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3- تا 313- تا 13

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

 9,400,000
9,405,000
4,790,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,630,000
1,700,000

962,000

دالر
يورو
پوند

36,870
40,350
54,550

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

سید علی میرافضلی در گفتگوی اختصاصی
با شهرام پارسا مطلق:

هنرمند واقعی
کاری به 

ارباب حلقه ها 
ندارد

وضعیت مبهم بیش از 170 کارشناس بیمه 
کشاورزی در استان کرمان

بیمه گرهایی 
که بیمه 
نیستند
 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

 استخدام این کارشناسان بار 
مالی برای دولت ندارد
 سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

 براساس قانون کلیه 
دستگاه ها موظفند نیروی 
جدید استخدام کنند
 یک کارشناس بیمه کشاورزی:

 از امنیت شغلی

 برخوردار نیستیم

محمد صنعتی فعال اجتماعی، سیاسی و ورزشی
 در گفت و گو با پیام ما:

استاندار کرمان را در توسعه 
استان یاری کنید
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اعدام شیخ نمر هست؟

حقوق بشر 
از کمدی تا تراژدی
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مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان خبر داد

خسارت 94 میلیارد ریالی به 
راه های جنوب کرمان بر اثر سیالب
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رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
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انتقال سوشا مکانی به 
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الریجانی
 و ایجاد گفتمانی نو 
در بدنه اصولگرایی

   صفحه  3علیرضا ابراهیمی

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 در بهمن ماه بهره مند شوید

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

1 عدد تبلت سامسونگ
1 عدد اطلس سخنگو

جایزه 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

جناب آقای سید علی میر افضلی 
مدیر محترم امور روابط عمومی مس منطقه کرمان 

موفقیـت درخشـان روابط عمومی مس منطقـه کرمان در 
کسـب تندیـس طالیی انتشـارات سـیزدهمین جشـنواره 
اسـتان  مایـه عـزت  برتـر کشـور  روابـط عمومـی هـای 
کرمان اسـت ایـن موفقیـت را صمیمانه تبریـک و تهنیت 

گوییم.  مـی 
مریم شمس، شرکت توسعه تجارت اََرَت

جناب آقای سید علی میر افضلی 
مدیر محترم امور روابط عمومی مس منطقه کرمان 

موفقیـت درخشـان روابط عمومی مس منطقـه کرمان در 
کسـب تندیـس طالیی انتشـارات سـیزدهمین جشـنواره 
اسـتان  مایـه عـزت  برتـر کشـور  روابـط عمومـی هـای 
کرمان اسـت ایـن موفقیـت را صمیمانه تبریـک و تهنیت 

گوییم.  مـی 
روزنامه پیام ما، سرپرستی گسترش صمت

جناب آقای ابوذر حلوایی 
مدیر گران مایه امور روابط عمومی گل گهر 

موفقیـت درخشـان روابـط عمومـی گل گهر در کسـب 
تندیس طالیی انتشـارات سـیزدهمین جشـنواره روابط 
عمومـی هـای برتـر کشـور مایـه عـزت اسـتان کرمان 
ایـن موفقیـت را صمیمانـه تبریـک و تهنیـت  اسـت 

می گوییـم. 
روزنامه پیام ما، سرپرستی گسترش صمت

جناب آقای ابوذر حلوایی 
مدیر گران مایه امور روابط عمومی گل گهر 

موفقیـت درخشـان روابـط عمومـی گل گهر در کسـب 
تندیس طالیی انتشـارات سـیزدهمین جشـنواره روابط 
عمومـی هـای برتـر کشـور مایـه عـزت اسـتان کرمان 
ایـن موفقیـت را صمیمانـه تبریـک و تهنیـت  اسـت 

می گوییـم. 
مریم شمس، شرکت توسعه تجارت اََرَت

فروش فوق العاده با تخفیف ویژه پاییزی
انواع ساپورت طرح لی داخل کرک دار       ساپورت مشکی داخل کرک دار

ساپورت دورو داخل خز       ساپورت بافت و مخمل زمستانی
تاپ گن الغری مارک النیما با الیاف نانو
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

پیام مردم ما

آسفالت نامهربان

0930........1332
چنـد وقتـی اسـت کـه شـاهد بارندگـی خوبی 
در سـطح شـهر کرمان هسـتیم. بارش باران؛ این 
نعمـت بـزرگ الهـی همـه را بـه وجـد و هیجـان 
مـی آورد چـرا کـه طـراوت و شـادابی محیـط را 
زیـاد مـی کنـد و باعث رشـد و رونـق  محصوالت 
حیـن  در  بـاران  بـارش  گـردد.  مـی  کشـاورزی 
موهبـت هایـش موجـب بـروز حـوادث و بعضـا 
خرابـی هایـی مـی شـود. جمع شـدن آب بـاران 
بـر روی پشـتبام ها یا آسـفالت خیابـان ها گاهی 
باعث نشـت و ایجاد مشـکالتی می شـود. آسفالت 
انتهـای خیابـان جامـی در تابسـتان گذشـته بـه 
دچـار  فاضـالب  تعمیـرات  بـرای  کنـدن  علـت 

مشـکالت سـطحی شد.
آسـفالت  ایـن  بـار  دو  نامعلومـی  علـل  بـه 
کنـده شـد و درسـت و کامـل بازسـازی نگردیـد 
و سـطح کوچـه را دچـار نواقصـی کـرد کـه بـی 
توجـه ای شـهرداری بـا وجـود شـکایات مردمـی 
بـه خسـارات اساسـی تر در اثـر بارش بـاران زیاد 
در روز هـای اخیـر کرمـان  دامـن زد . آسـفالت 
درسـت در وسـط کوچه کـه محل عبـور اتومبیل 
اسـت ؛ فـرو ریخـت. عمیـق بـودن فروریختگـی 
آسـفالت ، آن هـم در بخـش میانـی کوچـه ای 
کـه یکـی از پر رفـت و آمدترین معابـر آن منطقه 
از شـهر محسـوب مـی گـردد نگرانـی هایـی را 
بـرای سـاکنین ایـن محلـه ایجـاد کـرده. کـه تـا 
به امروز مسـوولین شـهرداری کماکان نسـبت به 
ایـن جریـان بـی توجه بـوده انـد. عدم رسـیدگی 
بـه فرورفتگـی جزیـی باعـث تبدیل شـدن آن به 
نشسـت و فروریختگـی و پاییـن افتادن آسـفالت 
و ایجـاد لبـه های خطرناک شکسـت در آن شـده 

ست. ا
عابریـن و سـاکنین بـا ریختـن اجسـام بزرگی 
مثـل شـاخه درخـت و السـتیک آن را مشـخص 
کـرده انـد که خدای نکـرده کسـی در آن نیافتد. 
از منظـره زشـتی کـه کوچـه بـه خـود گرفته که 
بگذریـم خطـر فروریختگـی در سـطح وسـیع تر 
و بـروز حادثـه را باