـی، اصـاح 
سـاختار دسـتگاه اسـت و بـه دنبـال مـچ گیـری 

نیسـتیم.
زهـرا موسـی پـور در سـومین نشسـت کمیتـه 
بازرسـی سـتاد صیانـت از حریـم عمومـی و حقـوق 
شـهروندی در محـل اسـتانداری کرمـان افـزود: اگر 
بازرسـان بـا اخـاق و برخـورد شایسـته، مدیـران و 
مـردم را متوجـه اشـتباهات شـان کننـد، بازرسـی 
مفیـدی اسـت. وی بیـان کرد: بازرسـان طـوری در 
دسـتگاه مربـوط ظاهر شـوند کـه مدیران اشـکاالت 
مجموعـه را بیـان کننـد و بـر عیـب هـا سـرپوش 
کننـد.  همـکاری  اشـکاالت  رفـع  در  و  نگذارنـد 
اسـتانداری  فرهنگـی  و  اجتماعـی  امـور  مدیـرکل 
کرمـان تاکیـد کـرد: نبایـد نگاه مـا در بازرسـی تک 
بعـدی باشـد و در صـورت مشـاهده نقطـه ضعـف 
در دسـتگاهی نبایـد آن را بـه تمـام فعالیـت هـای 
مفیـد آن دسـتگاه تسـری بدهیـم بلکـه بایـد نـگاه 
همـه جانبـه نگرانه در این مورد داشـته باشـیم. وی 
بـا اشـاره بـه اهمیـت حقـوق شـهروندی در جامعه 
افـزود: یکـی از مهمترین مسـائلی کـه در جامعه ما 
مـی توانـد به ایجـاد سـرمایه اجتماعی کمـک کند، 
رعایـت حقـوق مردم اسـت. موسـی پور گفـت: باید 
حـق و حقـوق مردم کـه مشـتریان اصلی سـازمانها 
هسـتند را رعایت کنیم و مسـئله عفـاف و حجاب و 
صیانت از حقوق شـهروندی از مواردی اسـت که در 

نظـر داریـم بـا جدیـت کامـل دنبـال کنیم.
و  مـردم  بـه  داریـم  اعتقـاد  کـرد:  تصریـح  وی 
مراجعـه کنندگان حتـی در صورتی کـه کاری برای 
آنهـا نمـی توانیم انجـام دهیـم، با اخـاق و برخورد 
حسـنه روبـرو شـویم. وی ادامـه داد: اعتقـاد ما این 
اسـت مـردم حرمـت، جایـگاه، کرامـت و ارجمندی 
دارنـد و مـا که ایـن طرف میز نشسـتیم نبایـد نگاه 
تحقیرآمیـزی به آنها داشـته باشـیم. مدیـرکل امور 
اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری کرمـان بـا بیـان 
اینکـه دسـتورالعمل هـای کاملـی در زمینـه حفـظ 
حقـوق شـهروندی ابـاغ شـده اسـت گفـت: بـرای 
سـازمانی،  درون  وظایـف  بـر  عـاوه  هـا  دسـتگاه 
یکسـری وظایـف بـرون سـازمانی هـم تبیین شـده 
کـه وظایـف بـرون سـازمانی موضـوع تعامـل بیـن 
دسـتگاه هاسـت. وی اظهـار کـرد: سـتاد صیانـت از 
حریـم امنیـت عمومـی و حقـوق شـهروندی کمیته 
هـای مختلفـی دارد کـه تشـکیل کمیتـه بازرسـی 

یکـی از وظایف سـتاد اسـت.

کرمان ویچ

تعاریـف زیـادی از موسـیقی در کتـاب هـای مختلـف 
دیـده شـده اسـت و آنچـه کـه بـه زبان سـاده مـی توان 
تعریـف نمـود بیـان یـک احسـاس یـا اندیشـه از طریـق 
پیونـد فرکانـس صداهـا و بـی صدایـی ها به طـور منظم 
در بعـد زمـان اسـت به ماننـد یک تابلـوی نقاشـی که با 
اسـتفاده از ترکیـب رنـگ هـا و خطـوط از دیـد مخاطب 
در بعـد مـکان معنـا پیـدا مـی کند. موسـیقی مـی تواند 
بـه تنهایـی ظاهر شـود و یـا در خدمت کلمـات و تصاویر 
بـرای تشـدید و یـا تلطیـف منظور،  قـرار گیـرد.  صدا از 
برخـورد شـدید مولکـول هـای هـوا بـه وجود مـی آید و 
موسـیقی نقاشـی و معمـاری زمـان  بـا ایـن صداهاسـت 
کـه بـا نظمـی برگرفته از علم و احسـاس، حس شـنوایی 
را بـرای مـدت زمانـی معلـوم، مخاطـب قـرار مـی دهد. 
حـال ایـن صـدا مـی توانـد از برخـورد ضربـات مولکـول 
هـای هـوا بـر اثـر ارتعـاش یـک سـیم در سـازهای زهی 
باشـد یـا ارتعـاش لـب هـا در سـازهای بـادی برنجـی و 
یـا ارتعاشـات قمیـش در بعضـی سـازهای بـادی چوبـی 
کـه از لحـاظ سـاختاری و عملکـرد دقیقـا ماننـد حنجره 
انسـان هسـتند کـه از برخـورد شـدید مولکول هـای هوا 
در عملکـرد دو تـار صوتـی اتفـاق مـی افتـد، حـال ایـن 
صداهـا بـا نظمـی خـاص کـه در کنار هـم قـرار گرفته و 

ایجـاد موسـیقی مـی کنند.
خـوب مـی دانیـم که عکاسـی و نقاشـی و سـینما هم 
هنـر هسـتند. امـا نوع اسـتفاده از علـم، تکنیـک، محتوا، 
همچنیـن  تاریخـی  و  جغرافیایـی  و  فرهنگـی  شـرایط 
آن  ارزش  مربـوط،  هنـر  در  موجـود  انحصـاری  عوامـل 
را مشـخص مـی نمایـد.  بـه طـور مثـال یـک عکـس در 
فرهنـگ یـک کشـور دارای ارزش اسـت و در فرهنگـی 
دیگـر ضـد ارزش. یـک فیلم همیـن طور و موسـیقی نیز 
همیـن طـور؛ امـا در ماهیت کلی هنـر تاثیـر منفی نمی 

گذارد.
و  هـا  خانـه  عـکاس  سـینما،  وجـود  مـا  کشـور  در 
نمایشـگاه هـای نقاشـی گـواه ایـن عرایـض بنده اسـت؛ 
امـا مگـر از ابـزار تولیـد آثـار هنـری عکاسـی، نقاشـی و 
یـا سـینما در جـای دیگـری از دنیـا نـوع اروتیـک و ضد 
ارزش هـای فرهنگـی کنونـی کشـور مـا کم سـاخته می 
شـود؟ و چـون دارای تصویـر اسـت و بـه چشـم دیـده 
مـی شـود بسـیار وسوسـه برانگیـز تر از موسـیقی اسـت 
کـه تنهـا از راه گـوش شـنیده مـی شـود؛ امـا چـون در 
فرهنـگ و اعتقـادات ما نمـی گنجد، از صدا و سـیما و یا 
سـینماها هـم پخـش نمـی شـود. ولـی اصل هنـر هرگز 

بـه طـور قاطع آلت دسـت شـیطان قـرار نگرفته اسـت و 
گرنـه نمی تـوان بازسـازی زندگی نامه پیامبـر اکرم)ص(

ائمـه اطهـار و معصومین را در سـریال هـای تلویزیونی و 
فیلـم هـای سـینمایی توجیـه کـرد. آثـاری کـه ناظرین 
و  مجتهدیـن  هـا  آن  تولیـد  مراحـل  در  راهنمایـان  و 
علمـا بـوده انـد و موسـیقی متـن ایـن فیلـم هـا بـه چه 
دقتـی بـرای زیبـا تر سـاختن احسـاس فیلم بـه خدمت 
گرفته شـده اسـت. کافیسـت لحظـه دیدار یوسـف)ع( و 
یعقوب)ع(صـدای رسـانه تصویـری خـود را ببندیـد. آیـا 
واقعـا حسـی کـه بایـد القـا شـود می شـود؟ پـس تولید 
آثـار گوناگـون مربوط بـه هنرها می توانـد دارای تاثیرات 
مثبـت و منفـی بنـا بـه خـواص آن اثر باشـد. چـه خوب 
اسـت وقتـی نقدی بر هـر آنچه صـورت می پذیـرد ابعاد 
مثبـت و منفـی آن در کنـار یکدیگـر سـنجیده شـود و 
نـه اینکـه محاسـن و نقـاط قـوت به کلـی نادیـده گرفته 
شـده و یـک وجـود را بـه کلـی نفـی کنیـم و نعـوذ بـا... 
علـم و عدالـت خداونـد را زیر سـوال برد. خداوند دسـت 
را آفریـده بـه عنـوان یـک نعمـت تا بـا آن انسـان راحت 
تـر زندگـی کنـد و از زندگـی خود لـذت ببـرد. حال من 
اگـر بـا دیـدن آن بخـش از دسـت جنـس مخالـف که از 
دیـدگاه علمـا بامانـع اعـام شـده اسـت تحریک شـوم 
نمـی تـوان کـه دسـت را قطـع نمود و یـا کا آنـرا معاند 

بـا زندگی انسـانی و انسـانیت دانسـت! 
سـازی بـه نام حنجره وجـود دارد کـه کام خداوند را 
در قالـب دسـتگاه هـا، نغمـه ها و گوشـه های موسـیقی 
ایـران و عـرب، بسـیار زیبا و تاثیرگذار ادا مـی کند و این 
همان سـازی اسـت کـه مردان شـجاع مـا در جبهه های 
دفـاع مقـدس کـم نشـنینده اند، مـردی بنام صـادق، که 
اعتقـادات و غیرتـش را در قالـب موسـیقی آوازی بیـان 
مـی کـرد و رزمنـدگان با آن بـه راز و نیاز با خـدا و آقای 
خـود حسـین)ع( مـی پرداختنـد و از کشـور و نامـوس 
خـود دفـاع مـی کردنـد. مـن انسـان گنـه کاری هسـتم 
و اطاعـات ناقصـی دارم ؛ امـا بـا بررسـی تاریـخ دفـاع 
مقـدس و نیـز بـا دیـدن تصویـر مقـام معظـم رهبـری و 
مجتهدیـن کـه در مجلـس تـاوت قـرآن نشسـته انـد و 
کام خداونـد را بـه زیبایی هرچه تمام در شـور و گوشـه 
هایـی چـون حجـاز مـی شـنوند و احسـنت مـی گوینـد 
آنـگاه  نمـی توانـم بـاور کـه این حنجـره ها آلت دسـت 
شـیطان اسـت!  وقتـی اذان مـوذن زاده اردبیلـی را در 
بیـات تـرک می شـنوم نمـی توانـم بـاور کنم موسـیقی 

آن موذن شـیطان باشـد.

آنـگاه کـه می بینم هـر ایرانی بـه احترام کشـور خود 
بـا شـنیدن صدای سـرود رسـمی کشـور احسـاس غرور 
کـرده، ایسـتاده ولـذت مـی برد نمـی توانم بـاور کنم که  
همـه و همـه اینها آلت دسـت شـیطان باشـد. آیـا دور از 
انصـاف نیسـت همـه آنهـا را متهـم سـازیم؟ مـن ایـن را 
مـی دانـم مـردی کـه هنـگام ورزش بـه همراه شـنیدن 
یـک آهنـگ آنچنـان بـه هیجـان مـی آیـد و آنچنـان 
ورزش مـی کنـد که بتواند پرچم کشـورش را بر سـکوی 
نخسـت نگـه دارد؛ امـا ایـن را هـم مـی دانـم کـه همین 
آهنـگ بـدون هیـچ تغییـر در جـاده منجـر بـه کشـته 
شـدن جوانـی مـی شـود و خانـواده ای را داغـدار مـی 
کنـد و بـرای همیـن به صـورت هـای گوناگـون، انتقاد و 
اطـاع رسـانی بـرای باالبردن سـطح سـواد صداهـا، آگاه 
سـازی از تاثیـرات آن هـا در شـرایط متفـاوت و ارتقـای 
قابلیـت تشـخیص ارزش هـا و بی ارزش هـا  در روحیات 
جوانـان و اسـتفاده صحیـح از ایـن هنـر،  بـه صـورت 
غیـر  زدگـی  فرهنـگ  از  دور شـدن  علمـی، همچنیـن 
ایرانـی و بومـی سـازی کدهـای معانـد را در حـد تـوان، 
وظیفـه هـر هنرمند موسـیقیدان ایرانی معتقـد می دانم. 
بایـد بـه نسـل آینـده ای کـه بـا تکنولـوژی روز دنیـا به 
طـور مسـتقیم در ارتبـاط اسـت با نگاهـی واقـع گرایانه، 
متفکرانـه و خیلـی جـدی اندیشـید. در اینجـا قصد دارم 
به بخشـی از فرمایشـات مقام عظمای والیـت برگرفته از 
کتـاب هنـر از دیـدگاه مقـام  معظـم رهبری، دفتر نشـر 
فرهنـگ اسـامی چـاپ ششـم ۱3۷۷ در باره موسـیقی 
موسـیقی،  فرماینـد: »هنـر  مـی  ایشـان  کنـم.  اسـتناد 
تلفیقـی از دانـش، اندیشـه و فطـرت خـداداد اسـت کـه 
مظهـر فطـرت خـدادادی در درجـه اول، حنجـره انسـان 
ها و در درجه دوم سـازهایی اسـت که به دسـت انسـان 

ها سـاخته شـده اسـت. «
پـس مـی بینید کـه پایـه، پایه الهی اسـت. حـال اگر 
در ایـن زمینـه، بـه سـراغ سـروده هـای مولـوی برویـم 
افـاک اسـت و  انعـکاس صـدای  بگوییـم موسـیقی،  و 
آن را بـه عالـم عرفانـی مـورد اشـاره او وصـل کنیـم، از 
واقعیـات بـه تخیـات نقـب زده ایـد. زیـرا گفته هـای او 
در ایـن خصـوص، شـبیه خیـال اسـت و نـه واقعیـت، و 
طبعـا مفهـوم دیگـری خواهد داشـت. اما بی آنکـه دنبال 
خیـال پـردازی برویـم در عالـم واقـع، کـه از حنجـره 
خواننـده صـادر می شـود، با یـک پایه الهـی و خلقی که 

مربـوط بـه خـدای متعـال اسـت، ماننـد بنا مسـتحکم و 
وسـیع، پرجاذبـه و رنگین شـکل می گیـرد. اولین نتیجه 
ای کـه ایـن بیـان دارد، آنسـت که مـا این هنـر را در راه 
خـدا مصـرف کنیـم.  باز هم مـی فرمایند: »هیـچ ویژگی 
غـرب مـرا مبهـوت و مجـذوب نمی کنـد در عیـن حال، 
ویژگـی هـای مثبت غـرب را از روی محاسـبه، تایید می 
کنـم یکـی از ویژگـی ها مقوله موسـیقی اسـت. درسـت 
اسـت کـه در غـرب موسـیقی های منحـط وجـود دارد، 
امـا در همـان نقطـه از جهـان، از دیربـاز موسـیقی های 

آموزنـده و معنـادار هـم بوده اسـت.«
موسـیقی کـه بـرای گـوش سـپردن بـه آن، انسـان 
عـارف واقـف خردمنـد، مـی توانـد بلیـت تهیه کنـد، در 
سـالن اجـرای کنسـرت بنشـیند و سـاعتی از آن لـذت 
ببـرد. در غـرب موسـیقی هایـی کـه گاهـی یـک ملت را 
نجـات داده و گاهـی یـک مجموعـه فکـری را به سـمت 

صحیـح هدایـت کـرده کـم نبوده اسـت.
ایـن بخشـی از نظرات ایشـان بـود که عینـا خدمتتان 
ارائـه نمـودم. آقایان حرفـه و تخصص من آهنگسـازی از 
نوع کاسـیک اسـت و از این راه خانواده ای را سرپرستی 
مـی کنـم. بخشـی از تاریـخ جنـگ هـا را مطالعـه کرده 
ام، تاثیـر بـزرگ سـمفونی هفتـم دمیتـری شوسـتاکویج 
در محاصـره لنینگـراد ۱۹۴۱هنـگام جنـگ جهانی دوم، 
همچنیـن تاثیـر سـمفونی نهـم بتهـوون در نقـد شـدید 
نسـبت بـه اختاف طبقاتی و بسـیاری از ایـن قبیل گواه 
دقت و بررسـی موشـکافانه موسـیقی علمی و متفکرانه و 
روشـن کردن راه توسـط مقـام معظم رهبری بوده اسـت 
کـه بـه اعتقـاد مـن فصـل الخطـاب اسـت و بـه همیـن 
دلیـل اسـت امیـدوارم که نـان حـال در سـفره خانواده 
ام آورده باشـم. امیـد اسـت روز بـه روز علـم موسـیقی 
ارتقـا یابـد تـا هـر جـوان و نوجـوان ایرانـی بتواند سـواد 
خوانـدن و نوشـتن صداهـا را یـاد بگیرد تا موسـیقی پوچ 
و موسـیقی علمـی متفکرانـه را  از هـم تشـخیص داده و 
بـا حفـظ موسـیقی آیینـی، موسـیقی مذهبـی، آواهـا و 
نواهـای اصیـل تعزیـه که در خدمـت اشـعار و روایتهایی 
اسـت کـه مجتهدیـن و علمـای محتـرم آنهـا را تاییـد و 
حتـی بعضا خود در مراسـم عـزاداری ابـا عبدا...به اجرای 
آنهـا مـی پردازنـد و بخش عمـده ای از موسـیقی نواحی 
کشـور مـا را شـامل می شـود بتوانـد برخـی از ارزش ها 

را حفـظ و به نسـل آینـده انتقـال دهند.                                 

هنر موسیقی
تلفیقی از دانش، اندیشه و 

فطرت خداداد است
 منصور حسینی 

مهنـدس مقبلـی مدیـرکل راه و شهرسـازی کرمـان: 
فعالیـت 32 اکیـپ راهـداری در محورهـای کرمـان.

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان گفـت: بـا 
آغـاز طرح زمسـتانی، 32 اکیپ راهـداری در 22 گردنه و 

راهدارخانـه اسـتان کرمـان خدمت رسـانی می کننـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان کرمـان، مهنـدس خـداداد مقبلـی پیـش از ظهـر 
امـروز در حاشـیه مانـور راهـداری زمسـتانی در ماهـان 
کرمـان اظهارداشـت: روز اول دی مـاه و آغاز فصل سـرما 
بـه نـام روز راهـدار نامگـذاری شـده و نمـادی از روزهای 

سراسـر خدمـت و تـاش جامعـه راهداران اسـت.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان بیـان کـرد: 

راهـداران در گرمـای سـوزان تابسـتان و سـرمای سـخت 
نشـاط  و  امیـد  سـفرها،  ایمنـی  راسـتای  در  زمسـتان 
و  می کوشـند  راه هـا  از  مراقبـت  و  حفـظ  و  هموطنـان 

می کننـد. فعالیـت  شـبانه روزی  به طـور 
بـه همـراه  اضافـه کـرد: راهـداران  مهنـدس مقبلـی 
و  جاده هـا  در  هال احمـر  و  راه  پلیـس  نیروهـای 
کـدام  هـر  و  هسـتند  مسـتقر  برف گیـر  گردنه هـای 
به نحـوی بـه مسـافران گرفتـار در جاده ها خدمت رسـانی 
می کننـد. وی اظهـار کـرد: تعـداد ۴50 راهـدار بـا ۴00 
دسـتگاه وسـایل سـنگین و نیمه سـنگین در قالـب 32 
اکیـپ راهـداری در 22 گردنـه و راهدارخانـه اسـتان در 
کنـار پلیـس راه و هال احمـر خدمت رسـانی می کننـد.

به مناسبت هفته حمل ونقل و راهداری؛

مانور راهداری زمستانی برگزارشد
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تاکسی متر
فیزيک دان ها دروغ ترکیه را فاش کردند

به تحلیل های داخل 
تاکسی اعتماد نکنید

خیلـی وقت هـا بـا خـودم فکـر می کنـم کـه اگر 
در حـد همـان آموخته هـای دبیرسـتانی، منطـق و 
اسـتدالل اموختـه شـده در ریاضیـات و فیزیـک را 
وارد زندگـی روزانـه و قضاوت های خـود می کردیم، 
چـه دنیـای متفاوتـی می داشـتیم. دریـغ کـه حتی 
خـود آمـوزگاران و دبیرانـی کـه بـه مـا آن دانش ها 
آن  دادن  تعمیـم  جسـارت  می کردنـد،  منتقـل  را 
و  تحلیل هـا  و  روزانـه  زندگـی  در  را  مهارت هـا 
دریافت هـای شـخصی خـود از قضایـای اجتماعـی 

و سیاسـی، ندارنـد.
بـا ایـن مقدمـه می رسـیم بـه کار جالبـی کـه 
ون  تـام  نام هـای  بـه  بلژیکـی  اخترفیزیکـدان  دو 

داده انـد. انجـام  لپنتـا،  جیووانـی  و  دورسـاره 
آنهـا می خواسـتند بررسـی کننـد کـه در قضیـه 
سـقوط جـت روسـی، ترکیـه راسـت می گفتـه یـا 
روسـیه. آیـا هواپیمـای روسـی، واقعا حریـم هوایی 
ترکیـه را نقـض کـرده بـود و بـه اخطارهـای مکـرر 
پاسـخ نـداده بود؟ آیـا هواپیمای روسـی اصـا وارد 

حریـم هوایـی ترکیـه شـده بـود یـا نه؟
روسـیه و ترکیـه فعـا ادعاهای هـم رد می کنند. 
هـر دو نقشـه هایی منتشـر کرده انـد. ترکیـه نـوار 
صوتی اخطار را منتشـر کرده اسـت و روسـیه گفته 

اسـت که ایـن نـوار صوتی،  جعلی اسـت.
بیایید فکت ها را با هم بررسی کنیم:

هواپیمـای جت بمب افکن روسـی، روز سه شـنبه 
توسـط ارتـش ترکیه سـرنگون شـد. مقامـات ترک 
می گوینـد کـه در یـک بـازه زمانـی پنـج دقیقه ای، 
۱0 بـار بـه این هواپیمـا اخطار داده بودنـد و بعد از 
بی توجهـی خلبان های روسـی، با دسـتور مسـتقیم 
نخسـت وزیر ترکیـه، هواپیمـای روسـی بـا موشـک 
جنگنـده ترکیه، سـاقط شـد. باز هـم مقامات ترک 
می گوینـد کـه هواپیمـای روس، فقـط ۱۷ ثانیه در 

حریـم هوایـی ترکیه بوده اسـت.
حاال بیایید دانش را وارد تحلیل قضیه کنیم:

در ویدئویـی کـه از حادثـه منتشـر شـده اسـت، 
صحنـه سـقوط جـت روسـیه دیـده می شـود. 30 
ثانیـه طول کشـید تـا هواپیما سـقوط کنـد. بعد از 
کار افتـادن موتـور یک جت، سـقوط آن تابع همان 
قوانیـن فیزیکـی اسـت که یـک پرتابـه دارد و ما در 
فیزیـک دبیرسـتان آموختـه بودیـم. بر این اسـاس 
سـقوط عمـودی، تنهـا تابـع شـتاب گرانـش زمین 
اسـت. شـتاب گرانـش ۹،۸۱ متـر بـر مجـذور ثانیه 
اسـت. پـس می تـوان به سـادگی حسـاب کـرد که 
هواپیمـا در هنگامـی کـه شـروع بـه سـقوط کـرده 
اسـت، ۴500 متـر ارتفـاع داشـته اسـت. ایـن عدد 
بـا ادعای مقامـات ترکیه کـه می گوینـد، هواپیمای 
روس در ارتفـاع 5۸00 مـورد اصابـت قـرار گرفـت، 

تقریبـا همخوانـی دارد.
در نقشـه ای کـه مسـئوالن ترکیـه ارائـه داده اند، 
مشـخص شـده اسـت کـه هواپیمـا بعـد از برخورد 
موشـک بـه آن، هشـت کیلومتـر دیگـر طـی کرد و 
بعـد بـه زمین خـورد. بـرای طـی چنین مسـافتی، 
در  کیلومتـر   ۹۸0 حـدود  بایـد  هواپیمـا  سـرعت 

سـاعت بوده باشـد.
توانسـتیم، سـرعت هواپیمـای  اینجـا  مـا  پـس 

کنیـم. را حسـاب  روسـیه 
نشـان  ترکیـه  مقامـات  نقشـه  کنیـد:  توجـه 
می دهـد کـه هواپیمـای روسـیه،  2کیلومتـر را در 
حریـم هوایـی ترکیـه طـی کـرده بـود. بـرای طـی 
ایـن مسـافت بـا سـرعت ۹۸0 کیلومتر در سـاعت، 
 ۷ فقـط  کنیـد  توجـه  اسـت.  ثانیـه الزم   ۷ فقـط 
ثانیـه. در صورتـی کـه مقامـات ترکیـه می گوینـد 
کـه هواپیمـای روسـیه، ۱۷ ثانیـه در حریـم هوایی 

روسـیه بـوده اسـت!
و این یعنی تناقض:

پس فیزیک ۱- ترکیه صفر!
از سـوی دیگـر مقامـات تـرک می گوینـد که در 
عـرض 5 دقیقـه، ۱0 بـار به هواپیمـای روس اخطار 
داده بودنـد. حاال شـما هواپیمایـی را در نظر بگیرید 
کـه ۹۸0 کیلومتر در سـاعت، سـرعت دارد، در این 
5 دقیقـه، ایـن هواپیمـا می توانـد ۸0 کیلومتـر را 

طـی کند.
حـاال این سـؤال پیـش می آیـد کـه، نظامی های 
کننـد  پیشـبینی  می توانسـتند  چطـور  ترکیـه، 
ترکیـه  هوایـی  وارد حریـم  روس،  هواپیمـای  کـه 
»خواهـد« شـد؟ جت هـای نظامـی می تواننـد، هـر 
آن جهـت خـود را تغییـر بدهنـد و در آخرین ثانیه 

از ورود بـا منطقـه ای پرهیـز کننـد.
پـس، عمـا اگـر ۱0 اخطـار در پنج دقیقـه داده 
شـده باشـد، اخطـار قبـل از وقـوع جـرم، صـورت 

اسـت! گرفته 
ایـن فـرض هـم کـه ۱0 اخطـار در هنـگام ورود 
عملـی جـت روسـی بـه حریـم هوایـی ترکیـه داده 
شـده، مـردود اسـت. چـون چـه کسـی می تواند در 

۷ ثانیـه، ۱0 بـار اخطـار بدهـد؟!
فیزیک 2- ترکیه صفر

نتیجه گیری:
منابـع  خـام  اطاعـات  اخبـار،  بـا  برخـورد  در 
حرف هـای  بـه  بگذاریـد،  هـم  کنـار  را  مختلـف 
متخصصـان امـر گـوش کنیـد، اعتمـاد بـه نفـس 
داشـته باشـید و واقعیـات را کنـار هـم بچینیـد و 
از نیـروی عقلـی خودتان هم اسـتفاده کنید. شـک 
کنیـد و کاه خودتـان را قاضـی کنیـد. امـا در هـر 
حال توجه داشـته باشـید کـه این اعتمـاد به نفس، 
منجـر بـه سـاده انگاری زیـاد نشـود و  حرف هـای 
شـما را شـبیه تحلیل هـای سیاسـی و پیشـبینی ها 

داخـل تاکسـی های ایـران نکنـد!

دربست

چند شـب پیـش در سـرمای استخوان سـوزی کـه رحم 
بـه صغیر و کبیرنداشـت خـودم را به میدان آزادی رسـاندم 
کـه از آنجـا هم با تاکسـی به سـمت بلوار رضـوان و کلبه ی 
خرابـه ی خـودم راهـی شـوم که بـا صحنه ی جالبـی مواجه 
شـدم راننـده ی تاکسـی به کاپـوت ماشـین تکیـه داده بود 
و تعـدادی هـم مسـافر منتظـر تاکسـی مانده بودنـد و چپ 
چـپ بـه دوسـت راننـده ی تاکسـی مان نـگاه می کردنـد، 
نمی خـورد  طـرف  بـه  مسیرشـان  شـاید  گفتـم  باخـودم 
و در همیـن حیـن هـم از او پرسـیدم کـه بلـوار رضـوان 
می رود؟کـه گفـت بلـه، امـا هنـوز سـوار نشـده بـودم کـه 
گفـت می دونـی کـه اآلن دوبرابـر کرایـه ی عـادی رو بایـد 
بـدی! از لحـن بسـیار دوسـتانه اش کـه بگذریـم به سـاعتم 
نگاهـی انداختـم و دیـدم سـاعت ۹ونیـم هـم نشـده هنـوز 
و گفتـم هنـوز کـه سـاعت ده نشـده! امـا ایشـان فرمودنـد 
خـوب برادرمـن تا بنشـینی و مسـافر بعدی بیاید و ماشـین 
پـر بشـود سـاعت هـم ده می شـود و از این هـا هم گذشـته 
مـن کا کرایـه ام همین قـدر اسـت می توانـی سـوار بشـوی 
و می توانـی بایسـتی تـا ماشـین دیگـری برسـد. نگاهـی به 
میـدان انداختـم کـه مسـدود شـده بـود و نگاهـی هـم بـه 
دیگـران مسـافران کـه از سـرما کبود شـده بودنـد و درگیر 
مقاومـت  بـه خیـل  و  نیـاوردم  و طاقـت  بودنـد  مقاومـت 

کننـدگان پیوسـتم و بـا خـودم گفتـم امشـب اگـه شـده 
پیـاده تـا خانـه بروم پـول زور به کسـی نمی دهـم و رفتم و 
کنـار هم شـهری لرزانی ایسـتادم و هنوز شـروع بـه صحبت 
نکـرده بودیـم و جنبـش مقاومت پـا نگرفته بـود که خانمی 
شـیک پـوش رسـید و گفـت آقا دربسـت مـی روی؟وی هم 
بـه راحتـی بـه تنهـا مسـافرش کـه گویـا راضـی شـده بود 
دوبرابـر کرایـه را بدهـد گفت :آقا پیاده شـو خانـم می خوان 
دربسـت بـرن، و جـوری هـم ایـن کلمـات را ادا کـرد کـه 
یعنـی مرتیکـه ی بـی غیـرت زود بپـر پائیـن کـه بخاطـر 
رضـای خـدا می خواهـم نامـوس مـردم را بـه سـر منـزل 
مقصـود برسانم.دوسـت راضـی شـده بـه رضـای شـوفرمان 
هـم ناچـار و شـرمنده و غرولند کنان پیاده شـد و آن بانوی 
خـوش پـوش و سـانتی مانتـال همشـهری هـم بـا نگاهـی 
خوشـگل انـدر کریـه از کنـار ما گذشـت و با مراسـم خاصی 
سـوار تاکسـی شـد و صـدای جیغ السـتیک و دود فـراوان 
اگـزوز گـوش و دمـاغ مـارا پـر کـرد و مـا ماندیـم و ایـن 
دوگانگـی کـه واقعـا بایـد چه می کردیـم و برخـورد صحیح 
در این گونـه مواقـع چیسـت و حـاال از وظایف شـهروندی و 
حقـوق انسـانی وغیره گذشـته حاال چطـوری خودمان را به 

برسـانیم ؟ خانه 
از همشـهری لـرزان پرسـیدم که شـما هم بلـوار رضوان 

کـه  سوارنشـدید؟  مقاومـت  بخاطـر جنبـش  و  می رفتیـد 
گفـت نـه آقـا مـن منتظـرم بیـان دنبالم.بـه شـدت ناامیـد 
شـدم و پیـش شـخص خـودم چیـزی از غرور و شـخصیتم 
نمانـده بـود کـه بـه آن مـردی کـه پیـاده شـده بـود گفتم  
شـما راضی شـده بودیـد که پـول زور را بدهید ولـی بازهم 

مجبورتـان کـرد پیـاده شـوید؟ کـه گفـت بـه شـما مربوط 
نیسـت آقـا اآلن وقتی خودت ۸ برابـرش رو به آژانس دادی 
حالیـت می شـه پـول زور چیـه؟ اینجـا بـود که شرمسـار و 
سـرافکنده پیـاده قـدم در راه مقاومـت گذاشـتم و بـه قول 

سـهراب سـپهری هنوز در سـفرم...

جنبش مقاومت در تاکسی
   طنز

مکـرر  درخواسـت های  واسـطه ی  بـه 
از وضعیـت   کـه  و شـکایت هایی  مردمـی 
تاکسـی ها و دخالت ماشـین های شـخصی 
در مسـاله ی حمـل و نقل مسـافران درون 
شـهری شـده بود بـا مجید عسـکری مدیر 
عامل سـازمان تاکسـیرانی هم کام شـدیم که شـرح این 
پرسـش و پاسـخ را پـس از معرفـی تاکسـی و تاریخچه ی 

آن در ایـران پیـش کـش نظرتـان می کنیـم.
زبـان  در  کـه  اسـت  فرانسـوی  ای  کلمـه  تاکسـی   
فرانسـوی متـداول گشـته و بـه اتومبیـل کرایـه ای گفته 
مـی شـود که در داخل شـهرها مسـافران را بـا نرخ معین 
از نقطـه ای بـه نقطـه دیگـر مـی برد.بـا توجـه بـه تحول 
حمل و نقل مسـافران و وارداتی بودن مکانیسـم تاکسـی 
و تاکسـیرانی شـاید بتوان تاریخ دقیقی در زمان پیدایش 
تاکسـی و آغاز فعالیت تاکسـیرانی در ایران دانسـت گفته 
مـی شـود کـه در سـال ۱32۴ اولیـن تاکسـی در ایـران 
توسـط خانـم فخرالدولـه وارد تهـران قدیم شـد.ولی انچه 
مسـلم اسـت اینکـه تاکسـیرانی دورانـی متشـتت و غیـر 
متمرکـز را پشـت سـر گذاشـت ولـی آنچه مسـلم اسـت 
اینکـه تاکسـیرانی دورانـی پـر مشـقت و غیـر متمرکز را 
پشـت سرگذاشـت و باخره در تاریخ ۱35۹/3/2۸ الیحه 
قانونـی در طـی یـک مـاده واحـده راجع بـه تمرکـز امور 
مربـوط بـه تاکسـیرانی شـهر تهـران زیرنظـر شـهرداری 
تهـران بـه تصویـب شـورای انقـاب جمهـوری اسـامی 
ایـران رسـید. و سـپس در تاریـخ بیسـتم مرداد ماه سـال 
بـر یـک مـاده و بعنـوان یـک  قانونـی مشـتمل   ۱3۷2
تبصـره الحاقـی در مجلـس شـورای اسـامی تصویـب و 
در تاریـخ ۷ شـهریور مـاه ۱3۷2 به تایید شـورای نگهبان 
رسـید و برابـر ان قانون امور تاکسـیرانی سـایر شـهرهای 
کشـور توسـط شـهرداری های مربوط،اداره خواهد شـد و 

کلیـه قوانیـن و مقـررات مغایـر لغـو مـی گردد.
اداره امـور تاکسـیرانی در شـهرهای بـاالی 200 هـزار 
نفـر جمعیـت » مسـتند به سرشـماری رسـمی کشـور » 
را بـه سـازمانهای مسـتقلی به نام » سـازمان تاکسـیرانی 
» پـس از تصویـب اساسـنامه محـول کند و در شـهرهای 
سـازمان  در  نفـر  هـزار   200 از  کمتـر  جمعیـت  دارای 
اداری شـهرداری پسـتهای الزم را پس از کسـب موافقت 
ایجـاد کنـد  اداری و اسـتخدامی کشـور  امـور  سـازمان 
تـا بـه رتـق و فتـق امـور تاکسـیرانی بپـردازد.در همیـن 
راسـتا،اداره کل امـور شـهر و شـهرداریها وحـوزه معاونت 
هماهنگـی امـور عمرانـی وزارت کشور،دسـتورالعمل ویژه 
تاکسـیرانی رابـرای سراسـر کشـور تهیه کرد کـه در حال 

حاضـر بـه اجـرا گذاشـته می شـود.
در ایـران تاکسـی ها بـه گروههـای مختلفـی تقسـیم 
می شـوند. سـهمیه بنزیـن تاکسـی های با مجـوز، متفاوت 

و بیشـتر از اتومبیل هـای شـخصی اسـت:
ایـران،  شـهرهای  بیشـتر  در  عمومـی:  تاکسـی های 
تاکسـی ها بـا رنـگ زرد یـا نارنجـی مشـخص شـده اند. 
و  هسـتند  خاصـی  مسـیر  دارای  گاه  تاکسـی ها  ایـن 
تنهـا مجـاز بـه فعالیـت در آن خـط هسـتند. همچنیـن 
ممکـن اسـت مجبـور باشـند در روزهای خاصـی از هفته 
فعالیـت کننـد. تاکسـی های عمومی در ایـران گرچه قابل 
کرایـه کـردن توسـط یک فـرد هسـتند اما بیشـتر اوقات 
بصـورت مشـترک توسـط مسـافران یـک مسـیر خـاص 
چهـار  آنـان  ظرفیـت  می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
مسـافر اسـت. این نـوع تاکسـی ها ارزانترین تاکسـی های 
مـورد اسـتفاده در شـهرهای گوناگـون ایـران به حسـاب 

می آینـد.
بیشـتر  کـه  تاکسـی ها  ایـن  خصوصـی:  تاکسـی های 
بـا نـام آژانـس یـا تاکسـی تلفنـی شـناخته می شـوند در 
شـهرهای بـزرگ بیشـتر در سـطح یـک منطقـه خـاص 
فعالیـت می کننـد و اداره شـان بـا شـرکت های خصوصـی 
بصـورت  تاکسـی ها  ایـن  اسـت.  تلفنـی(  )آژانسـهای 
و  می کننـد  فعالیـت  تلفنـی  درخواسـت  بـا  و  کرایـه ای 
گاه بـرای مشـتریان دائمـی خـود شـماره عضویـت تهیه 
می کننـد. ایـن تاکسـی ها در تاریـخ ۱2 مهـر ۱3۴۸ در 

تهـران راه انـدازی شـدند.
تاکسـی بی سـیم: این نوع تاکسـی که ابتـدا در تهران 
انـدازی  توسـط شـرکت تعاونـی تاکسـیرانی تهـران راه 

گردیـد در حـدود نیم قرن اسـت کـه به خدمات رسـانی 
درون وبرون شـهری در 3 شـیفت شـبانه روزی مشـغول 
به کار اسـت و سـپس در اکثر کانشـهرها به این صورت 
فعالیـت می کنـد کـه پـس از تمـاس بـا شـماره خاصـی 
کـه در اکثـر شـهرها ۱33 می باشـد، و اعـام موقعیـت 
خـود پـس از چنـد دقیقـه تاکسـی در محـل اعامـی از 
سـوی شـما حاضـر و بـه صـورت کامـل در اختیـار شـما 

قـرار می گیـرد.
بصـورت  کـه  هسـتند  تاکسـی هایی  ویـژه:  تاکسـی 
خـاص بـرای مسـیرهای خاصـی تهیـه شـده اند. بیشـتر 
ترمینالهـای  یـا  فرودگاههـا  مسـیر  در  تاکسـی ها  ایـن 

می کننـد. کار  مسـافربری 
نوعـی  اخیـر  سـالهای  در  تهـران  در  زنـان:  تاکسـی 
کـه  شـده  انـدازی  راه  تهـران  در  زنـان  ویـژه  تاکسـی 

تاکسـی بیسـیم بانـوان نـام دارد. تاکسـی بیسـیم تهـران 
راننـدگان  و   ۱۴۱ پرایـد  خودروهـای  بـا  بانـوان  ویـژه 
در  اکنـون  هـم  تاکسـی  نـوع  ایـن  هسـتند.  زن  آنـان 
کانشـهرهایی کـه در قسـمت تاکسـی بیسـیم توضیـح 
داده شـد  فعالیـت می کننـد.و البتـه تاکسـی های دیگری 
هـم داریـم که شـرح آنهـا در حوصله ی این بحث نیسـت 
و آخریـن گـروه هـم مسـافربرهای شـخصی: خودروهای 
شـخصی مسـافرکش در ایـران شـامل طیـف وسـیعی از 
خودروهـای سـواری بویـژه پیکان، پـژو و پراید می شـوند 
کـه بیشـتر متعلـق به افرادی اسـت کـه بصـورت آزادانه، 
تمـام وقـت یا پـاره وقت بـه حمـل مسـافران می پردازند. 
ایـن تاکسـی ها عمدتـاً در مسـیر یـا زمـان خاصـی کار 
نمی کننـد و کرایـه بیشـتری در مقایسـه بـا تاکسـی های 

دریافـت می کننـد. عمومـی 

*مهنـدس مجیـد عسـکری در پاسـخ بـه چگونگـی 
نـرخ کرایـه ی تاکسـی در کرمـان گفـت: تمـام مسـیرها 
آزادی  میـدان  بـه  منتهـی  کـه  اصلـی  خیابان هـای  و 
می شـوند نـرخ رسـمی دارنـد و همـه ی تاکسـی ها هـم 
موظفند که نرخنامه ی رسـمی را سـمت راسـت شیشه ی 

جلـوی تاکسـی خـود بچسـبانند.
بـه  مشـغول  کـه  شـخصی  ماشـین های  *تکلیـف 
جابجایـی مسـافر در سـطح شـهر هسـتند چیسـت؟زیرا 

می شـوند. مرتکـب  ایشـان  هـم  را  جرائـم  اکثـر 
ارگانـی  و  شـخص  هیـچ  بـه  شـخصی ها  متاسـفانه 
جلـوی  انتظامـی  نیـروی  بایـد  و  نیسـتند  پاسـخگو 
ماشـین های شـخصی را بگیـرد و بـه هیـچ وجـه نتواننـد 
اقـدام به جابجایی مسـافر بنمایند. متاسـفانه ایـن اختیار 
را چنیدن سـال اسـت کـه از تاکسـیرانی گرفته اند وگرنه 
خـود سـازمان از اشـتغال ایشـان جلوگیـری می کـرد و 
بـا آنهـا برخـورد می کـرد. در ضمـن تلفـن شـکایات زیـر 
آفتابگیـر تاکسـی ها نصـب اسـت کـه مـردم می تواننـد 
تمـاس بگیرنـد و اگـر از شـخصی شـکایتی دارنـد مطرح 
کننـد. و همینطـور بـه شـکل حضـوری هم اگر تشـریف 
بیارنـد مـا پیگیـر هسـتیم و مخصوصا بحـث اضافه ی نرخ 
کـه اگـر گـزارش بشـود در همان روز رسـیدگی می شـود 
و هـم راننـده متخلـف ماشـین اش توقیـف می شـود و به 
سـازمان منتقـل خواهـد شـد و هـم در حضـور شـاکی 
راننـده موظـف می شـود بـه برگـردان هزینـه ی اضافـی 
کـه اخـذ نمـوده و اگر شـاکی رضایت داد راننـده متخلف 
می توانـد بـه کار ادامه بدهـد و در غیر اینصـورت تا جلب 

رضایـت شـاکی پرونـده بـاز می مانـد.
*چند برابر شـدن نرخ بر اسـاس سـاعت سـوار شـدن 
بـه تاکسـی آیـا قانونـی اسـت یـا صرفـا یـک امـر عرفـی 

ست؟ ا
هیـچ کرایـه ای چنـد برابـر نمی شـود صرفا از ده شـب 
تـا پنـج صبـح 50 درصـد کرایه تاکسـی افزایـش دارد نه 
دوبرابـر کـه فقط 50 درصد بیشـتر می شـود و این قضیه 
سالهاسـت که در کرمـان جریان دارد. و در تابسـتانها هم 

از ۱۱شـب به بعـد افزایـش کرایه داریم.
در راسـتای فرهنگ سـازی بـرای راننـدگان و آموزش 
برخـورد صحیح با مردم سـازمان تاکسـیرانی کاری انجام 

است؟ داده 
از هرچیـز شـما کـد راننـده و پـاک تاکسـی  قبـل 
متخلـف را از طریـق پیامـک و یـا با تمـاس تلفنی منتقل 
کنیـد مطمئنا برخورد بسـیار قاطعی بـا متخلفین خواهد 
شـد و سـازمان تاکسـیرانی کوچکترین توهینـی به مردم 

فهیـم کرمـان را تحمـل نخواهـد کرد.  
افزایـش  از  شـکایتی  هیـچ  امسـال  امـا خوشـبختانه 
نـرخ نداشـتیم و اگـر داشـتم به هیـچ وجه در برخـورد با 

متخلفیـن کوچکتریـن نرمشـی نشـان نمی دادیـم.
تاکسـی  رانندهـای  بازنشسـتگی  بـرای  سـنی  *آیـا 

اسـت؟ شـده  مشـخص 
نـه متاسـفانه ،البتـه بـاالی ۶0 سـال مـا دیگـر پروانه 
نمی دهیـم امـا خـوب بازنشسـتگی بـر اسـاس بیمـه ی 
ایـن  شـاهد  مـا  متاسـفانه  و  می افتـد  اتفـاق  خودشـان 
موضـوع هسـتیم کـه بازنشسـته ی بـاالی ۶0 سـال هـم 
مشـغول بـه کار هسـت هرچنـد کـه مـا پروانـه نداده ایم. 
و البتـه بایـد ایـن مـورد را هـم در نظـر گرفت کـه قانون 
الـزام نکـرده که با بازنشسـتگان برخورد کنیـم و در عین 
حـال مطمئنـا بخاطـر مشـکات مالی کـه مـردم دارند با 
ایـن سـن بـاال بالجبـار مشـغول بـه ایـن کار می شـوند و 
هیـچ کـس از سـر تفریـح چنین شـغل سـختی را آن هم 

پـس از ۶0 سـالگی در پیـش نمی گیـرد.
در مـورد کارهـای فرهنگـی هـم بایـد بگویـم کـه از 
تابلوهـای سـطح شـهر گرفتـه تـا کاسـهایی کـه برگزار 
کردیـم و می کنیـم و چـاپ دفترچه هـا و کتـب کوچکـی 
در رابطـه بـا فرهنـگ و بهبـود عملکـرد راننـدگان بـوده 
همیشـه بخـش مهمـی از کارمـا را بـه خـود اختصـاص 
داده و همیشـه تـاش داشـتیم  بهترین برخـورد از طرف 
راننـدگان و خصوصـا راننده هـای تاکسـی های ترمینال و 
راه آهـن کـه اولیـن برخـورد مهمانان بـا مـردم کرمان با 

ایشـان اسـت را داشـته باشند
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ویژه

  البد مطلع هسـتید که برخي شـما را بـه عنوان نابغه 
اقتصـادي معرفي مـي کنند و تصـور دارند شـما بدون 
تحصیـالت دانشـگاهي دررشـته اقتصـاد ، بادارابـودن 
فهـم ودانـش الزم ، يـک تئوريسـین اقتصـادي موفق 

. هستید
معتقـدم  اعمـال و اقوال آدمها بر ماهیتشـان صحه میگذراد. 
اینکه خودم بگویم نابغه ام یاخیر شـاید درسـت نباشـد به قول 
معـروف مشـک آن اسـت که خود ببویـد، نه آنکه عطـار بگوید. 
خـوب، اگـر مـا بخواهیـم کلمـه نابغه یا نبـوغ را به معنـای اعم 
و یـا اخص کلمـه تعریف کنیم بایـد درباره توانایـی های خاص 

در یـک حـوزه یا یـک نوع رفتار حـرف بزنیم.
چنـد وقـت پیـش از طریق یکـی از دوسـتانم متوجه شـدم 
کـه در یـک گـروه تلگرامـي درباره مـن بحث مي کننـد. با یک 
شـماره ناشـناس عضو گروهي شـدم که ۴0، 50 نفر از اعضاي 
آن چهـره هـاي رسـانه ای تند از راسـت و چپ بودنـد. نزدیک 
۴5 دقیقـه درمـورد شـهرام جزایـري بحـث و دعـوا داشـتند. 
بعضیهـا میگفتنـد، آقـا! ایـن شـهرام نابغه اسـت و بایـد وزیریا 
رئیـس جمهور میشـد. برخي هـم میگفتند غلط کـرده مرتیکه 
دزده وفان و فان. من هم وارد بحثشـان شـدم و کمي درباره 

خـودم ، اطاعـات دادم و وسـط دعواآتیش بیاري شـد
برایـم جالـب بود کـه موافقیـن و مخالفین در ایـن دیالوگ، 
در نهایـت مشـترکابه یـک چیـز اقـرار میکردنـد و آن اینکـه 
»شـهرام جزایـري« آدم نابغه و توانایی اسـت. موافقان میگفتند 
کـه شـهرام دانشـمند بود و بایـد سـکان اداره اقتصاد کشـور را 
بـه او بدهنـد . مخالفیـن هم اگرچـه مي گفتند که من مفسـد 
و رانـت خـوار بـودم ودرسـت بـود که پـدرش را در آوردنـد؛ اما 
آنهـا هـم قبـول داشـتند و اقرارمـي کردنـد کـه من فـردي به 
اصطـاح نابغـه وتوانمنـد بوده وهسـت وتوانایی انجـام هرکاري 

کـه اراده کنـم را دارم!
 خودتان چه فکر می کنید؟

در مقطعـی حـدود ۴ ، 5 هـزار نفـر پرسـنل مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم برایـم کار میکردنـد. ۴00، 500 مدیر لیسـانس، فوق 
لیسـانس بـه باال و دکتـری را مـن مدیریت وکنتـرل میکردم. 

اگرچـه برخـي معتقدنـد کـه هرچـه افـراد IQ باالتـري 
داشـته باشـند، مؤثـر تـر هسـتند امـا مـن در گزینش 

کسـاني کـه قـرار بـود برایـم کار کنند فقط بـه این 
موضـوع بسـنده نمیکـردم و خیلـی مهمتـر بـه 
توانایـی آدم هـا اعتقـاد داشـتم. بخشـی از ایـن 
توانایـي در هـوش و IQ افـراد نهفتـه اسـت و 
بخشـی هـم در دانـش آنهـا. تلقي مـن از نبوغ، 

یعنـي هـر دو اینها.
من و شـما هـر دو دانشـگاه رفتـه ایم، من 
دندانپزشـکی و شـما ارتباطـات خوانـده اید، 
آنجـا بـه ما یـاد دادند کـه به قول فرانسـویها 
بـدون رفرنـس حـرف نزنیم. یعني بـه دور از 
واقعیـت و از روی نسـنجیدگی و ناپختگـی 
نگوییـم . لـذا علم می توانـد در توانایی افراد 
خیلـی تأثیـر داشـته باشـد. عـاوه بـر این، 
»اعتمـاد بـه نفـس« هـم میتوانـد یکـي از 

ویژگیهـاي مؤثریـک آدم نابغه باشـد.
از مشـهورترین ویژگـی هـای مدیران 

بـه  میتـوان  برتـر  افـراد  و  عالـی 
صداقـت و ایمـان و بـاور آن 

ها اشـاره کرد. البته شـکل 
خیلـي  هـم  ظاهـری 

مهـم اسـت. مـن 
گزینـش  در 

بـه  پرسـنلم 
ایـن  همـه 

د  ر ا مـو
قـت  د

مـی 

کـردم. }بـا خنـده{ نـه اینکـه فکـر کنید فقـط سـوفیالورنها و 
جـرج کلونیهـا را اسـتخداو کـج و کولـه هـا را رد میکـردم! امـا 
در واقـع شـکل ظاهـری افـراد آن attraction  خاص خودش 
را دارد و مـی توانـد خدمـات اطرافشـان را به سـمت خودشـان 

کنـد. جـذب 
مـي خواهـم در جـواب سـوال شـما شـرح دهم چـه اتفاقي 
افتـاد کـه شـهرام جزایـری، »شـهرام جزایری« شـد. ابـرو باد و 
مـه و خورشـید و فلـک در کار شـدند که آدمی با ایـن ویژگیها 
-کـه حـاال نمـی گوییـم خیلی خاص اسـت-و بـا ایـن تواناییها 
درفضـاي اقتصـادي کشـور سـاخته شـد. بـه جـرات میگویم تا 
کنـون بـه جلسـه اي نرفتـه ام کـه از آن ناموفـق بیـرون آمـده 
باشـم. مکـرر اتفـاق افتـاده کـه موضوعـی را بـه اشـتباه مطرح 
کـردم امـا همانجـاي کهمتوجـه اشـتباهم شـده ام  بافاصلـه 
کنتـرل و اصاحـش کـرده ام. بـه گونـه اي کهخـودم وطـرف 
 IQ مقابـل قانـع شـده ایم . لـذا اگر منظـور از نبوغ، بـه معنای
باشـد، بلـه شـاید IQ من تـا حدی بیشـتر از افراد عادی اسـت 
امـا آن چیـزی که مرا »شـهرام جزایری« کـرد؛ آن توانایی هاي 
خـاص من اسـت کـه اصل آن را ذات اقدس اله به من بخشـیده 
وخـودم هـم آن را پـرورش دادم . البتـه من همیشـه در زندگي 
ام بـي وقفـه تـاش کـرده ام و در طـول عمرم یـا درس خوانده 
ام یـا کار کـرده ام، یـا ورزش ، بـه لطف خدا وتربیـت خانوادگي 
ام هیچگاه  دود و دم و موادمخدر و سـیگار و مشـروبات الکلي و 
کثافـت کاریهایی که انسـان را از مسـیر اصلی زندگـي اش دور 
میکنـد؛ نداشـته ام. وبقـول معـروف بچه مثبت بـودم ودر طول 
دوران بازداشـتم )کـه شـاید سـالها بعـد خاطراتش بازگو شـو(
شـرایط بسیارسـختی را پشـت سـر گذاشـتم اما کارهای خیلی 
مفیـد وبزرگی هـم در همان دورانسـختکردم. مـن تحت نظات 
هاومراقبـت هـاي شـدید قضایـی، و با وجـود محدودیـت های 
زیـادی کـه داشـتم از همـان زنـدان؛ کلیـه دیـون شـرکتهایم 
را پرداخـت کـرده و ماجـراي رد مـال در پرونـده ام را خـودم 

خـدا کمـک میکـرد و این شـخصاانجام دادم. آنقدر 
توانایـی در من 
کـه  بـود 
قتـي  و

کارهایـم در زنـدان پیـش مـی رفـت، برخـي در بیـرون تصـور 
میکردنـد کـه من در یـک بخش VIP یا یک سـوئیت مجزا در 
زنـدان زندگـي میکنـم و امکانـات خاصی در اختیارم اسـت. در 
حالیکـه آنچه که دیگران داشـتند، من هم داشـتم. خوشـحالي 
و شـادابي مـن بـود کـه باعث میشـد برخي فکر کننـد به جاي 
زنـدان اویـن، در هتـل اویـن بـه سـر میبـرم! در حالیکـه مـن 
همیشـه هرجـا کـه بودم خوشـحال و خنـدان بوده و هسـتم و 

تحـت سـخت تریـن شـرایط هـم میخندم.
 فیلم »اگه می تونی من رو بگیر« را ديده ايد؟

از متصدیـان قضایـی پرونـده مـن  سـال ۸3 - ۸۴ یکـی 
فیلـم catch me if you can را آورد بـه مـن داد. در زنـدان 
DVD و تلویزیـون بـود. وقتـی فیلم را دیـدم، به من گفت این 
سرنوشـت تـو اسـت! البته مثل همـان فیلم وقتـي بازجوییهای 
حفاظـت  و  اطاعـات  وزارت  کارشناسـان  شـد،  تمـام  مـن 
اطاعـات و حتـی مأمـور قضایـي پرونده از مـن دربـاره پرونده 
هـاي اقتصـادي دیگر مشـورت می گرفتنـد. من هم تـا پرونده 
هـا را مـی دیـدم، مـی فهمیـدم ایـراد کار کجاسـت و همیشـه 
کمـک مـي کردم. میدانید که شـخصیت آن فیلم واقعي اسـت.
  بلـه مـي دانـم بـر اسـاس زندگـي فرانـک آبیگنل 

جونیـور ايـن فیلم سـاخته شـده اسـت.
 بلـه. او در آخـر فیلـم و زندگـي اش مدیـر کل بانک و بیمه 
FBI  شـد. در طـول تعقیـب و گریزهـاي فیلـم، آن پلیـس و 
افـرادی کـه او را تعقیـب میکردنـد به دیکاپریو کـه نقش اصلي 
فیلـم را بـازي میکـرد، وابسـتگی عاطفی پیـدا کـرده بودند. به 
نظـرم همیـن حـس را تمـام 5۴ قاضـی اي کـه پرونـده من را 
بررسـي میکردنـد نیز نسـبت بـه من پیدا کـرده بودنـد. خیلی 
از ایـن زندانبانهـا هم رابطـه عاطفی خاصی بامن، داشـتند. مي 
توانیـد برویـد تحقیـق کنیـد. آنهـا ضمـن اینکه رسـیدگیهای 
قضایـی شـان را بسـیار سـختگیرانه دنبـال مـی کردنـد، اما به 

شـخصیت واقعـي مـن هـم عاقه منـد بودند.
البتـه ایـن را هـم بگویـم کـه آن فیلـم دربـاره یـک جاعـل 
چـک سـاخته شـده بـود ولـي مـن جاعـل نبـودم و به شـدت 
نسـبت بـه این مسـاله، موضـع دارم و هیچ وقـت از این کثافت 

کاریهـا در زندگیـم نکـرده ام.
 بـا ايـن همه تعريفـي که از خودتـان کرديـد، آيا بعد 

زنـدان به شـما پیشـنهاد کار شـده يا نه؟
 بلـه. هـر کس کـه بخواهد به او مشـاوره مي دهـم. البته به 
کسـاني کـه بدانم کارشـان درسـت اسـت و به قول معـروف دو 
دفتره نیسـتند! من به کسـي که خاف کند و حسـاب کتابش 

درسـت نباشد، مشـاوره نمي دهم. 
 يـک بار آقـای علیـزداه وکیـل شـما در مصاحبه ای 
گفتـه بودند که آقـای مظاهـری و آقـای نوربخش اصاًل 

از شـما خوششـان نمی آمد.
بله درست گفته است.

 پـس بـا ايـن حسـاب از بانـک مرکـزي بـه شـما 
پیشـنهاد کار نمـی شـود؟! حتـی بـه عنـوان مشـاور، 

اسـت؟ همینطـور 
کمیسـیون  در  کـه  پیـش  سـالها  از  مـن 
اسـامی،  شـورای  مجلـس  اقتصـادی 
همیـن  تـا  بـودم  فنـی  مشـاور 
وغیررسـمي  دورادور  االن 
و  مجلـس  رفقـای  بـه 
کارشـنان  همـه 
دیگـران  و 
ت  ر مشـو

مـی 

دهـم. اگـر بـه شـما به عنـوان یـک روزنامه نـگار هـم در حوزه 
تخصصتـان، رجوع شـود، حتمـا همین کار را مـي کنید. بعضی 
از دوسـتان چـه در جبهه اصاحـات و چه در جبهـه اصولگراها 
کـه بـه توانایـی های مـن ایمان داشـته و دارند، به صـورت غیر 

انـد. داده  همـکاری  پیشـنهاد  مـن  بـه  رسـمی 
 مثال چه کساني؟

بـه لحـاظ حساسـیتهایی کـه در ارتبـاط بـا ذکـر نـام مـن 
احیانـاً ممکن اسـت پیـش بیاید، آنهـا تمایلي ندارند که رسـما 
ایـن موضـوع رااعام کنند کـه از من مشـاوره میگیرند. من هم 
بـه هیـچ وجه عاقـه نـدارم وارد فضاهاي سیاسـي شـوم. دوره 
بازنشسـتگی زودتـر از موعد مقرر من فرارسـیده اسـت. حداقل 
تـا سـال ۹۶ بایـد بـه مسـائل خانوادگـی و فرزندانم رسـیدگی 
کنـم. دوسـت دارم در کنـار پسـر ۱۱ سـاله ام »ایلیا«باشـم و 

او را در مسـابقات قهرمانـي کاراتـه همراهـي کنـم. او اخیـراً 
چندیـن مقام قهرمانی کشـوري آورده و انشـاءاهلل در مسـابقات 
بیـن المللـی که یکـی دو مـاه آینده برگـزار مي شـود، قهرمان 

خواهد شـد.
 هـم شـما و هم آقـای علیـزاده تأکید داريـد که يکی 
از بزرگترين اشـتباهات شما، نزديک شـدن به جريانات 
سیاسـی بوده. ولی »سـودای قـدرت« بخشـی از وجود 
هـر آدمـی اسـت. نزديکی شـما بـه جريانات سیاسـی 

هـم بـه همین خاطـر بود؟
در یـک مقطع زماني که من فعالیتهـاي اقتصادي، اجتماعي 
و سیاسـي داشـتم، منصفانه این سـودایي که میفرمایید در من 
هـم وجـود داشـت و از ایـن بابت پاسـخ شـما مثبت اسـت. اما 
حـاال دیگـر خـدا را صد هزار مرتبه شـکر به هیچ وجـه، تمایلي 
بـه حضـور در فعالیتهاي سیاسـي نـدارم. برخي تصورشـان این 
بـود کـه »شـهرام« بـا نزدیک شـدن بـه جریانـات سیاسـي؛ به 
توانمنـدي اقتصـادي رسـید. در حالیکـه ماجـرا برعکـس بـود. 
خوشـبختانه در حـال حاضـر هـم از نزدیکـی بـه ایـن اربابـان 
قـدرت و حاکمـان عزیـز و مفید کشـور اجتناب مـي کنم و دور 
هسـتم و ضمـن احتـرام وافـر، هیـچ عاقـه ای هم بـه نزدیکی 

بـه آن بزرگـواران ندارم.
 شـما معتقديـد کـه يک سـقف خاصـي براي رشـد 

فعالیـن اقتصـادی وجـود دارد؟
خیلـی هـا بـه مـن گفته انـد که آقـای جزایـری ، کشـور ما 
اجـازه بـزرگ شـدن بـه آدم هایـی کـه وابسـتگی بـه جریانات 
ندارنـد را نمـی دهـد. مـن پاسـخم این اسـت که 
وقتـي در یـک وانت یک تنـي، ۶ تن بار 
بگذاریـم طبیعـي اسـت که 
یـش  ا بر

دردسـر ایجـاد شـود! »شـهرام جزایـری« 2۴-25 سـالش بـود 
و فعالیـت هـای کان اقتصـادی مـی کرد. در آن سـن و سـال، 
رقـم بسـیار زیـادی از پـول بنـگاه ها، بخـش خصوصـی و بازار 

بود. نظـرم  دراختیاروتحـت 
کار بـزرگ، موضوعاتـش هـم بـزرگ اسـت. اما گاهـي افراد 
بـراي کار بـزرگ، تجریـه رفتـار بـزرگ را ندارنـد. کشـوري که 
شـرایط عموم مردمش مناسـب نیسـت و عامه مردم دسترسي 
بـه منابـع ندارنـد، کسـي کـه چندیـن خانـه و ویا عـوض مي 
کنـد، سـفرهاي خارجـي متعـدد میـرود در خانواده سـتاره دار 
مي شـود. به تدریج اسـمش به مطبوعات و رسـانه ها میرسـد 
و بعـد هـم برخي میروند عملکـردش را چک میکننـد که مثًا 
فـان مقـدار بدهـي معوقـه بانکـی دارد! خب، حـاال بگوییم که 
نظام اشـکال داشـته، حاکمیـت ضعیف بوده که برخـورد نکرده 
یـا ...، مـن دربـاره عملکـرد خـودم میگویـم کـه فعالیـت هاي 
اقتصـادی ام بـه تأییـد باالتریـن مرجـع قضایـی یعنـي دیـوان 
عالـی کشـور رسـیده و ازآنهـا حکم خوش حسـابی گرفتـه ام .

مـن یـک تـزی دارم و آن اینکه پـول و ثـروت در همه جای 
دنیـا مثـل بمب هسـته ای مـی مانـد و وقتي به آن دسترسـي 
مـي یابـي ایـن تصـور ایجـاد میشـود کـه قطعـا حـرکات غیـر 
طبیعـي اي کـرده اي! بنابرایـن حتي اگر جرمي نکرده باشـي ، 
هـم تحـت نظـارت قرار میگیـري و دسـتگاه هـاي اطاعاتي، با 
کنترلهـاي قـوي، از او مثل کریسـتال محافظت مـي کنند. آنها 
حتـي اگـر تخلفـي هـم مرتکـب شـوند، بازداشـت نمي شـوند 
چـون دسـتگیري آنهـا ضـرر غیر قابـل جبرانـي ایجاد کـرده و 
بنگاههـا را ویـران و مبالغـي از دیـون را معوق مـي کند و حتي 
افـراد زیـادي هـم بیـکار مـي شـوند. امـا مـی توانند بـا کنترل 
هـای شـدید، این افـراد را تحت نظـر بگیرنـد و مدیریت کنند. 
چـون اقدامـات کیفری بـرای افرادی کـه مقادیـر متنابهی پول 
و ثـروت را بـه صـورت نیمه کان و کان به دسـت مـی آورند، 

قطعـاً نتایج معکوسـی خواهد داشـت.
امـا اینکـه بگوییـم در جامعه ما براي رشـد اقتصـادي افراد، 
سـقف مـي گذارنـد را من قبـول نـدارم. کما اینکـه همین االن 
مالـک فـان بانک که شـما بهتـر از من می شناسـیدش، باالی 
۱00 هـزار میلیـارد تومـان پـول و قـدرت نفـوذ آن را مدیریت 

مـي نماید .
 حـاال که بـه يکـي از تزهايتان اشـاره کرديـد، اجازه 
بدهیـد کـه بیشـتر از تزهاي اقتصادي شـما بشـنويم. 
مثـال بگويیـد کـه بزرگترين مشـکل اقتصادی کشـور 
را چـه مـی دانیـد و بـرای آن چـه راه حلی مـی توانید 
پیشـنهاد دهیـد؟ بـراي خـروج از رکود چه نسـخه اي 

داريد؟
قطعـا اعـام نسـخه هـای مـن باعـث ایجـاد سـر و صـدا 
خواهدشـد! واقعاً شـاید به صاح من و شـما نباشـد کـه درباره 

اش حـرف بزنیـم!
 چـه ربطـي به صالح مـن دارد! شـايد به صالح شـما 

نباشد!؟
بـه صـاح من نیسـت که بگویم و به صاح شـما نیسـت که 
آن را منتشـر کنیـد! حـرف کلیشـه ای کـه نمي خواهـم بزنم. 
مطمئـن باشـید کـه بنـده و امثـال بنـده بـرای اقتصاد کشـور 
برنامـه هـاي عملیاتـی خوبـی داریـم، کمـا اینکـه بنـگاه هاي 

اقتصـادي خودمـان را هـم خـوب مدیریت کـرده ایم.
 اگـر اينقـدر مطمئنیـد، خب بگويیـد که ايـن برنامه 
عملیاتـي چیسـت؟ صالحديـد در بـاره انتشـارش هم با 

! ما
اقتصـاد کشـور باید دسـت افرادی باشـد کـه الاقـل بتوانند 
یـک تـراز مالـی تلفیقـي بنویسـند. متاسـفانه بعضی ازکسـانی 
کـه  تصـدی حاکمیت اقتصـادي کشـور را برعهده داشـته اند، 
اصـول اولیـه حسـابداری و حسابرسـی عملیاتـی را هـم بلـد 
نبودنـد. بعضـی حتي تـوان مدیریت  یک بنـگاه اقتصادی خرد 
را هـم ندارندادبیـات اصـول وفنـون مذاکـره  را بلـد نیسـتند. 
مهمتریـن اصـل یـک مدیریت اقتصـادی که مشـتری مداری و 
معـاذاهلل مشـتری خدایـی اسـت را اصًا نمـی فهمنـد! رفتارها 
و اعمالشـان حاکمیتـی اسـت و دخالـت هـای کامـًا بیجـا در 

اقتصـاد مـی کنند.
مثـا همیـن اخیـراً یـک کمپینـی تشـکیل شـد 
دربـاره خـودرو، چقـدر آن مقـام مسـئول عزیز 
کـه اتفاقـاً فـرد نابغـه ای اسـت، کـم 
حوصلگی کـرد و جریان طبیعی 
جامعـه را کـه همـه جای 
وجـود  دنیـا 
 ، دارد 

گفت و گو با شهرام جزایری:

در کرمان زمین خواری نکردم
شـهرام جزایـری در چهارمیـن دهـه زندگـی  اش، بـرای بهبـود اقتصـاد ایـران نسـخه ای 

می پیچـد کـه می گویـد خـودش هـم می توانـد آن را اجـرا کنـد.
نسـرین وزیـري: او کـه مـي  پذیرفـت ورودش بـه عرصه سیاسـت در 24-25 سـالگي، 
در پـي سـوداي قـدرت بـوده، هنوز هم از »شـهرت« بدش نمي آید. ایـن را از تعریف هاي 
پیاپـي اي کـه از خـودش و اسـتعداد »پـول سـازي«اش مي کند، مي تـوان فهمیـد. از اینکه 
در هـر موضوعـي کـه صحبـت مي کنـد، از ارتباطات متعـددش یاد مي کند، از شـرح مفصلي 
کـه دربـاره ارتباطـش بـا مسـئوالن قضایـي مي دهـد تـا آنجـا کـه مشـاوره دادن  هایـش بـه 
نماینـدگان مجلـس ششـم را تـا مـرز اسـتعفاي یکـي از وزراي وقـت، بزرگ جلـوه مي دهد. 
مي گویـد خـودش مانـع انتشـار مصاحبـه اش بـا صداوسـیما شـده ولـي فـرداي مصاحبـه با 
خبرآنالیـن، خـودش بـه تبلیـغ این گفت و گـو در اینسـتاگرامش مي پردازد و مي نویسـد : 

»جـو گیـر شـده بـودم و کلي جیـغ و داد کـردم، بعیده مصاحبه منتشـر بشـه...«!
جزایري 43 سـاله، نسـخه مبسـوطي بـراي بهبود اقتصاد کشـور دارد و برخـي چهره هاي 

اقتصـادي تصمیـم گیـر را بـه دیـده تحقیـر مـي نگـرد و دربـاره آنهـا مي گویـد کـه »فـرق 
اتوبـوس و دوچرخـه را نمي داننـد«. او کـه مدعـي اسـت دولـت »دانش اقتصـادي« ندارد 
امـا او بـه خاطـر تجربـه، محاکمـات و آزمـون و خطاهایش چنیـن دانشـي را دارد}!{، وزراي 

اقتصـادي دولـت را بـه مناظـره مي طلبد.
او کـه انتقـادش بـه دولـت گذشـته به دلیل کارشناسـانه نبـودن تصمیم هایش اسـت، 
از »جسـارت« آن دولـت بـه نیکـي یـاد مي کنـد و مي گویـد: تجربـه افـراد بـا گـذر زمـان 
زیـاد مي شـود. احمدي نـژاد هـم بـاز بـه عرصـه برگـردد، دیگـر نمي گویـد کـه قطعنامه هـا 
کاغـذ پاره انـد. امـا مي گویـد که عصـر احمدي نژاد براي آنهـا که فعالیت اقتصادي ناسـالمي 
داشـتند، »طالیـي« بـوده. جزایري بـدون روتوش دربـاره متهم مهمتریـن دادگاه اقتصادي 
ایـن روزهـا مي گویـد »بابـک بـز گـر شـد کـه از گلـه بـه در شـد!« امـا در صحبت هـاي 

رسـمي اش بـه او توصیه مـي کنـد کـه »راسـت بگویـد چـرا کـه النجـاة في صـدق«.
او کـه بزرگتریـن افتخـارش را تایید خوش حسـابي  اش از سـوي باالتریـن مرجع قضایي 

مي  دانـد، در پایـان 13 سـال دوره حبسـش، هنـوز هـم مي گویـد کـه »بـي گناه« بـوده و از 
اینکه در مراسـم بدرقه اش در زندان از سـوي رئیس وقت، به او »شـال کسـوت« هدیه 
شـده، بغـض مي کنـد. جزایـري کـه مي گویـد در تمام این سـالها ظهرهاي عاشـورا و تاسـوعا 
بـه همـه زندانیـان اویـن نـذري داده، از نمـاز غفیلـه خواندن و اسـتخاره کردن  هـاي پیاپي 
اش مـي گویـد و در پاسـخ بـه اینکـه »واقعا تا این حد مذهبي هسـتید؟« مـي گوید: »مگر 
بـدون توسـل هـم مي تـوان 300 میلیـارد تومـان را در سـال 74 مدیریـت کـرد؟ زیمنـس 

هـم معتقدتریـن کاتولیـک بـود. بیل گیتس هـم فرد مذهبي اي اسـت«.   
مـي گویـد از کسـي دلخـور نیسـت امـا از اینکه از جمـع دوسـتانش تنها تعداد انگشـت 
شـماري بـه خانـواده او در دوره زندانـش رسـیدگي کـرده انـد، دلگیـر اسـت. بـه »شـاد 
بودنـش« افتخـار مـي کنـد امـا برخـي حرکاتـش تصنعـي بـودن خنده هایـش را نشـان مـي 

دهد.
مشروح گفت و گو با او را که قریب به 5 ساعت به طول انجامید، در ادامه بخوانید:

اگر من درزندان کنار مهدي 
هاشمي، یا آقاي رحیمي و یا 

حتي احمدي نژاد ، حتما با 
کمال عزت و احترام با آنها 

رفتار مي کردم. چون صرف 
نظر از وضعیت فعلیشان، 

انها در گذشته در »عرشي« 
از جایگاه سیاسي بودند و 

انصاف این است که وقتي به 
»فرش« مي نشینند، عزت و 
احترامشان با رعایت موازین 

تحمل جزاي کیفري حفظ شود. 
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ویژه

تخطئـه نمـود . همـه جای دنیـا از ایـن انجمن ها و سـاختارها 
هسـت کـه فریـاد میزننـد مـا ازتولیـد ملی خسـته ایـم، چون 
پاسـخ نیازهـای مـا را نمـی دهـد و بـا اعتراضهایشـان تـا یـک 
مقطعـی هـم خریـد ایـن نـوع تولیـدات را تحریـم کردنـد. چه 
طـور یـک مقـام دولتـی بـه خـودش اجـازه میدهـد کـه ایـن 
حرکـت اجتماعـی را تحمـل نکنـد؟ باید صبوری مـي کرد. این 
نـوع رفتارهـا به دلیـل همان حاکمیـت دولت در حـوزه اقتصاد 

اسـت. اقتصـاد بایـد دسـت بخـش خصوصـی باشـد .
یکـي از مشـکات، همیـن واگـذاري هاسـت. چـون بنـا بـر 
گـزارش هـاي دیـوان محاسـبات، بـه جـاي واگـذاري به بخش 

خصوصـي، برخـي امـور خصولتي شـده اسـت!
مـن هم بـه همین موضوع انتقـاد دارم. بگذاریـد یک خاطره 
بگویـم. عزیـز بزرگـواری بـود کـه سـال هـا بـه همـراه هـم به 
دیگـران مشـورت مـی دادیـم مبنـی بـر ایـن کـه اقتصـاد باید 
خصوصـی شـود و بایـد خصوصـی سـازی را حمایت کـرد. این 
عزیـز بعدهـا مسـئول یـک وزارت خانه شـد و من بعد از شـش 
مـاه او را در یـک محفلـی دیـدم و احوال پرسـی کـردم و گفتم 
فانـی چـه خبـر؟ فان جـا را خصوصی سـازی کـردی؟، فان 
شـرکت و فـان مجموعـه را کـه خصوصـی کـردی حتمـاً. او 
پاسـخ جالبـی داد و گفـت: آن حـرف هـا بـرای زمانـی بـود که 
مـن هنـوز وزیر نشـده بودم! حـاال اگر در وزارت خانـه این چند 
تـا صندوق را خصوصی سـازی کنم، دیگـر چیزی تحت تصدی 
مـن نمـی ماند! جسـارتاً دعوا سـر همین جورموضوعات اسـت!

متأسـفانه صرف نظر از افکار و درگیری های سیاسـی، کمتر 
پیـش می آید کسـانی که حکـم تصدی دولتي مـی گیرند واقعاً 
بـه فکـر خصوصی سـازی باشـند. در بهترین شـرایط مکانیسـم 
هـای خصولتـی ایجـاد مـی کننـد کـه نظـارت هـای دولتـی را 
برداشـته و کنتـرل ودخالتهاي خودشـان را بیشـتر کننـد. براي 
همیـن اسـت کـه االن 3۷۷ شـرکت فعال بازار سـرمایه کشـور، 
بـا حـدود 350 میلیـارد تومـان ثـروت و دارایـی، کامـا در یـد 
خصولتـی هاسـت و بـه تبـع آن دولتـی ها بـا کمتریـن نظارت 
،بـه سـرمایه هـای عامه مـردم، بیشـترین آسـیبها را مـي زنند. 
آیـا شـما تـا حـاال شـنیده ایـد کـه فـان شـخص یا اشـخاص 
بـه خاطـر ضرر بـه امـوال عمومی حاصـل از امتنـاع ازخصوصي 
سـازي ، محاکمه شـده باشـند؟ امـا تا یک نفر ۴ میلیـارد تومان 
وام مـی گیـرد، بـا اینکـه اشـتغالزایي هـم میکنـد امـا بـه اتهام 
عـدم بازپرداخت سـود بانکي می گیرند و مـی برندش! در حالی 
کـه مقادیـر معتنابهـی از امـوال و دارایـی هـاي بیـت المـال در 
شـرکت هـای خصولتـی بـه هـدر مـي رود و سـرمایه مـردم در 
بـازار سـرمایه، نابـود مـي شـود. حـرف هـم کـه می زنیـم، می 
گوینـد، تحریـم هسـتیم! حـال آنکه بـه نظر مـن تحریـم اتفاقاً 
بـراي ایجـاد اقتصـاد مقاومتـی، مي توانـد فرصت بزرگی باشـد.
 تـا اينجـا که فقـط انتقـاد کرديـد و نگفتید نسـخه 

شـفابخش شـما بـراي ايـن اقتصـاد بیمار چیسـت؟
مـا حـدود 2۴0 تا300 هـزار میلیـارد تومان پول و سـرمایه 
دسـت عامـه مـردم داریـم کـه نـه در بانک هاسـت و نـه جایي 
سـرمایه گـذاري شـده اسـت. این ضعـف دولتی بـودن و ضعف 
مدیریـت هـا و مقامـات بـازار سـرمایه، بـورس و اوراق بهـادار و 
وزارت خانـه هـاي مربوطه اسـت که بلد نیسـتند ونمـي توانند 
ایـن پولهـا را جـذب کننـد. کسـانی کـه در ایـن سـازمان هـا 
کنترل امور را در دسـت دارند، با سـایق شـخصی شـان بنگاه 
هـای خصوصـی و بنـگاه هـای بـدون حمایـت دولتـی را نابـود 
مـی کنند.مـن کامـا محکـم وقاطانـه تعهد مـي دم اگـر اجازه 
بدهنـد ،حاضرم تحت کنترل ومراقبتهاي شـدید دسـتگاههاي 
نظارتـي نظـام، حـدود سـیصدهزارتومن پـول وسـرمایه راکـد 
بازارطـاوارز را متقاعدکنـم کـه به سـمت بنگاههـاي اقتصادي 
را  اقتصادکشـور  ومشـکل  بشـوند  هدایـت  خصوصـي  بخـش 
حـل کنـم تاجوانهـاي عزیزمـان ازاین بیـکاري وفاکـت تجات 
پیداکننـد زیـرا ایـن مهـم دقیقا حکـم حکومتي رهبري سـت 
ولـي دولتمـردان عزیـز ثابـت کـرده اند ، برغم حسـن نیتشـان 
علـم دانـش وتجربـه کافـي بـراي تحقـق اینکارراندارنـد! جالب 
ایـن  برخـي مسـئولین  ام  غیرموثـق شـنیده  اینجاسـت کـه 
سـازمان هـا در محافـل خصوصـی اقـرار و اعتـراف مـی کننـد 
کـه حـاال ما مـی دانیـم تخلفاتی می شـود اما اجـازه بدهید در 
فرصـت مقتضـی رسـیدگی می کنیـم! ایـن یعنی چـه؟ معنی 

اش چیسـت؟
حـاال مـن ایـن حـرف هـا را نمـی زنـم کـه سـر و صـدا راه 
بینـدازد و مصادیـق چـی و چـی و چـی و .... چـرا فـردي کـه 
فـرق بیـن اوتوبوس و دوچرخـه را هم نمي داند باید در مسـند 
یکـي از نهادهـاي تصمیم گیر اقتصادي کشـور قـرار بگیرد تا از 
هـر کسـي که خوشـش نیامـد نماد معاماتـی اش را ببنـدد، یا 
اگـر از شـما خوشـش آمد، مجـوز افزایش سـرمایه موردنظرتان 
را بدهـد! در همـه جـای دنیـا، بـورس و اوراق بهـادار مکلـف 
بـه کنتـرل سـرمایه گـذاري هاسـت، یعنـی بـه سـازمان شـما 
یـا هر کسـی کـه مـی خواهـد در بـازار سـرمایه ورود کنـد، بر 
اسـاس مقـررات اجـازه ورود مـی دهـد و کنترلـت مـی کند تا 
اسـتانداردها را رعایـت کنـي و مورد حسابرسـی قـرار بگیري و 
بایـد اطاعاتت شـفاف باشـد. امـا واقعا مدیـران بـورس و اوراق 
بهـادار مـا چنیـن نگرشـی دارنـد؟ متاسـفانه بـه طورغیرموثق 
شـنیده ام مدیـران مافـوق آنهـا هـم جسـارت جـا بـه جایی و 
پوسـت انـدازی ندارند کـه افراد متخلـف وسـلیقه کار را برکنار 

! کنند
  پـس بـه زعم شـما براي جـذب پول هاي سـرگردان 
در دسـت مـردم، بايـد مديـران کاربلـدي در راس کار 
قـرار بگیرنـد. اين تز شـما بـراي بهبود اقتصاد کشـور 

؟ ست ا
بلـه. مـن مي دانم کـه مثا در فان اسـتان 5 هـزار میلیارد 
تومـان پـول راکـد در دسـت مـردم اسـت کـه در بانـک نمـي 
گذارنـد. همیـن میـزان هـم طـرح و پـروژه بـا موافقـت اصولي 
وجـود دارد کـه بودجـه الزم بـراي اجرایشـان در دسـت بانکها 
نیسـت. 5 میلیـارد دالر فاینانـس چینـي هـم داریـم کـه بلـد 
نیسـتند، جذبش کنند. در حالیکه ابزارحقوقي وقانوني اسـتفاده 
از پـول هاي سـرگردان هم تشـکیل شـرکت هاي سـهامي عام 
و افزایـش سـرمایه آن ها سـت. متاسـفانه متصدیـان امر علم و 
توانایـي ایـن کار را ندارنـد ومـن انتقـاد شـدیدی که بـه دولت 
محتـرم جدیـد دارم ایـن اسـت کـه برخـي مدیـران جسـارت 
کافـي و شـجاعت الزم بـراي تصمیـم گیـری نـدارد، بـه رغـم 
ایـن کـه اشـراف دارنـد. اتفاقـاً دولـت قبلی صـرف نظـر از این 
کـه ممکن اسـت اقداماتـش کارشناسـانه نبوده، اما جسـارت و 

داشـت. قاطعیت 
احتمـاال پاسـخ دولتمـردان فعلـي ایـن اسـت کـه تـا کنون 
درگیـر توافـق هسـته اي بـوده انـد. کـه خـوب ، دلیـل موجـه 
و قابـل اسـتماعي اسـت. اخیـرا چهـار تـن از وزراء نامـه ای بـه 
رییـس جمهـور محترم در خصوی بازار سـرمایه نوشـتند. برای 
مـن خیلـی جالب بود، تمـام مطالبی که درآن نامـه انتقاد کرده 
بودنـد در حـدود اختیـارات خود آنهـا بود! من اگـر جای رئیس 
جمهـور محتـرم بودم، فـورا هـر چهارتـای آن وزرا را توبیخ می 
کـردم و میگفتـم  حـاال کـه فهمیدیـد مشـکل کجاسـت، چرا 
خودتـان راهـکار برای آن پیـدا نمی کنید؟ مگرنه آن اسـت که 

وزیـر محتـرم اقتصـاد ناظر بـر امور بازار سـرمایه اسـت و طبق 
قانـون هم دسـتش خیلی باز اسـت و می تواند عندالـزوم لوایح 
خوبـی را بـه مجلـس ببـرد تـا مسـائل را حـل کنـد. بـراي من 
سـوال اسـت کـه چطور وزیـر محترم اقتصـاد و رئیس سـازمان 
بورس نتوانسـتند پیـش بیني کنند جریاناتي کـه نمي خواهند 
شـیریني توافـق به دل مـردم بنشـیند، فرداي توافق، شـاخص 
بـورس را منفـي کـرد؟ آنهـا باید ترتیبي مـي دادند تـا حقوقي 
هـاي بازارسـرمایه فـردای توافـق، خریدار سـهام مي شـدند نه 

فروشـنده سهم
مقامـات دولـت قبلـي اتفاقـا اهمیـت بـازار سـرمایه را مـی 
فهمیدند ، هرچند که درعمده موارد ازآن به نادرسـت اسـتفاده 
مـي نمونـد که تـا قبـل از معرفـي وزرا ، ابتدا مدیریت شـرکت 
هـاي اقتصـادي کان راتصـرف کردنـد. هنـوز هـم اکثراهمـان 
منصوبـان قبلـي سـوار این شـرکت ها هسـتند کـه بـازار مالی 

مـا ایـن طوری اسـت.
 در صحبـت هايتـان گفتیـد کـه تحريـم بـراي مـا 
مـي توانـد يک فرصـت خـوب جهـت اجـراي اقتصاد 
مقاومتي باشـد.  چه پیشـنهادي در اين زمینـه داريد؟
بنـد اول همیـن سیاسـت هـاي اقتصـاد مقاومتـي موضـوع 
حکـم حکومتـي مقام رهبـري را بروند عملي کنند و مشـارکت 
آحـاد مـردم در امـر اقتصاد را به حداکثر برسـانند. امـا آیا بنگاه 
هـاي اقتصـادي فعلي را مـي توان خصوصي کرد؟ دسـت به هر 

کدامشـان بزنـي، زد و بندها شـروع مي شـود.
 شـما از يـک طـرف مـي گويیـد در راسـتاي اجراي 
سیاسـت هـاي اقتصاد مقاومتـي بايد خصوصي سـازي 
کـرد، از يـک طـرف هـم مـي گويید نمـي شـود! اين 

ديگـر چه نسـخه اي اسـت؟
بـه جـاي دسـت انـدازي بـه بنـگاه هـاي اقتصـادي موجود 
کـه دولتـي هسـتند، ۴00 سـاختار اقتصـادي جدید در کشـور 

تشـکیل دهیـم. اما مسـاله این اسـت کـه حتي اجازه تشـکیل 
سـاختار جدید هم نمـي دهند و  تادلتان بخواهدسـنگ اندازي 
مـي کننـد. بـه نظـر من بـراي پیـاده سـازي بند یک سیاسـت 
هـاي اقتصـاد مقاومتـي بایـد دو کار کمـي و کیفي کـرد. یکي 
همیـن ایجاد ۴00سـاختار جدید ،)معادل سـاختارهایي که هم 
اکنـون در بـورس وجـود دارد( کار دیگـر هم باید این باشـد که 
بـه بنـگاه هـاي اقتصادي موفـق موجود در کشـور کمک کنیم، 
آنهـا را سـاپورت مالـي کنیم و یادشـان بدهیم کـه چطور بروند 
مجـوز بگیرنـد و وارد بـازار سـرمایه شـوند. بـراي ایـن کار همه 
دسـتگاه هـا باید وارد عمل شـوند. ایـن کار را دولـت باید انجام 
دهـد. امـا آیا اصا بلد اسـت کـه ایـن کار را بکنـد؟ دولتمردان 
مـا در حـوزه سـتادي این کارهـا را بلدند؟ آنها هم کـه در حوزه 
اجرایـي، امـور را در دسـت دارنـد، هر کدام یک طرفي هسـتند 

و کسـي نیسـت که به همه انها اشـراف داشـته باشـد.
یکـي از دولتمردانـي کـه ادعـا مـي کنـد اطاعـات کافي از 
بدنـه و سـاختار اقتصـادي کشـور دارد، بیاید تا من از او سـوال 
کنـم و معلـوم شـود کـه درسـت مـي گوید یـا نه! مـن حاضرم 
بـا پنـج تـن از دولتمـردان فعال اقتصادي کشـور مناظـره کنم.

 مثال چه کساني؟
وزیـر محترم اقتصاد، رئیس محترم سـازمان برنامه و بودجه، 
رئیـس کل بانـک مرکـزي، مدیـران عامـل بانـک هـا . رییـس 
سـازمان بـورس مـن در این مناظـره ضمن احترام وافـر به آنها، 
خواهـم گفـت که هر کدامشـان چه قـدرت و اختیاراتـي دارند، 
امـا از آن اسـتفاده نمـي کننـد. چـون درگیـر کارهاي سـتادي 
وعمدتـا سیاسـي هسـتند بـه جـاي کار اجرایـي. چطـور چهار 
وزیـر کـه اختیـارات کافي براي اصـاح امور دارنـد، براي رئیس 
جمهـور نامـه مـي نویسـند کـه چنیـن اسـت و چنـان اسـت؟ 
در ایـن مناظـره آنهـا بگوینـد کـه چـه برنامـه اي از نظر کمي 
و کیفـي بـراي اجرایـي کـردن بنـد اول سیاسـت هـاي اقتصاد 
مقاومتـي دارنـد اصـا مـي داند کـه تحت چـه پروسـه اي مي 
تـوان مـردم را در بنـگاه هاي اقتصـادي، مشـارکت واقعي داد؟

 نسـخه شـما بـراي اقتصـاد کشـور، تا اينجـاي گفت 
و گـو شـامل چند مـورد شـد. يکـي جمـع آوري پول 
هـاي  بنـگاه  نـزد  آن  گذاشـتن  اختیـار  در  و  مـردم 
اقتصـادي. يکـي اجراي بند يک سیاسـت هـاي اقتصاد 
مقاومتـي بـا ايجـاد بنـگاه هـاي اقتصـادي جديـد به 
جـاي خصوصي کـردن فرسايشـي بنگاه هـاي موجود، 
يکـي جـذب فاينانس هـاي خارجي. ديگر چـه مواردي 

اسـت؟ ذهنتان  در 
پـول و سـرمایه، مثـل گنجشـک مي مانـد. فشـارش بدهي، 
لـه مـي شـود و بترسـانیش، فـرار مـي کنـد. وظیفـه دولـت، 
حاکمیتـي اسـت و نـه تصـدي گـري. دولـت بایـد امنیـت و 
آرامـش را بـراي جـذب وتوسـعه پـول و ثـروت ایجـاد کننـد و 
اقتصـاد را خـود مـردم بایـد مدیریت کننـد. دولـت و حاکمیت 
بایـد از مدیریـت اقتصـاد فاصلـه بگیـرد وگرنـه فسـاد دولتـي 
بـودن، صدهـا هزار میلیـارد تومان بـه بیت المال آسـیب زده و 
مـي زنـد. مـن مي توانـم در همان مناظـره آن را ثابـت کنم. به 
مراتـب ایـن مفسـده، بزرگ تـر از اختاس هاي متداولي اسـت 
کـه رسـانه اي مي شـود، حـال آنکه این مفسـده بـزرگ پنهان 

مانـده و کسـي از آن یـاد نمـي کند.
 خودتـان مـي توانیـد نسـخه اي کـه پیچیديـد را 

کنیـد؟ اجرايـي 
بلـه قبا گفتـم من حاضرم تحـت کنترلهاي شـدید امنیتي 
و نظارتـي، بـه سـادگي ایـن موضـوع را برایتان عملیاتـي کنم. 
بـه سـادگي یـک لیـوان آب خـوردن! کاري میکنـم کـه خیـل 
عظیمـي از عمـوم مـردم متقاعـد بـه سـرمایه گـذاري در بنگاه 
هـاي اقتصـادي بخش خصوصي شـوند که صرفا توسـط بخش 
خصوصـي موفـق و مسـتعد اداره مـي شـود. همانطورکه اشـاره 
کـردم ایـن خیل عظیم مـردم، حدود 300 هـزار میلیارد تومان 
منابـع مالـي در اختیار دارند که متاسـفانه االن در سـفته بازي 
ارز و طـا و پـول هـاي راکـد، تضییـع و تلف مي شـود. آن هم 
بـه دلیـل ناتوانی مدیـران و مطالبه نکردن مردم و عدم اشـراف 
و دانـش کافـي بنـگاه هـاي اقتصادي خصوصـي. علـي القاعده 
دولـت بایـد ایـن دانـش را در اختیـار آنها قـرار بدهد کـه اتفاقا 

خـودش هم ایـن دانـش را ندارد.
 آنوقـت شـهرام جزايري، ايـن دانش را از کجا کسـب 

کرده؟ آن هم در 40 سـالگي؟
بـا کار کـردن، گذرانـدن ایـن همـه محاکمات، تشـکیل 50 
شـرکت، جلسـات پیاپي و آزمون و خطاهـاي متعدد. من گاهي 
بـه انـدازه کار مفیـد ۱00 نفـر کار مي کردم . شـما یـک بنگاه 
ویـران را بـه من بدهیـد و بعد ببینیـد چطور آبـادش مي کنم. 
 به نظر شـما سـکان اقتصاد کشـور در دسـت کیست 

و چه کسـي بايد ايـن پیشـنهادات را اجرايي کند؟
دسـت آنهـا کـه باید باشـد! اقتصاد مـا دولتي اسـت و آنطور 
کـه از رسـانه هـا شـنیدم عنـوان شـده کـه اخیـرا نهادهـاي 
امنیتـي هـم بـه فضـاي اقتصـادي کشـور ورود پیدا کـرده اند.

 منظورتان چیست؟
مـن ایـن را از زبـان رئیـس جمهـور محتـرم شـنیدم که به 
ورود نهادهـاي امنیتـي بـه اقتصـاد، انتقـاد مي کردنـد. اما من 
چون سالهاسـت از ایـن فضا، دورم نمي توانم قضاوت سـنجیده 
اي بکنـم. انتظـار هـم از من این اسـت که سـنجیده و مسـتند 
حـرف بزنـم لـذا خیلـي محکم نمـي توانم به این سـوال پاسـخ 

دهـم که اقتصاد کشـور دسـت چه کسـي اسـت.
 اخیـرا گفـت و گويـي داشـتیم بـا آقاي آل اسـحاق. 
از ايشـان هم همین سـوال را پرسـیديم کـه در جواب 
بـه برخي افـراد زيرزمیني اشـاره کردند. نظرشـان اين 
بـود که اگر کسـي از هـاروارد هم بـه ايـران بیايد، نمي 
توانـد مشـکالت اقتصـادي ما را حـل کند. بايد کسـي 

بیايـد کـه تیمچه و بـازار و ... ما را بشناسـد.
بـه نظـر مـن اقتصـاد کشـور  در مقطعي دسـت خـود آقاي 
آل اسـحاق و همـکاران ایشـان بـوده و هنـوز هـم هسـت. مـن 
بـه او و نظـرش احتـرام مـي گـذارم امـا بـه هـر حال کشـور ما 
هـم اینقـدر ویرانـه نیسـت کـه بتوان سـیاه نمایـي کـرد. افراد 
زیرزمینـي اسـتثناهایي هسـتند. کشـور مـا دچـار تحریـم و 
بحـران اسـت و در ایـن سـختي بیـن المللـي تـا حـاال خـوب 
مقاومـت کـرده ایـم. برنده ایـن کارزار هم مردم عزیـز ما با صبر 
و استقامتشـان بـوده انـد امـا آنهـا مسـتحق و شایسـته بهتر از 
ایـن هـا هسـتند. به نظر مي رسـد امثـال جناب آل اسـحاق ها 
که سالهاسـت بخشـي از حاکمیت اقتصادي کشـور را در دست 
داشـتند بایـد با هـوش و نبوغشـان موجبات خدمت بیشـتر به 

مـردم را فراهـم کنند.
 عاقبت 50 شـرکتي که داشـتید چه شـد؟ همه اشان 

در ماجراي رد اموالتان واگذار شـد؟
سـاختارهاي این شـرکتها هسـت ولـي کلیه امـوال و دارایي 
شـرکتهاي مـن توقیـف ویا تضییـع  شـد. مقادیـر معتنابهي را 
طبـق گزارشـات مقـام قضایي موجـود، تضییـع، نابـود و از کار 

انداختند.
 اگـر فعالیتشـان ادامـه مـي يافـت، مـي توانسـتند 

همچنـان يـک بنـگاه اقتصـادي موفـق باشـند؟
بله. قطعا.

 دلتان نمي خواست آنها را به شما برگردانند؟
چـرا اگـر امکانش بود، خوشـحال مي شـدم کـه در قالب آن 

شـرکتها فعالیـت کنـم، اما واقعیت این اسـت که نه تـوان مالي 
اش را دارم و نـه حوصله اش را.

 وقتـي زنـدان بوديد، حسـرت نمـي خورديـد که اي 
کاش در ايـن دوره طاليـي کـه خیلي ها را پولـدار کرد، 

بیـرون بوديد؟
دوره دولـت قبـل طایي بـود؟! البته براي کسـاني که روش 
هـاي غیرشـفاف اقتصـادي را دوسـت دارند، قبـول دارم که آن 
دوره طایـي بـود. امـا روش مـن همیشـه شـفاف و کامـا بـاز 

اسـت .  بـدون زد و بندهـاي اقتصادي غیرشـفاف.
 در مجمـوع احکامي که در سـال هـاي 85 و 89 براي 
شـما صـادر شـد، شـما بـه پرداخـت98 میلیـون دالر 
جريمـه نقـدي و 50 میلیون دالر رد مال محکوم شـديد 
که بـه نرخ امـروزه دالر معادل پنج هزارمیلیـارد تومان 

مي شـود. مگر شـما چقـدر پول داشـتید؟
بـه نظـرم اعدادتـان اشـتباه اسـت. شـهرام جزایـري طبـق 
بنـد ۱۱ حکـم باالتریـن مرجع قضایي کشـور یعني شـعبه 20 
دیـوان عالـي؛ خوش حسـابیش نزد بانک ها احراز شـد. کسـي 
کـه از نظـر اعتبـاري ، خـوش حسـاب بـوده یعني معوقـه قابل 
تعقیـب نداشـته اسـت. صـاح مي دانم که پاسـخ این سـوال را 
عینـا از گزارشـات قضایـي پروندهایم بدهم که نشـان مي دهد 
هیـچ یـک از امـوال دولتـي وغیـره را تضییـع نکـرده ام و تمام 

اصـل امـوال دولتـي و سـود آن را برگردانده ام.
 پس چرا محکوم به پرداخت جزاي نقدي شديد؟

بعدهـا دادگاه تالـي تجدیـد نظـر بـه لحـاظ شـرایط خـاص 
پرونـده، بـدون حبـس، اتهـام تحصیـل مال نامشـروع بـه مبلغ 
۴۸ میلیـون دالر در حق بانک ملـي و صندوق ضمانت صادرات 
ایـران بـه مـن زدنـد. در حالـي که من حتـي یک سـنت از این 
مبلـغ را تحصیـل نکـرده بـودم کـه بخواهـد مشـروع باشـد یـا 

نامشـروع. شـرکت هاي وابسـته به من، این مبالغ و تسـهیات 
اعتبـاري بـراي فاینانـس را از منابـع ارزي خـارج از کشـور بـه 
داخـل کشـورآورده و در اقتصـاد کشـور گـردش داده بودنـد. 
در مقابـل امـوال و دارایـي هایـي هـم داشـتند. بـه رغـم اینکه 
طـي دوران توقیـف، توقـف، تعطیلي و بیکار شـدن شـرکت ها، 
مسـتندا بـه گفته مقـام قضایي موجـود، هیات امنـاي منتخب 
دادگاه، مقادیـر زیـادي از ایـن امـوال را تضییـع و نابـود کردند، 
لیکـن باقـي مانـده امـوال بـه حـدود یـک سـوم کارشناسـي، 

ارزیابـي و بابـت همیـن رد مال ها تسـویه حسـاب شـد.
 فکـر نمـي کنید بـا ايـن حرفتـان، سیسـتم قضايي 

کشـور را زيـر سـوال برديد.
اتفاقـا برعکـس ، شـرح مذاکـرات دادگاه و دفاعیـات مـن 

موجـود اسـت.
 برخـي لبخندهـاي شـما در جلسـات دادگاه را نوعي 

تمسـخر میدانسـتند. نظر خودتان چیسـت؟
}خنـده{ کارکتـر مـن یـک آدم پر انرژي و با نشـاط اسـت 
کـه در شـرایط سـخت و عـادي، همیشـه لبخنـد روي لبانـم 
هسـت. معتقـدم کـه اگـر به عالـم هسـتي، یک گل ببخشـیم، 
جهـان بـه مـا هـزارن گل خواهـد بخشـید. مـن هرگـز قصـد 
تمسـخر دیگـران را نداشـته و ندارم و مخلص همه هم هسـتم.

 پس با اين حسـاب، شـما هم همیشـه لبخنـد به لب 
داريد!

مـن همیشـه از لبخنـد دیگـران لـذت مـي بـرم، بویـژه از 
لبخنـد آقـاي کفاشـیان.

 حـال کـه صحبـت بـه برخـي چهـره هاي سیاسـي 
رسـید، اجـازه بدهیـد نظرتـان را دربـاره چنـد چهره 
سیاسـي بپرسـم. شـايع شـده بود که مهدي هاشمي را 
بـه همان سـوئیتي بـرده اند که شـما در آن به سـر مي 
برديـد. اگـر دوره حبسـتان مشـترک بود، بـه نظرتان 

چـه مواجـه هاي بـا هم داشـتید؟
بلـه مهـدي هاشـمي، همـان جایـي به سـر مي بـرد که من 
بـودم. امـا سـوئیتي در کار نیسـت. محوطه اي اسـت که حدود 

20 زندانـي در آن هسـتند کـه جـدا از بندهـاي ۴00 اسـت. 
باالخـره تامیـن امنیـت برخـي زندانیان حسـاس مهم اسـت تا 

براي دسـتگاه قضایي دردسـر نشـود.
امـا در مـورد نـوع مواجهـه احتمالي بایـد به آیـه اي از قرآن 
اشـاره کنم کـه خداوند میفرماید »نیکوکاران کسـاني هسـتند 
کـه در برابـر بـدي دیگـران، خوبـي کنند«. دوسـت و دشـمن، 
همفکـر و مخالـف در ماجـراي مـن، به من تاختند. مشـخصا از 
کسـي نـام نمي بـرم. خیلـي ها همفکـر سیاسـي و نزدیک من 
بودنـد، امـا بـراي برائت  به من تاختنـد. ولي من بعدهـا به آنها 
خوبـي کـردم. البتـه این در مورد شـخصي که شـما نـام بردید، 
صـدق نمـي کند. چـون اصا او را ندیده و نمي شـناختم. الزمه 
حبـس کشـیدن ، صـرف نظـر از سـایق سیاسـي و اقتصـادي 
و اختافـات طبقاتـي، تحمـل کـردن اسـت. کما اینکـه در بدو 
ورودم بـه زنـدان یـک کارگر افغانـي به من فحش داد و سـیلي 
زد، امـا مـن تحملـش کردم و بعدهـا همین آدم مرید من شـد. 
خیلـي هـا بـه من در زنـدان توهین و بـدي کردنـد و وقتي من 

متقابـا بـه آنها خوبـي کـردم، از مدافعان من شـدند.
اگـر مـن درزندان کنـار مهدي هاشـمي، یا آقـاي رحیمي و 
یـا حتـي احمـدي نـژاد ، حتما بـا کمال عـزت و احترام بـا آنها 
رفتـار مـي کردم. چـون صرف نظـر از وضعیـت فعلیشـان، انها 
در گذشـته در »عرشـي« از جایگاه سیاسـي بودند و انصاف این 
اسـت کـه وقتـي به »فـرش« مي نشـینند، عزت و احترامشـان 

بـا رعایـت موازیـن تحمل جـزاي کیفري حفظ شـود.
 در دوره اي کـه در زندان بوديد با مه آفريد خسـروي 

هم ديداري داشـتید؟
آن مرحـوم در طـي دوره حبسـش در سـلول انفـرداي بـود. 
ولـي دو سـه بـار وي را در بهـداري ماقات کـردم. مطالبي هم 
بینمـان رد و بدل شـد که چون او مرحوم شـده، صاح نیسـت 

آن را مطـرح کنم.
 نظرتان درباره پرونده بابک زنجاني چیست؟

قبـا هـم گفتـه ام که پرونـده او یـک پرونده سـاده کیفري 
اسـت. البتـه بـا حجـم باالیـي از اتهامـات مالـي. بنده بـه کیفر 
خواسـت دادسـتان محتـرم احتـرام مـي گـذارم. اما بـه  گمانه 
زنـي هـاي رسـانه اي انتقاد شـدید دارم زیرا طبـق قانون حفظ 
حقـوق شـهروندي او تـا ایـن لحظه »متهم« اسـت و بر اسـاس 
قانـون، اصـل بـر برائـت متهم بـوده و متهـم حـق دارد در پناه 
قانـون از امنیـت الزم برخـوردار باشـد. بـه عنوان یک شـهروند 
عـادي بـه رسـیدگي هاي دسـتگاه قضایـي اعتماد کامـل دارم. 
بهتـر اسـت اجـازه دهیـم حکم قطعـي دسـتگاه قضایـي صادر 

شـود و پـس از آن اظهارنظـر کنیم .
 اگـر قرار باشـد به بابـک زنجاني مشـاوره بدهید، چه 

گويید؟ مي 
میگویم صادق باشد که النجات في صدق.

 بهتريـن هم بنـدي تـان در 13 سـال دوره حبس چه 
کسـي بود؟

کارگران افغاني ها!
 ماجـراي آن 300 میلیونـي کـه آقاي احمـدي نژاد به 
آقـاي کروبي در مناظره هاي سـال 88 گفـت، چه بود؟
آقـاي کروبـي مـرد خـوش طینتـي بـود و هـر کسـي را که 
بـراي دریافـت وام بـه مـن معرفـي مـي کـرد، پـس ازتحقیـق 
بـه فردمسـتحق پـول مـي دادم. جمـع مبالغي که در سـرفصل 
اینگونـه مـوارد خیریـه مرتبـط بـا نامـه هـاي بـه نـام آقـاي 
کروبـي کـه بـه افـراد داده ام، خیلـي بیـش از این مبالغ سـت. 
الحمداللهآقـاي کروبـي که خـودش وضعش خوب بـود و نیازي 

بـه ایـن پولها نداشـت..
در زنـدان بـه نقـل از برخـي ازنزدیـکان آقـاي احمـدي نژاد 
بـه من خبر رسـید که ایشـان قصـد دارد در مناظره بـا کروبي، 
سـؤال کند ماجراي سـیصدمیلیون شـهرام جزایري چیسـت ؟ 
مـن هـم گفتـم کـه اگـر چنیـن بحثـي مطرح شـد، حتمـا در 
پاسـخ بگوینـد کـه بنـا به حکـم باالتریـن مرجع قضایـي یعني 
دیـوان عالـي کشـور، اوال شـهرام جزایـري هیـچ یـک ازامـوال 
دولتـي وغیـره را تضییـع نکـرده لـذا پول ایـن آدم سـالم بوده 
و گرفتـن و دادنـش به نیازمندان هیچ مشـکلي نداشـته اسـت، 
آقـاي کروبـي هـم واسـطه بـوده بـراي کار خیـر. ثانیـا لیسـت 
افـرادي کـه این پولهـا را دریافت کرده بودند را به ایشـان دادم، 
امابـه نظرمن آقـاي کروبي در آن مناظره ازاین موضوع درسـت 

و مناسـب دفـاع نکرد .
 از چه کسي بدتان مي آيد؟

ازهیچ کس!
 حتـي کسـاني کـه در جريـان پرونـده تـان نقـش 

بودنـد؟ آفريـن 
بـه هیـچ وجـه. من یـاد گرفته ام که همه را دوسـت داشـته 
باشـم و حتي عاشـق دشـمنانم باشم. دشـمنانم براي من ارزش 
قائـل بودهوهسـتند کـه بـراي دشـمني، مـرا قابـل مـي دانند، 
پـس بهمیـن دلیلمـن آنهـا را دوسـت دارم و بـه آنهـا احتـرام 

میگذارم.
 گفتـه بوديـد کـه خوشـبختانه در دوره حبـس دچار 
هیـچ گرفتـاري اي اعـم از دود و دم و ... نشـديد. امـا 
اينهـا فقـط در حـوزه سـالمت جسـم اسـت. معمـوال 
زندانیـان براي تامیـن سـالمت روان و تمديـد روحیه، 
بعـد از پايـان حبـس، يـک دوره ريـکاوري مشـاوره و 

روانـکاوي مـي گذراننـد. شـما چطور؟
مـن همیـن االن هـم در دوره ریـکاوري هسـتم. در طـول 
دوران محاکماتـم و ۱3 سـالي کـه زنـدان بودم، مـدام براي من 
پرونـده هـاي جدیـدي  بـاز مـي شـد و مـن درگیـر مدافعـات 
حقوقـي دربـاره اتهامات جدیـدي بودم که وارد مي شـد. در آن 
مقطـع از مشـاوره هـاي روانشناسـي کمـک مي گرفتـم که به 
مـن مـي گفتنـد بعـد از آزادي دوره اي پیش مي آید که شـاید 
سـختي اش بیـش از حـاال باشـد. االن در همـان زماني به سـر 
مـي بـرم کـه آنهـا مـي گفتنـد. از وقتـي آزاد شـده ام تـا حاال، 
بیشـتر موهایـم سـفید شـده اسـت. زماني کـه زندان بـودم، تا 

ایـن حـد موهایم سـفید نشـده بود.
 يکـي از ايـن پرونـده هايي کـه در طول زنـدان براي 
شـما بـاز شـد، راجع به زمیـن خـواري در کرمـان بود. 

شـد؟ چه  عاقبتش 
مـن در آن پرونـده، حکـم برائـت گرفتـم کـه اگرخواسـتید 
بـه شمانشـان مـي دم ، باحساسـیت تمام ۸ قاضـي آن موضوع 
پرونـده را در طـول مـدت بیـش ازیکسـال بررسـي کردنـد. 

ودرنهایـت مراازهمـه اتهامـات تبرئـه نمودنـد.
 يـک بار آقـاي علیزاده به عنـوان وکیلتـان گفته بود 
کـه »ايـران بـراي شـهرام کوچک اسـت«. تا کنـون به 

رفتـن از ايـران فکر کـرده ايد؟
مـن یـک ایرانـي هسـتم  وکشـورم را دوسـت دارم و بـه 
هیـچ وجـه بـه قصـد اقامـت دائـم، ایـران را تـرک نمـي کنـم. 
امـا اگـر قـرار باشـد فعالیـت اقتصادیـم را از سـال ۹۶ بـه بعـد 
آغـاز کنـم، تصمیـم دارم از فضـاي بیـن المللي شـروع کنم که 
آن مهـم حتماسـفرهاي موقـت خارجـي را مـي طلبـد اما هیچ 
گاه خواسـته من،رفتـن از کشـور عزیـزم ایـران نبوده، نیسـت ، 

انشـاهلل وحتمـا نخواهـد بود.

دا را صد هزار مرتبه شکر به 
هیچ وجه، تمایلي به حضور در 

فعالیتهاي سیاسي ندارم. برخي 
تصورشان این بود که »شهرام« 

با نزدیک شدن به جریانات 
سیاسي؛ به توانمندي اقتصادي 

رسید. خوشبختانه در حال حاضر 
هم از نزدیکی به این اربابان 
قدرت و حاکمان عزیز و مفید 
کشور اجتناب مي کنم و دور 

هستم و ضمن احترام وافر، هیچ 
عالقه ای هم به نزدیکی به آن 

بزرگواران ندارم .

وقتي بازجویی های من 
تمام شد، کارشناسان 

وزارت اطالعات و حفاظت 
اطالعات و حتی مأمور 
قضایي پرونده از من 

درباره پرونده هاي 
اقتصادي دیگر مشورت 

می گرفتند. من هم تا 
پرونده ها را می دیدم، می 
فهمیدم ایراد کار کجاست 
و همیشه کمک مي کردم.  

یکي از دولتمرداني که ادعا مي کند اطالعات کافي از بدنه و ساختار اقتصادي کشور دارد، 
بیاید تا من از او سوال کنم و معلوم شود که درست مي گوید یا نه! من حاضرم با پنج تن از 

دولتمردان فعال اقتصادي کشور مناظره کنم. مثال با وزیرمحترم اقتصاد، رئیس محترم سازمان 
برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزي، مدیران عامل بانک ها . رییس سازمان بورس.  
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شب یلدا

گفت و گو

فلسفه میوه های سفره
 شب يلدا 

ایسـنا-دکتر محمـد حسـین انصـاری گفـت: شـب یلدا 
و جشـن هایی کـه در ایـن شـب برگـزار می شـود، یـک 
سـنت باسـتانی اسـت، مـردم روزگاران دور و گذشـته کـه 
کشـاورزی، بنیان زندگی آنان را تشـکیل مـی داد، در طول 
سـال با سـپری شـدن فصل هـا و تضادهـای طبیعی خوی 
داشـتند، بـر اثر تجربه و گذشـت زمـان توانسـتند کارها و 
فعالیت هـای خـود را بـا گـردش خورشـید و تغییـر فصول 
و بلنـدی و کوتاهـی روز و شـب و جهـت و حرکـت و قـرار 

سـتارگان تنظیـم کنند .
وی ادامـه داد: پیشـینیان بـر ایـن بـاور بودنـد کـه در 
ایـن شـب فرشـته بدی ها )اهریمـن( بـا فرشـته خوبی هـا 
فرشـته  نبـرد طوالنـی  ایـن  در  و  می پـردازد  بـه جنـگ 
پـس  صبـح،  و  می دهـد  شکسـت  را  اهریمـن  خوبی هـا، 
بـر  روشـنایی  )پیـروزی  دوبـاره خورشـید  زاده شـدن  از 

می شـود. آغـاز  تاریکـی( 
انصـاری مـود اظهـار کـرد: امـا شـب یلـدا فقـط دور 
همنشـینی و مـرور خاطره هـا نیسـت، عاوه بر آن، رسـوم 

تغذیـه ای خاصـی نیـز در بـر دارد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه انتخاب مـواد غذایـی خاصی از 
بیـن سـایر مـواد غذایـی و تأکیـد برقـرار دادن ایـن مـواد 
غذایـی بـر سـر سـفره شـب یلدا نـه تنهـا یک رسـم، بلکه 
نـکات تغذیـه ای خاصی را دنبـال می کند، بیـان کرد: یکی 
از ارکان سـفره شـب یلدا، میوه هندوانه اسـت که همیشـه 

بـه شـیوه های جذابـی تزیین می شـود.
ایـن پژوهشـگر توضیـح داد: هندوانـه یـادآور گرمـای 
تابسـتان و حـرارت اسـت. بـاور بر این اسـت، اگـر مقداری 
زمسـتان  سراسـر  در  بخوریـد  یلـدا  شـب  در  هندوانـه 
طوالنـی، سـرما و بیمـاری بـر شـما غلبـه نخواهـد کـرد و 
ایـن بـاور، با خـواص هندوانه کـه سرشـار از ویتامین های 

A و B و C اسـت، مطابقـت دارد.
آب  از  هندوانـه  بافـت  درصـد   ۹0 کـرد:  تاکیـد  وی 
تشـکیل شـده اسـت، در نتیجـه بـرای رفـع عطش بسـیار 
مفیـد اسـت و بـه علت فراوانـی آب در این محصـول، برای 
جلوگیـری و دفـع سـنگ کلیه، خـوردن آن بسـیار توصیه 

است. شـده 
بـه گفتـه انصـاری، هندوانـه منبـع غنـی از بتاکاروتـن 
آنتی اکسـیدان های  از  مـواد  ایـن  کـه  اسـت  لیکوپـن  و 
آنتـی  شـده،  اثبـات  کـه  همانطـور  و  هسـتند  طبیعـی 
اکسـیدان ها ترکیباتـی هسـتند کـه از بـروز سـرطان ها در 
انسـان جلوگیـری می کننـد، پـس این بـاور که بـا خوردن 
هندوانـه بیمـاری کمتـر بـه سـراغ مـا می آیـد، در وجـود 

اسـت. نهفتـه  آنتی اکسـیدان ها  ایـن 
در  پوسـتی  آسـیب های  بـروز  از  هندوانـه  گفـت:  وی 
اثـر نـور جلوگیـری می کنـد، موجب دفع بیشـتر و سـریع 
مـواد زایـد از بدن می شـود و به شـادابی و طراوت پوسـت 

می انجامـد.
انصـاری افـزود: انـار در سـفره شـب یلـدا نمـاد شـادی 
و زایـش اسـت، انـار میـوه ای اسـت کـه از قدیـم از آن بـه 
عنـوان میـوه ای خـون سـاز یـاد می شـد، بـه افـرادی کـه 
رنگـی مهتابـی و از نظر جثـه رنجور بودند، توصیه می شـد 

کـه آب انار بنوشـند.
وی تصریـح کـرد: امـروزه اثبـات شـده انـار سرشـار از 
ویتامیـن »ث« اسـت کـه سـبب تقویـت سیسـتم ایمنـی 
بـدن و تصفیه کننـده خـون و سرشـار از آهـن اسـت، در 
نتیجـه موجـب افزایـش انـرژی و خون سـازی در بدن فرد 
می شـود و تصفیـه خـون ماننـد زندگـی یـا زایـش دوبـاره 
انسـان اسـت، بـه همین علـت انـار را نماد زایش و شـادی 

می داننـد.

هادی معیری نژاد
یلـدا آخریـن روز پاییـز و اولین روز فصل زمسـتان اسـت روزی 

کـه در پایـان آن طوالنی ترین شـب سـال را در پـی دارد. 
اقـوام آریایـی پیش از عزیمت بـه فات ایـران در منطقه ای در 
جنوب سـیبری سـاکن بودنـد. این همزمـان بـا یخبندان هایی بود 
کـه در حـدود ۱0 هزار سـال پیش، سـطح کره زمیـن را در بر می 
گرفـت. لـذا ایـن قـوم کـه مانند فـن هـا در شـمال اروپـا از اصلی 
تریـن و پرشـمار ترین قومیت ها بودند. داسـتان های اسـطوره ای 

فراوانـی از تقابـل نـور و ظلمت، روشـنایی و تاریکی و گرما و سـرما 
دارنـد. در حقیقـت پایـه ایدئولوژیک آیین هایی کـه بر ثنویت خیر 
و شـر، نور و ظلمت متکی هسـتند به نوعی در تجربه آریایی های 
باسـتانی اسـتوار اسـت. ایـن تجربیات در اسـطورهای شـمال اروپا 
ماننـد اقـوام فـن و آییـن هـای وایکینگ ها ماننـد ثـور و اودن هم 
دیـده می شـود. بعدها بـا تولد آیین هایی مثل میتراییسـم و آیین 
مانـی ایـن رویکردهـای مذهبـی در اروپـای مرکزی و کلیسـاهای 

رومـی نیز نشـو و نما پیـدا کرد.

در فرهنـگ آریایـی؛ یلـدا بـه معنـی تولد اسـت. در این شـب، 
ایرانیـان تولـد روز دوباره و خورشـید را از پس شـب طوالنی انتظار 
مـی کشـند. گویا که خورشـید از اسـارت شـب تیره بـه در آمده و 

در نبـرد نـور و ظلمـت، نور پیـروز از در درآمده اسـت.
در ایـران باسـتان مردمـان تـا دم سـحر و تولد خورشـید بیدار 
مـی ماندنـد و تمـام شـب را به خـوردن میوه های مانند خورشـید 
ماننـد انـار و بعـد از آن هندوانـه کـه درون سـرخ و روشـن دارد 
مـی گذراندنـد. همزمـان بـا درآمـدن خورشـید پایکوبی بـه منتها 
درجـه مـی رسـید و همه خیال شـان راحت می شـد که بـار دیگر 

خورشـید پیروز آوردگاه شـده اسـت.
ایـن تولـد مهـر یـا حجـت روشـنایی دلیلی شـد برای نفـوذ به 
تقویـم یونانیـان و رومیـان و سـپس تطابـق آن بـا میـاد مسـیح 
موعـود گرچه بسـیاری از محققـان اروپایی همزمانی میاد مسـیح 
بـا شـب یلـدا را رد کرده اند؛ اما بسـیاری نیـز معتقدند فاصله چند 
روزه تولـد مسـیح از یلـدا تنهـا بـه خاطـر تطابـق تقویـم یونانی با 
رومی اسـت و گرنه روایت سـتایش شـاهان مجوس)زاهدان ایرانی( 
از تولـد مسـیح و آوردن روغـن مقدس بـرای مولود آن شـب موید 

این نظر اسـت.
محققـان معتقدنـد که مسـیحیت غربـی چارچـوب اصلی خود 
را کـه بـه ایـن دین پایداری و شـکل بخشـیده به مذاهـب پیش از 
مسـیحیت روم باسـتان از جمله میتراییسـم مدیون اسـت و برای 
نمونـه تقویـم کلیسـاها، بسـیاری از بقایای مراسـم و جشـن های 
پیش از مسـیحیت به خصوص کریسـمس را در خود نگاه داشـته 

اسـت و کریسـمس بـه عنـوان آمیـزه ای از جشـن های سـاتورنالیا 
و زایـش میتـرا در روم باسـتان در زمـان قـرن چهـارم میـادی بـا 
رسـمی شـدن آیین مسـیحیت و به فرمان کنسـتانتین بـه عنوان 
زادروز رسـمی مسـیح در نظر گرفته شـد. هنگام توسـعه آیین های 
رازآمیـز در اروپـا و سـرزمین های تحـت فرمانروایی امپراتـوری روم 
و پیـش از پذیرفتـن آیین مسـیحیت، رومیان هر سـاله در روز ۱۷ 
دسـامبر در جشـنی به نـام سـاتورنالیا به سـیاره کیوان )سـاترن(، 
ایـزد باسـتانی زراعـت، احتـرام می نهادنـد. ایـن جشـن تـا هفـت 
روز ادامـه می یافـت و انقـاب زمسـتانی را شـامل می شـد. از آنجا 
کـه رومیـان از گاه شـماری یولیانـی در محاسـبات خـود اسـتفاده 
می کردنـد روز انقاب زمسـتانی به جای 2۱ یا 22 دسـامبر حدوداً 

در 25 دسـامبر واقـع می شـد.
ادامـه  ایـن جشـن هـا و سـایر مناسـک تـا روز اول ژانویـه 
می یافـت کـه رومیـان آنـرا روز مـاه و سـال جدیـد می دانسـتند. 
پـس از اسـتیای مسـیحیت در اروپـا، آداب و رسـوم آییـن مهـر 
کـه در زندگـی مـردم و به خصـوص در میـان رومیـان نفـوذ کرده 
بـود هم چنـان باقی مانـد و بـا آمـدن دیـن جدیـد رنـگ نباخـت. 
کلیسـای کاتولیک روم روز 25 دسـامبر را به عنوان زادروز مسـیح 
برگزید تا به مراسـم پاگانیسـم در آن زمان معنا و مفهوم مسـیحی 
ببخشـد. کلیسـا جشـن زادروز میتـرا خـدای نـور و روشـنایی را با 
جشـن بزرگداشـت زادروز عیسـی که عهد جدید او را نور و روشنی 
جهـان می نامـد، جایگزیـن نمود تـا از درآمیختن این دو مناسـبت 

نفـوذ بیشـتری بـر زندگی مردم داشـته باشـد.

ارتباط میالد مسیح با يلدای ايرانیان
يادداشت

شب یلدا
شـب یَلـدا یا شـب چلّـه  یکـی از کهن ترین جشـن های 
ایرانی اسـت. در این جشـن، طی شـدن بلندترین شب سال 
و بـه دنبال آن بلندتر شـدن طول روزها در نیم کره شـمالی، 
کـه مصـادف بـا انقـاب زمسـتانی اسـت، گرامـی داشـته 

می شـود.
یلـدا بـه زمـان بیـن غـروب آفتـاب از 30 آذر )آخریـن 
روز پاییـز( تـا طلـوع آفتـاب در اول مـاه دی )نخسـتین روز 

زمسـتان( گفتـه می شـود.
ریشه نام و دیگر واژه ها

»یلـدا« برگرفتـه از واژه سـریانی بـه معنـای »زایـش« 
و »تولـد« اسـت. ابوریحـان بیرونـی از ایـن جشـن بـا نـام 
»میـاد اکبـر« نام بـرده و منظور از آن را »میاد خورشـید« 
دانسته اسـت. در آثارالباقیـه بیرونـی، ص 255، از روز اول 
دی مـاه، بـا عنـوان »خـور« نیـز یـاد شده اسـت و در قانـون 
مسـعودی نسـخه مـوزه بریتانیا در لنـدن، »ُخـره روز« ثبت 
شـده، اگرچه در برخی منابع دیگر »خرم روز« نامیده شـده 

است.
سـال  یـک  طـول  در  گاه شـمارانه  موقعیـت  دو  چلّـه، 
خورشـیدی بـا کارکردهـای فرهنـگ عامـه، یکـی در آغـاز 
تابسـتان )تیرماه( و دیگری در آغاز زمستان )دی ماه(،هریک 
متشـکل از دو بخـش بزرگ )چهـل روز( و کوچک )بیسـت 
روز( اسـت. واژه چلّـه برگرفتـه از چهـل )معیـن، ذیـل واژه( 
و مخفـف »چهلـه« و صرفاً نشـان دهنده گذشـت یـک دوره 

زمانـی معیـن )و نـه الزامـاً چهل روزه( اسـت.
پیشینه

چلـه و جشـن هایی کـه در ایـن شـب برگـزار می شـود، 
یک سـنت باسـتانی اسـت. مردم روزگاران دور و گذشته که 
کشـاورزی، بنیـان زندگی آنان را تشـکیل مـی داد و در طول 
سـال بـا سـپری شـدن فصل هـا و تضادهای طبیعـی خوی 
داشـتند، بـر اثـر تجربـه و گذشـت زمـان توانسـتند کارها و 
فعالیت هـای خـود را بـا گـردش خورشـید و تغییـر فصـول 

و بلنـدی و کوتاهـی روز و شـب و جهـت و حرکـت و قـرار 
سـتارگان تنظیـم کنند.

آنـان ماحظـه می کردنـد کـه در بعضـی ایـام و فصـول 
روزهـا بسـیار بلنـد می شـود و در نتیجـه در آن روزهـا، 
از روشـنی و نـور خورشـید بیشـتر می توانسـتند اسـتفاده 
کننـد. ایـن اعتقـاد پدید آمـد که نـور و روشـنایی و تابش 
خورشـید نمـاد نیـک و موافـق بـوده و با تاریکـی و ظلمت 
شـب در نبـرد و کشـمکش اند. مـردم دوران باسـتان و از 
جملـه اقـوام آریایـی، از هنـد و ایرانـی - هنـد و اروپایـی، 
دریافتنـد کـه کوتاه تریـن روزهـا، آخرین روز پاییز و شـب 
اول زمسـتان اسـت و بافاصله پـس از آن روزهـا به تدریج 
بلندتر و شـب ها کوتاهتر می شـوند. کریسـمس مسـیحیان 
نیز ریشـه در همین اعتقـاد دارد}مـدرک{ در دوران کهن 
فرهنـگ اوسـتایی، سـال بـا فصـل سـرد شـروع می شـد و 
در اوسـتا، واژه Sareda, Saredha َسـِرَد یـا »َسـِرَذ« که 
مفهـوم »سـال« را افـاده می کند، خـود به معنای »سـرد« 
اسـت و ایـن به معنی بشـارت پیروزی اورمـزد بر اهریمن و 
روشـنی بر تاریکی اسـت. در برهان قاطع ذیـل واژه »یلدا« 

چنیـن آمده اسـت.
یلدا شـب اول زمسـتان و شـب آخـر پاییز اسـت که اول 
َجـدی و آخـر قـوس باشـد و آن درازتریـن شب هاسـت در 
تمـام سـال و در آن شـب و یـا نزدیک به آن شـب، آفتاب به 
بـرج جـدی تحویل می کند و گویند آن شـب به غایت شـوم 
و نامبـارک می باشـد و بعضـی گفته انـد شـب یلـدا یازدهـم 

جدی اسـت.
تاریکـی نماینـده اهریمـن بـود و چـون در طوالنی تریـن 
شـب سـال، تاریکـی اهریمنـی بیشـتر می پایـد، ایـن شـب 
می رسـید،آتش  فـرا  چـون  و  بـود  نحـس  ایرانیـان  بـرای 
می افروختنـد تـا تاریکـی و عامـان اهریمنـی و شـیطانی 
نابـود شـده و بگریزنـد، مـردم گـرد هم جمع شـده و شـب 
را بـا خـوردن، نوشـیدن، شـادی و پایکوبـی و گفتگو به سـر 

می آوردنـد و خوانـی ویـژه می گسـتردند، هرآنچه میـوه تازه 
فصـل که نگاهداری شـده بود و میوه های خشـک در سـفره 
می نهادنـد. سـفره شـب یلـدا، مَیـزد Myazd نام داشـت و 
شـامل میوه هـای تـر و خشـک، نیـز آجیـل یـا بـه اصطاح 
زرتشـتیان، لُـرک Lork کـه از لـوازم ایـن جشـن و ولیمـه 
بـود، بـه افتخـار و ویژگـی »اورمـزد« و »مهـر« یا خورشـید 
برگـزار می شـد. در آیین های ایران باسـتان برای هر مراسـم 
جشـن و سـرور آیینی، خوانی می گسـتردند که بر آن افزون 
بـر آالت و ادوات نیایش، مانند آتشـدان، عطـردان، بخوردان، 
برسـم و غیـره، برآورده هـا و فراورده هـای خوردنـی فصـل و 
خوراک هـای گوناگـون، خـوراک مقدس مانند »مـی زد« نیز 

می شـد. نهاده 
شباهت یلدا با جشن های دیگر اقوام

جشـن انقـاب زمسـتانی در بیـن دیگـر اقـوام باسـتان 
نیـز رایـج بـوده اسـت. در روم باسـتان و همزمـان بـا ترویج 
مسـیحیت، پرسـتش سـول اینویکتوس )خورشـید شکست 
ناپذیـر( ایـزد پاگان رومی بسـیار شـایع بـود و رومیان میاد 
او را در زمـان انقـاب زمسـتانی جشـن می گرفتنـد. سـول 
اینویکتـوس در آییـن میترائیسـم رومـی نیـز نقشـی ویـژه 
داشـت و حتـی میتـراس )معـادل یونانی میترا ایزد باسـتان 

ایرانـی( لقـب خورشـید شکسـت ناپذیر را داشـت.
محققـان معتقدنـد که مسـیحیت غربی چارچـوب اصلی 
خـود را کـه بـه ایـن دیـن پایـداری و شـکل بخشـیده بـه 
مذاهب پیش از مسـیحیت روم باسـتان از جمله میترایسـم 
مدیـون اسـت و بـرای نمونـه تقویـم کلیسـاها، بسـیاری از 
بقایـای مراسـم و جشـنهای پیـش از مسـیحیت بخصـوص 
کریسـمس را در خـود نـگاه داشـته اسـت و کریسـمس بـه 
عنـوان آمیـزه ای از جشـن های سـاتورنالیا و زایـش میترا در 
روم باسـتان در زمـان قـرن چهارم میادی با رسـمی شـدن 
آییـن مسـیحیت و به فرمـان کنسـتانتین به عنـوان زادروز 
رسـمی مسـیح در نظر گرفته شـد. هنگام توسـعه آیین های 
فرمانروایـی  تحـت  سـرزمین های  و  اروپـا  در  رازورزی 
امپراتـوری روم و پیـش از از پذیرفتـن آییـن مسـیحیت، 
رومیـان هـر سـاله در روز ۱۷ دسـامبر در جشـنی بـه نـام 
سـاتورنالیا به سـیاره کیوان )سـاترن(، ایزد باسـتانی زراعت، 
احتـرام می نهادنـد. این جشـن تا هفـت روز ادامـه می یافت 
و انقـاب زمسـتانی را شـامل می شـد. از آنجا کـه رومیان از 

گاهشـماری یولیانـی در محاسـبات خود اسـتفاده می کردند 
روز انقـاب زمسـتانی به جای 2۱ یا 22 دسـامبر حـدوداً در 
25 دسـامبر واقـع می شـد. فرانتـس کومون، باستان شـناس 
بلژیکی و بنیان گـذار میتراپژوهی مدرن و دیگر میتراپژوهان 
همفکـر او مفاهیـم آیین میترایسـم روم را کامـًا برگرفته از 
آییـن مزدیسـنا و ایـزد ایرانی میتـرا )مهر( می داننـد اما این 
ایـده از دهـه ۱۹۷0 میـادی بـه بعد به شـدت مـورد نقد و 
بازبینی قرار گرفته اسـت و اکنون به یکی از مسـائل بسـیار 
مجادله برانگیـز در زمینـه پژوهـش ادیـان در دنیـای روم و 

یونان باسـتان تبدیل شـده اسـت.
جشـن تولـد میتـرا تنها آئینی نیسـت که به مسـیحیت 
راه پیـدا کـرده اسـت. میـان سـنت های مسـیحیان و آئین 
میترائیسـم شـباهت های زیـادی وجـود دارد. امـروزه تمام 
مسـیحیانی کـه تولـد عیسـی مسـیح را جشـن می گیرنـد 
هنوز هم در روز جشـن شـومینه و شمع هایشـان را روشـن 
نـگاه می دارنـد، درخـت کریسـمس را با چراغهـای کوچک 
و  می کننـد  داری  زنـده  شـب  می کننـد،  تزئیـن  نورانـی 
غذاهـای مخصـوص و ویـژه می خورنـد؛ بـه دیـد و بازدیـد 
یکدیگـر می رونـد و ایـن مناسـبت را در کنـار دوسـتان و 
اقوامشـان جشـن می گیرنـد؛ درسـت نظیـر همان سـنتی 
می کردنـد.  برگـزار  یلـدا  در شـب  باسـتان  ایرانیـان  کـه 
کریسـمس و یلـدا تنهـا نمونـه ای از بسـیاری از باورهـا، 
آداب و رسـوم، نمادها، داسـتان ها و افسـانه های مشـترکی 
هسـتند کـه مـردم ملـل مختلـف و مذاهـب مختلـف را به 

هـم پیونـد می زننـد.
شب چله در حوزه فارسی

در خراسـان بـزرگ تـا کشـمیر شـب چلـه بـزرگ مورد 
تکریـم بـوده اسـت. بخصـوص در افغانسـتان بخش هایـی از 
پاکسـتان و شـمال هنـد و کشـمیر به شـب یلدا شـب چله 
میـان  در  بخصـوص  می گوینـد.   chillai kalan کان 
تاجیـکان شـب چلـه کان )بـزرگ( بـا آیین هایـی همـراه 
اسـت. ایـن آیین ها شـباهت زیـادی به آیین های شـب چله 

ایرانـی دارد.
در مزار شـریف، همه سـاله با نزدیک شـدن بـه آخرین و 
طوالنی تریـن شـب از فصـل پاییـز که چلـه بزرگ نـام دارد، 
مـردم فرهنـگ دوسـت والیـت بلخ در شـمال افغانسـتان با 
آداب و رسـوم خـاص خـود بـه اسـتقبال این شـب می روند.

  منابع آب رو به کاهش است، به اندازه مصرف کنیم

آگهی مناقصه  شماره ب/52-94/32 )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: تعـدادی ترانسـفورماتور 200 کیلوولـت آمپـر کـم تلفات مـورد نیاز خـود را از 
طریـق تولیـد کننـدگان خریـداری نمایـد. لـذا واجدیـن شـرایط مـی توانند بـا ارائه معرفـی نامـه از تاریـخ ۹۴/۱0/2 لغایـت تاریخ 
۹۴/۱0/۱2 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه به آدرس کرمان انتهای بلوار 22 بهمن شـرکت آب و فاضاب اسـتان- مدیریت بازرگانی 

مراجعـه نمایند. 
مبلغ اولیه برآورد: ۱/۷50/000/000 ریال 

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۸۸/000/000 ریـال بـه صـورت ضمانت نامـه بانکی یا چک تضمین شـده در وجه شـرکت آب 
فاضاب  و 

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت ۹ مورخ ۹۴/۱0/22
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت ۱۱ مورخ ۹۴/۱0/22

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات 
پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد. 

روابط عمومی آموزش همگانی

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
واراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي                                         

برابـر راي شـماره ۱3۹۴۶03۱۹0۶2000۷۴5 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و سـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات مالکانـه بامعـارض و متقاضی آقـای اکبر پور محمـدی گوکی 
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 303 صادره از گلبـاف در یک باب خانه و باغ به مسـاحت ۸۶2/۶0۷ مترمربع پـاک 20۸3 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 20۸3 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان شـهید مدنی پـاک ۱۸ خریـداری از مالک رسـمی ورثه باقر حسـینی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دونوبت به فاصله ۱5روزآگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند. بدیهي 

اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۴/۱0/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۴/۱0/۱۶
رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی
م الف 2۹۴0             

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای مهـدی ابوالحسـنی احمـدی فرزنـد احمد مالک 32 سـهم مشـاع از ۹۶ سـهم ششـدانگ پـاک ۱۴02 فرعـی از 3۹۸2 
اصلـی بخـش 2 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبـت شـماره ۱3۹02 صفحـه 5۸۹ دفتـر ۱02 صـادر و تسـلیم گردیده 
اسـت ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پاک مزبـور بعلـت جابجایی 
مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یک اصاحـی ماده ۱20 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتب 
در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق الذکـر با وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی 

اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: ۹۴/۱0/۱

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2۹3۸   
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 ۱Q۸۴، رمانی اسـت که هاروکی موراکامی آن را نوشـته 
اسـت. این کتاب ابتـدا در ژاپن در فاصله سـال های 200۹ و 
20۱0 بـه چاپ رسـید، ایـن رمان آنقدر مورد اسـتقبال قرار 
گرفـت کـه تبدیل بـه یک پدیده شـد، طوری کـه در عرض 

یـک ماه یک میلیـون جلد از آن به فروش رسـید.
همـان طـور که شـاید بـه ذهنتـان متبادر شـده باشـد، 
 Q ۱، ربطـی بـا ۱۹۸۴ جـورج اورول دارد، در ژاپنـیQ۸۴
درسـت مثـل ۹ در این زبان تلفظ می شـود و بنابراین تلفظ 

ژاپنـی ۱Q۸۴، همـان ۱۹۸۴ می شـود.
۱Q۸۴، رمـان پیچیـده ای اسـت و بـه صـورت سـورئال 
روایـت می شـود، در این رمان فلش بـک و فلش فورواردهایی 
داریـم کـه از زبـان شـخصیت هایی آن روایـت می شـود. تم 
اصلـی ایـن رمـان جنایـت، تاریـخ، مذهـب، وابسـتگی های 

خانوادگی و عشـق اسـت.
گفتـه می شـود که اگر کسـی بخواهـد از فرهنگ جامعه 
معاصـر ژاپـن، آگاه شـود، خوانـدن این کتاب برایـش الزامی 

اسـت. بـرای اثـری با این شـهرت، حتـی در بـازار نیمه جان 
کتـاب در ایـران، ایـن شـمارگان، بسـیار کـم اسـت. آن هم 
وقتـی ایـن شـمارگان بـا میـزان فـروش چندصـد هـزار 
نسـخه ای کتاب، در همان روزهای اول در ژاپن و کشـورهای 
انگلیسـی زبان مقایسـه کنیـد. ترجمـه فارسـی ۱Q۸۴ را 
انتشـارات آوای مکتـوب در سـه جلـد بـا قیمـت ۶0 هـزار 

تومـان )بـرای دوره سـه جلدی( منتشـر کرده اسـت.
مترجـم کتـاب معصومه عباسـی اسـت. کیفیـت ترجمه 
کـه  می رسـد  نظـر  بـه  امـا  باشـد،  مطلـوب  می توانسـت 
ماحظـات و تعدیاتـی، علیرغم توانایـی قابل قبول مترجم، 

باعـث افـول دقـت ترجمه شـده باشـد.
اگر موراکامی خوان باشـید که سـبک نوشـتارش را حتما 
می شناسـید، امـا بـرای آن دسـته که هنـوز اثری از ایشـان 
نخوانده انـد بایـد بگویـم کـه بـه پیـش بـردن داسـتان های 
و  تخیلـی  از شـخصیت های  اسـتادانه  اسـتفاده  و  مـوازی 
آمیختـن واقعیت هایـی از دنیـای واقعـی بـا دنیـای تخیلی، 

از مشـخصات نوشـته های این نویسـنده ژاپنی نامدار اسـت.
در ضمـن محـض اطـاع بایـد عـرض کنـم کـه کتـاب 

صوتـی ۱Q۸۴ بـه زبـان انگلیسـی هـم را با اندک تاشـی، 
می توانیـد از طریـق بیـت تورنـت دریافـت کنیـد

1Q84 کتاب
کتاب

فرهنگ و هنر

محمد علیزاده متولد 1355 در زرند 
ارتباطـات  ارشـد  کارشـناس  کرمـان؛ 
 ، باهنـر  دانشـگاه  مـدرس   ، تصویـری 
آزاد و سـوره در کرمان اسـت که سابقه 
طوالنی از کودکی در خوشنویسـی دارد. 
تیاتر ، سـینما، موسـیقی و عکاسی حوزه 
هنـر  در  فعـال  علیـزاده  هسـتند.  وی  مطالعاتـی  هـای 
تایپوگرافـی اسـت. تایپوگرافـی هنـری کمتـر شـناخته 
شـده در جامعـه اسـت کـه ویکـی پدیـا آن را هنـر و فن 
حـروف چینی بـرای نمایش زبان و چینش حروف شـامل 
حالـت قلـم، فونـت، مقدمـه )فاصله- خـط( تعریف کرده 
. بـرای آشـنایی مخاطبانمـان بـا ایـن هنـر بـا وی گفـت و 

گویـی را ترتیـب داده ایـم:
يک تعريف ساده از تايپوگرافی.

اگـر بخواهیـم یـک نـگاه صحیحـی بـه ایـن مقولـه داشـته 
باشـیم تایپوگرافـی بـه کاری گفتـه مـی شـود کـه روی تایـپ 
صـورت مـی پذیرد. تایـپ به معنای نوشـتار و نوشـتن ؛ گرافی 
به معنای کشـیدن و ترسـیم کـردن و طراحـی. مفهومی که در 
واقـع بـا زندگـی همه مـا درگیر اسـت. یعنی همه مـا انگار یک 
تایپوگرافـر هسـتیم. زمانـی که انسـان در زندگی بـا مقوله خط 
روبـرو مـی شـود و خـط مـی نویسـد سـعی مـی کند بـه خط 
ماهیتـی بدهـد و وجه نوشـتاری آن را صحیح نشـان بدهد. که 
ایـن یکـی از مقـوالت مهم تایپوگرافی اسـت. یعنـی در چینش 
خـط؛ از نظـر فاصلـه بیـن سـطرها و فاصلـه از اطـراف صفحه، 
ترکیـب بنـدی آنهـا همه ایـن ها به مسـئله تایپوگرافـی بر می 
گـردد. مـن معتقـدم کـه هـر شـخصی، تایـپ فیـس مختـص 
خـودش را دارد. منظـور از تـاپ فیس این اسـت کـه یک چهره 
ای از تایـپ و صورتـی از نوشـتار را تجربـه کردنـد کـه هـر چه 
افـراد سـن و سـال بیشـتر داشـته باشـند تجربـه شـان در این 
زمینـه بیشـتر اسـت. تایپوگرافـی در حقیقت برگرفته اسـت از 
حـوزه ارتبـاط تصویری ولی حوزه بسـیار وسـیعی اسـت . یکی 
بحـث فرم تایپ اسـت کـه در فرهنگ های مختلف و در کشـور 

هـای مختلـف با فـرم های مختلف تایـپ روبرو هسـتید با انواع 
و اقسـام تایـپ هـا رو برو هسـتید که هر چه تنوعشـان بیشـتر 
باشـد نشـان می دهد کـه روی این مسـئله و حوزه بیشـتر کار 
شـده. و در حقیت روی حوزه ارتباط تصویری بیشـتر کار شـده 
چـون در واقـع بحـث مهمی کـه تایپوگرافـی با آن روبرو اسـت 
بحـث ارتباط اسـت. ممکن اسـت حتـی در نامه و یـا متنی که 
نوشـته مـی شـود شـروع آن یا بخشـی از آن بـا نوعـی دیگر از 
تایـپ صـورت بگیـرد یا حتـی امضـا را با نـوع خاصـی طراحی 
کنیـم. کـج فهمـی هـای زیـادی در ایـن حـوزه اسـت کـه من 
احسـاس مـی کنم در حقیقـت در جامعـه گرافیکی هـم تصور 
بـر این اسـت که تایپوگرافی شکسـتن فونت و تغییـر فرم دادن 
اسـت . در صورتـی کـه تایپـو گرافی فاصلـه فونتها و سـتونها و 
سـطرها رعایت بشـود و بهـم ریختن فونت و نگاه فورمالیسـتی 
بـه آن اسـت کـه در حقیقـت یک نگاه اسـت اما همه نـگاه ها و 

از همـه زوایا نیسـت. همـه تایپوگرافی این نیسـت.
وضعیت اين هنر در کشور ما چگونه است؟

مـن احسـاس می کنـم یـک رویکردی کـه در کشـور ما به 
ایـن مقولـه اسـت، یـک رویکرد سـنتی اسـت. یعنـی در حوزه 
تایـپ و تایپوگرافـی شـخصی را داریـم بـه نـام خوشـنویس و 
شـخصی را داریـم بـا عنـوان طراح فونـت و گرافیـک تایپ. این 
دو نفر معموال خیلی آبشـان در یک جوی نرفته . هر دو بسـیار 
مهم هسـتند هم پیشـینه خوشنویسـی در کشـور ما و هم نگاه 
جدیـد . مـن بیشـتر نیـاز امـروزه را میبینم. احسـاس می کنم 
کـه خیلـی خوب اسـت کـه ما مشـق کنیـم از پیشـینیانمان ؛ 
خیلـی هـم سـازنده و مفیـد اسـت امـا نیـاز مـا بـه فونـت یک 
نیاز مهم و اساسـی اسـت که متاسـفانه در کشـور ما  اسـتفاده 
از آن کـم اسـت .در حقیـت مـا تنـوع فونتمان خیلی کم اسـت 
.در کشـور هـای دیگـر وقتـی رجوع مـی کنیم می بینیـم برای 
هـر صنفـی یـک فونـت خـاص وجـود دارد و طـراح گرافیک با 
علـم و تشـخیص خـودش بهتریـن حالـت ممکـن را بـرای آن 
انتخـاب مـی کند.  بهتریـن فونت را شـخص متخصص انتخاب 
مـی کنـد. امـا در کشـور ما فونتها مشـتق شـده از چنـد تا قلم 

هسـتند. مثـل نسـخ، ریحان، نسـتعلیق، ثلـث... که ایـن ها هم 
در اکثـر اوقـات شـکل تکـراری دارنـد. در حقیقـت ری دیزاین 
اسـت ؛ چیـز جدیـدی خلـق نمی شـود. عاقـه به این حـوزه و 
بکـر بـودن فضا و تجربه خوشنویسـی که از سـالها قبل داشـتم 
مـن را به این سـمت کشـاند. که فکـر میکنم کار بسـیار زیادی 
در ایـن حـوزه وجـود دارد و مـا هنـوز بـه یک خط درسـتی در 

تایـپ و تایپوگرافی نرسـیدیم.
تايپوگرافی به عنوان يک رشته دانشگاهی است؟

هنـوز بـه عنـوان یـک رشـته مسـتقل برنامـه ریزی نشـده. 
درس هایـی را داریـم در ایـن بـاره مثـل طراحـی حـروف و 
خوشنویسـی امـا هنـوز نگـرش های سـنتی در سـرفصل های 
دروس وجـود دارد و بـه یـه رویکـرد جدیـد در ایـن جریـان 
پرداختـه نمـی شـود. خیلـی بـه صـورت فـردی بـوده . اکثـر 
انتخـاب فونتهـا هـم متاسـفانه اشـتباه اسـت. ایـن انتخابـات 
اکثریـت انتخابـات روتیـن و تکـراری اسـت و خیلـی مواقع هم 
غلـط. و همـه اینها برگرفته از شـناخت نادرسـت و اشـتباه ما از 
تایـپ اسـت. در خیلـی از مواقـع انتخاب سـلیقه مشـتری را در 
آن دخیـل کـرده . طراحـان گرافیـک مـا بیشـتر اعتقـاد دارند 
کـه بایـد بـه بخـش تایـپ بپردازند و توجـه خاصی بـه طراحی 
آن ندارنـد.  یـا حتـی جلـد کتـاب در کشـور های دیگر بیشـتر 
بـا متـن و تایـپ سـروکار دارد، در واقـع شـخصیت درونی یک 
کتـاب را مـی تواند به مخاطبینش نشـان بدهـد و آن در مرحله 
اول تایـپ اسـت. امـا در کشـورما بـه سـر هم کردن یک سـری 
تصاویـر اکتفا میکنیـم که عموما هم ماهیت هـای فانتزی دارد. 
از ترکیـب تصاویـر مـی توانیم یکسـری معانی را برداشـت کرد. 
تایپوگرافـی سـوای فـرم و تصویـر؛ ارتباط اسـت. که ایـن روان 
و سـیال و تغییـر پذیـر مـی تواند باشـد. آمـاده چالش اسـت و 

مخاطبیـن را بـه یـک چالـش بـزرگ دعـوت میکند . 
بـه نظـر شـما مشـکل اصلـی در نا شناسـی ايـن هنر 

؟ چیست
طراحـان گرافیـک مـا مهمتریـن جنبـه ای هسـتند که می 
تواننـد در ایـن جریـان مـا را بسـیار یـاری برسـانند. و در ذهـن 
مخاطـب بـه خوبی جـا بیاندازنـد. همه جـای دنیـا مخاطبین را 
آگاه مـی کننـد. و یکـی از مهمتریـن ترفندهـا برای جـذب و در 
گیـر کردن ذهن ببیننـده؛ بر می گردد به طراحـان گرافیک. کار 
های سـطحی انجـام ندهیم کارهـای بدون مطالعـه در این مورد 
انجـام ندهیم. سـعی کنیم سـواد بصری جامعه مـان را باال ببریم 
. از آن طرف هم یکی از مسـایل مهم آن ؛مسـایل آموزشی است. 
ما شـناخت درسـت و کافی از تایپ از همان کودکی نداریم. قبا 
یک سـری آموزش ها در زمینه خوشنویسـی سـنتی صورت می 
گرفـت کـه االن همـان هم متاسـفانه کمرنگ شـده اسـت. زنگ 
هایـی بـود بـه نـام زنگ هنـر و خوشنویسـی کـه تنهـا آموزش 
نسـتعلیق بود و متاسـفانه تکرار مکررات بود با یک نگاه خسـته 

کننـده که موجب کسـالت می شـد. 
چـه راه کارهايـی را بـرای بهبـود شـرايط تايپوگرافی 

پیشـنهاد مـی کنید؟
روش هـای آموزشـی در ایـن زمینـه بایـد تغییـر کنـد. و ما 
دیگـر نبایـد در بحـث آمـوزش جـا پـای هـزاران سـال پیـش 

بگزاریـم. این بسـتر عوض شـده و حتی امکانات بـه کلی تغییر 
کـرده بـه نظر مـن همه ما نمـی توانیم خوشـنویس شـویم اما 
همـه مـا می توانیم شـناخت به نسـبه خـوب و کافـی در حوزه 
تایـپ داشـته باشـیم کـه در آینـده بـه دردمـان بخـورد. حتی 
اگـر یک طراح گرافیسـت مسـیرش را دارد اشـتباه مـی رود ما 
بتوانیـم به آن گوشـزد کنیم.  از همان کودکـی دانش آموزان را 
بـا نـگاه های متفاوت آشـنا کنیم . بسـتر رشـد تایـپ را برایش 
مشـخص کنیـم ارتباطاتـی کـه تایـپ بـا مخاطبین برقـرار می 
کنـد برایـش تشـریح داده و توضیـح دهیـم. کـه تایـپ در کجا 
بـه دردش مـی خـورد و اسـتفاده اش کجاسـت. یـا حداقـل در 
چـه حـوزه ای اسـتفاده مـی شـود. مـا درک درسـتی از همـه 
اینها نداریم. متاسـفانه کا در زمینه آموزش هنر در کشـورمان 
نـگاه اوقـات فراغتی اسـت. و زمانی که چنین نگاهـی به عرصه 
هنـر باشـد یعنـی خـط بطانـی کشـیده ایـم روی آن. کارکرد 
اجتماعـی آن را در حقیقـت از بیـن بردیـم. نگاه بـازی گونه به 

هنـر داریـم که بسـیار بد اسـت. 
چرا بـه سـمت تايپوگرافـی گرايش پیـدا کرديـد و در 

ايـن زمینـه فعالیت مـی کنید؟
مـن یکـی از دغدغه های اصلیـم در حوزه گرافیک؛ مسـئله 
تایپ اسـت. عموما هم در دانشـگاه تقریبا در هر درسـی باشـد 
سـعی مـی کنم دانشـجویان را بـا مقولـه تایپ آشـنا کنم مثا 
در دروسـی مثـل مبانـی چـه مرتبـط و چـه بـی ارتبـاط، تمام 
تاشـم در آشـنا کردن عاقمندان به این رشـته اسـت. کارگاه 
هـای آموزشـی و وورک شـاپ هایـی کـه برگـزار کـردم و قصد 
برگزاریشـان را دارم تـاش کـردم عاقمند کنـم مخاطبین را با 
تایپ و اکثرا هم بسـیار بااسـتعداد هسـتند. اهمیت این موضوع 
آن جـور کـه بایـد و شـاید نشـان داده نمی شـود و بهش توجه 
نمـی کنیـم. در ایـن آموزش ها تاشـم بر این اسـت که سـوای 
بـر اینکـه بیـس و پایه را  آمـوزش بدهیم ، یک نـگاه  و رویکرد 
امـروزی و جدیـد بـه آن داشـته باشـیم . من معتقـدم باید هنر 

را نسـبت به فضـای امروزیمـان پیش برد.
بـه نظرتـان همیـن روش هـای سـنتی باعـث بوجـود 
آمـدن سـبک هـای جديـد و پیشـرفت هنـر نشـده؟
نمـی گوییـم کـه سـاختارها از بیـخ و بـن تغییر کنـد اما جا 
پـای یـک تکـرار نبایـد گذاشـت. این سـاختارها باید بشـکند تا 
چیز جدیدی از دل آن بیرون بیاید. برای من به شـخصه سـنت 
خیلـی مهم اسـت اما دوسـت نـدارم جا پـای تکرار بگـذارم.  در 
زمـان حـال کـه سـرعت و بـه روز شـدن خیلـی اهمیـت دارد 
در کنـار آن فضـای سـنتی هـم الزم اسـت. یـک کسـانی را هم 

احتیـاج داریـم که از هنـر رویکرد جدیدی داشـته باشـند.
از مخالفین و موافقینتان در زمینه تايپوگرافی بگويید.

عمومـا اشـخاصی با من مخالـف اند که دید سـنتی به تایپ 
دارنـد. نگاهشـان هـم در نـوع خـودش بد نیسـت امـا تنها یک 
نـگاه اسـت. بایـد از تمـام جوانـب بـه ایـن موضـوع نـگاه کرد. 
انـرژی هـای مثبتی هـم از طرف خیلی از دوسـتان و مشـوقانم 
وجود داشـته و دارد که بسـیار دلگرم کننده و امیدبخش اسـت. 
تایپوگرافـی روان اسـت و جـای خـودش را بـاز می کنـد. و من 

بسـیار به ایـن موضوع امیدوار هسـتم.

پروژه طرح حمايتی از کودکان روستاهای دورافتاده ايران

کوله کتاب
از  حامـی«  کتـاب  »کولـه  از طـرح  پشـتیبانی  بـا 
کـودکان دورتریـن روسـتاهای ایـران حمایـت کنیـد.

هـدف پروژه رسـاندن کتاب به روسـتائیان؛ باالخص 
کودکان و زنان روسـتاهای محروم و دور افتاده اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان ، شهرسـتان سـراوان در مـرز 
پاکسـتان اسـت کـه به دلیـل دوری از مراکـز فرهنگی 
و پراکندگـی روسـتاها امـکان دسترسـی بـه کتـاب را 

ندارند.
درباره پروژه

کودکان و نوجوانان بسـیاری از روسـتاهای ایران به 
دلیـل جمعیت کـم و پراکندگی آنها و نیـز فاصله زیاد 
بـا شـهرها از دسترسـی بـه کتـاب محـروم مانـده اند. 
احـداث کتابخانـه های ثابـت به دالیل فـوق جوابگوی 
نیـاز آنهـا نیسـت. انجمـن حامـی )حمایـت از توسـعه 
فضاهـای آموزشـی و فرهنگـی( بـا تجربه ده سـاله ای 
کـه در احـداث و تجهیز کتابخانه های روسـتایی دارد، 
امیـدوار اسـت با اجـرای طرح کولـه کتاب، بـه ارتقای 

فرهنـگ کتابخوانـی در ایـن کـودکان کمک کند. 
اهداف کلی طرح عبارتند از:

• ترویـج فرهنـگ مطالعـه در کـودکان و نوجوانـان 
روستایی

• ایجاد فرهنگ مشارکت و همکاری در آنها
• پر کردن اوقات فراغت کودکان و زنان روستایی

خالصه ی طرح »کوله ی کتاب«
کولـه کتـاب یـک کوله سـاده و جـادار و قابل حمل 
بـا هـر نـوع وسـیله نقلیـه اسـت کـه در آن، بسـته به 
قطـر کتاب هـا، حدود ۱00 تـا ۱50 جلد کتـاب برای 
مطالعـه کـودکان و زنـان روسـتایی قرار گرفته اسـت. 
هـر کولـه بـه مـدت یـک مـاه در یـک مـکان عمومی 
در روسـتا )مثـل مدرسـه، مسـجد، مرکـز بهداشـت یا 
دهیـاری( مسـتقر مـی شـود و سـاکنان روسـتا مـی 
تواننـد بـا مراجعـه به محـل، کتـاب های مـورد عاقه 
خـود را بـه امانـت بگیرنـد و بخواننـد. یـک نیـروی 
داوطلـب در هر روسـتا مدیریت ایـن کتابخانه کوچک 
را بـر عهـده دارد. ماهـی یـک بـار، کوله کتاب روسـتا 
تعویـض مـی شـود و کولـه کتـاب جدیـدی در اختیار 
سـاکنان روسـتا قـرار مـی گیـرد. توزیـع کولـه هـا بر 

عهـده نیروهـای هـال احمر اسـت.
کمپیـن کولـه کتـاب حامـی که بـه مناسـبت هفته 
کتـاب در وبسـایت دونیت شـروع بـه کار کرده اسـت. 
دهنـدگان  ترویـج  اعتمـاد  مـورد  اینکـه  از  دونیـت 
فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی اسـت به خود مـی بالد و 
امیـدوار اسـت بتواند در این مسـیر گام هـای بلندتری 
بـردارد و در رشـد دانـش و آگاهـی در جامعـه سـهیم 
باشـد. از همیـن طریـق از شـما دعـوت میکنیـم تا به 

ایـن حرکـت هـای اجتماعـی و تاثیرگـذار بپیوندید.
هزینه اجرای طرح

در فـاز اول ایـن پـروژه 25 کولـه کتـاب بـه ارزش 
هـر کـدام 500 هـزار تومـان بـرای روسـتاهای مرزی 
بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  سـراواِن  شهرسـتان 
هـای الزم صـورت  و هماهنگـی  بینـی شـده  پیـش 
گرفتـه اسـت. بـا ایـن روش، هـر روسـتا بـرای مـدت 
حداقـل دو سـال بـه کتابخانـه ای بـا حـدود 3000 
جلـد کتاب دسترسـی خواهـد داشـت. از دوازده و نیم 
میلیـون تومـان بودجـه الزم بـرای اجـرا شـدن ایـن 
پـروژه، امیدواریـم بتوانیـم حداقـل مبلـغ ۶ میلیـون 
تومـان را به روش مشـارکت جمعـی و از طریق دونیت 

جمـع آوری نماییـم.
همراهی هنرمندها

بـه واسـطه اطـاع رسـانی گسـترده ای کـه بـرای 
دعـوت مشـارکت حداکثـری در کمپیـن انجـام شـد، 
ایـن کمپیـن مطلـع  از وجـود  هنرمندهـای عزیـزی 
دارن  کـه  آنچـه  هـر  بـا  تـا  کـردن  تـاش  و  شـدن 

)هنرشـون( بـه اهـداف ایـن کمپیـن کمـک کنـن.
علیرضـا  آقـای  عزیـز،  هنرمندهـای  ایـن  از  یکـی 
روشـن، شـاعر مجموعـه شـعری کـه بـا اسـم »شـعر 
قفـس« بـه چـاپ رسـیده بـود، بودند کـه بـا برگزاری 
جشـن امضـای کتـاب خودشـون و البته اهـدای عواید 
هـای  کتابخانـه  »تجهیـز  کمپیـن  بـه  برنامـه  ایـن 
مـدارس محـروم اسـتان بوشـهر«، تونسـتن مبلغ سـه 

میلیـون ریـال رو بـرای کمپیـن جمـع آوری کنـن.
آقـای  عزیـز،  هنرمندهـای  ایـن  از  دیگـه  یکـی 
فرشـیدی سـپهر، کارگـردان تأتـر کـودک و نوجـوان، 
بودنـد کـه بعـد از اطاع از وجـود این کمپیـن و انجام 
هماهنگـی هـا الزم بـه بوشـهر سـفر کـردن و چندین 
از  بـا اسـتفاده  بـا موضـوع »تعلیـم و تربیـت  کارگاه 
نمایـش« رو در شـهرهای بوشـهر و خورمـوج )از توابع 
بوشـهر( رو بـرای دانش آمـوزان و والدین اونهـا برگزار 

کردن.
شروع اجرای طرح

زمـان شـروع طـرح: آبـان مـاه ۱3۹۴ هـم زمـان با 
هفتـه ی کتـاب .

مـکان اجـرای طـرح: در مرحلـه اول 20 روسـتا در 
بخـش مرکزی شهرسـتان سـراوان برای ایـن طرح در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت: روسـتاهای نـاگان، کـرش، 
دهـک، پیرآبـاد، چـاه شـاهی، شـمس آباد، دشـتوک، 
کولـو، بخـش بم پشـت )شـامل سـی روسـتا( و بخش 

جالـق )شـامل پانزده روسـتا.(
انجمـن حامـی امیدوار اسـت بتواند پس از سـه ماه 
ایـن طـرح را بـه ۱00 کولـه کتـاب گسـترش دهـد و 

روسـتاهای بیشـتری را تحـت پوشـش بگیرد.

بررسی تایپوگرافی از زبان محمدعلیزاده

طراحی نوشتار

خبر

افقی
۱-حشره رنگین بال - زلزله

2-واحـد پـول چیـن - چگونگـی انجـام گرفتن یـک کار - 
جانـور کیسـه دار درختی اسـترالیا

3-یار ویس - آماده کردن - ماهی فروش
۴-برگ - حرف هشتم انگلیسی - بشر - آری
5-ضمیر بیگانه - بی باک، دلیر - نشان، رونق

۶-دوره ها - رخصت - اشاره به ذات حق
لولـه  انـدازه گیـری زاویـه -  ۷-کلمـه افسـوس - واحـد 

گوارشـی
۸-دختر بی پدر - ماه محبت - مجال و فرصت

۹-مرگ ناگهانی - گلی با نام فرنگی - جهنم
۱0-باران ریزه - گیرنده تلویزیونی - جانشینی

۱۱-اندیشمند - بیماری پوستی - ضربه سر فوتبالیست
۱2-از جنـس نـی - واحـد پـول مشـترک اروپـا - تصدیق 

روسـی - مخفـف هم او
۱3-حمام بخار - بی رونق - صفار

۱۴- یکتـا، واحـد - سـنگین - اعمـال قـوه مجریـه جز در 
امـوری کـه در ایـن قانـون بـر عهـده رهبـری گـذارده، از 

مسـتقیما طریـق رئیـس جمهـور و... اسـت
۱5-اثر معروفی از الکساندر دوما - پیرو دین اسام

عمودی
۱-متابعت - رشته بسیار مهمی از ریاضیات عالی

2-کثرت آمد و شـد - پیراسـتن به شـیوه عکاسان - ورزش 
ذهنی

3-یار عذرا - ویرایش - بازی نهایی
۴-بی درنگ - همیشه - صدمه - پول خرد هندی

5-سـازمان پیمـان آتانتیـک شـمالی - مرکـز ویتنـام - 
آخریـن نـازی

۶-شـامل همـه مـی شـود - عـدد یـک رقمـی - بـه جـا 
گذاشـته

۷-پوسـتین - از شـهرهای اسـتان تهـران کـه غلـه و میوه 
هـای معروفـی دارد - انگشـت نمـای خلق

۸-امان - طبل بزرگ - شهرت، نام آوری
۹-کشـیده شـده - صـدای بـر هـم خـوردن فلز، شیشـه یا 

چینـی - مـاه کـم حرف
۱0- دارای آهنـگ یکسـان - پـروردگار - پـس ندادنـی 

خسـیس
۱۱-منقار مرغان - برد معروف - حصاییه

۱2-ننـر - صـدای زنبـور - سـخنوران و شـاعران - حرکت 
م کر

۱3-نام مردانه - جوانمردی - در زمستان می سوزانند
۱۴-آب گوار - به هیچ وجه - نوعی عدسی

۱5-یکـی از رشـته هـای پرطرفـدار ورزشـی - گردیـدن و 
ن خید چر
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ياسر سلیمانی نماينده نسل جوان 
مديران کرمان و استعدادهای 

درخشان آنان است

وقتـی بـرای اولیـن بار با جوانـی خوش تیپ و خـوش پوش ماقات 
کـردم کـه با شـور و هیجان وصف ناپذیری از اسـتان کرمـان و بر پایی 
جشـنواره فرهنگـی ، اقتصـادی ان در بـرج میـاد تهـران سـخن  می 
گفـت واز مـن مـی خواسـت کـه بعنـوان مشـاور یـاری اش کنـم بـی 
درنـگ پذیرفتـم وبـا همه وجـود در کنارش قـرار گرفتم تا نـام بلند و 
پـر اوازه کرمـان اینبـار بـر فراز بـرج رفیـع میادتهران پایتخت عشـق 
و انقـاب و ایثـار و والیـت هـر چـه پـر طنیـن تـر و رسـاتر بـه گوش  

ایرانیـان و جهانیان برسـد.
یاسـر، بـرای مـن یـاداور همه خاطرت جوانی و همه شـور و شـعور، 
هیجان و ایثار و شـجاعتی اسـت که نسـل مابرای رسـیدن به ارمانهای 

بلنـد انقاب وامام شـهیدان به نمایش گذاشـتند.
یاسـر، در کسـوت دبیـر جشـنواره فرهنگـی, اقتصـادی کرمـان و با 
هدایـت و بکارگیـری تیمـی کاربلـد، حرفـه ای و توانمنـد کاری کـرد 
کارسـتان کـه در طـول تاریـخ بعـد از انقـاب  کرمـان بی نظیر اسـت
یاسـر سـلیمانی نماینده نسـل جوان مدیران کرمان و اسـتعدادهای 
درخشـانی اسـت که در دوران طایی  اسـتان کرمان که با سـکانداری 
علیرضا رزم حسـینی  اسـتاندار دلسـوز والیق کرمان اغاز وتداوم یافته 
اسـت امکان رشـد ، شـکوفایی و نشـان دادن توان و لیاقت خدادادشان 

راپیدا کـرده اند.
به جوانان اعتماد کنیم....

یا علی مدد
30 اذرماه سال یاس ۱3۹۴

عکس: شیما رادمهر

چشمه ساری در دل و 

آبشاری در کف، 

آفتابی در نگاه و 

فرشته ای در پیراهن 

از انسانی که توئی 

قصه ها می توانم کرد 

غم نان اگر بگذارد.

 »احمد شاملو«

عکس نوشت

موسیقی

شب بارانی
آلبوم جدید شب بارانی رضا صادقی منتشر شد.

کتاب فروشی طاقچه

پیش از آنکه بخوابم
امشـب قبـل از خـواب 
ایـن فکـر کنیـد کـه  بـه 
بیـدار  فـردا صبـح وقتـی 
می شـوید هیچ چیـز را به 
یـاد نیاورید. بیسـت سـال 
فرامـوش  را  زندگیتـان  از 
کـرده باشـید. و همسـر و 
بـه  را  کوچتـان  فرزنـدان 

خاطـر نیاوریـد.
کتابـی  داسـتان  ایـن   
سـت که اس جی واتسون 
نوشته. او شـنوایی سنجی 
و فیزیـک خوانـده و اولین 

رمان خودش را بر اسـاس داسـتان مشـهور زندگی یک رهبر ارکسـتر 
بـه نـام کایـو ویرینـگ نوشـته اسـت. ایـن آهنگسـاز دچـار عفونت 
مغزی )آنسـفالیت هرپسـی( می شـود و پـس از آن به فراموشـی حاد 
مبتـا می شـود. در هـر مقطـع زمانـی حافظه ایـن مرد فقـط در حد 
۱0 ثانیـه دوام دارد و بـه ایـن ترتیـب او حتی افـرادی که چند دقیقه 
پیـش دیـده را بـه کل فرامـوش می کنـد. ایـن داسـتان خـود دسـت 
مایـه داسـتان رمـان هـا و فیلـم ها شـده اسـت کـه مشـهورترین آن 
فیلـم طنـز »50 قـرار عاشـقانه« با بازی آدام سـندلر اسـت و نسـخه 
ایرانـی آن فیلـم »چپ دسـت«با بـازی حمید گودرزی و لیـا اوتادی 

است.
امـا رمـان پیـش از آنکـه بخوابم بـه هیچ وجـه از این سـاده گی و 
روایـت تکراری تبعیت نمیکند. در هر فصل از داسـتان ›‹کریسـتین‹‹ 
بـا معمـای پیچیـده تـری مواجه میشـود. از نقـش »مارک« پزشـک 
دلسـوزش و راز مخـوف »بـن« همسـرش. و حتا مرگ تنهـا فرزندش 
کـه میـل بـه دیدار او تنها بارقه ایسـت کـه کریسـتین را از این  وهم 

و وحشـت بی پایـان روزانه نجـات میدهد. 
نویسـنده تحقیـق و مطالعـه زیـادی هم با بیمـاران آلزایمـر انجام 
داده و ایـن کتـاب روانشناسـی-معمایی را در 3۸۴ صفحـه نوشـته 

ست. ا
امـا ایـن کتـاب اقتباس سـینمایی بسـیار خوبی با بازی درخشـان 
نیکـول کیدمـن و کالیـن فـرث و بـه کارگردانـی روون جـوف. که در 

چنـد سـکانس نفس تماشـاچی را بند مـی آورد.
این کتاب سـال ۹2 توسـط انتشـارات آموت و ترجمه هوشـمندانه 
شـقایق قندهـاری بـه بـازار آمـد و خیلـی زود بـه چاپ هـای متعدد 

رسید.
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خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com

0 9 3 5 2 5 2 0 0 0 5

تجارت شرقی منتشر می کند
 ویژه نامه کرمان الگوی نمونه اقتصاد مقاومتی
طرح افزایش اختیارات استانداران

»دولت شهر کرمان«

صفحه 32
تیراژ 15000 نسخه
گالسه تمام رنگی

با توزیع گسترده در
کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان

و مناطق آزاد

با گفت و گو ها و نوشتارهای از ...
و با معرفی شرکت های بزرگ 

صنعتی، تجاری و معدنی

برای سفارش آگهی
فقط 1 روز فرصت دارید
کرمان: 03432435908

09194251972
هرمزگان: 09171583429

به کانال خبری روزنامه پیام ما در تلگرام بپیوندید هر شب پیش از چاپ روزنامه را 
بخوانید و از 50 میلیون ریال جوایز نقدی و فرهنگی بهره مند شودید

قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن هر شب ساعت 10
جوايز:

1 عدد تبلت سامسونگ
1 عدد اطلس سخنگو

10 جايزه 100 هزار تومانی وجه نقد
50 جلد کتاب هرکدام به ارزش 50 هزار تومان

با مصرف کمتر کاغذ و استفاده از شیوه های مدرن  دوست دار زمین باشیم

  دکتر مظفر اسکندري زادهدل نوشته های غریبی


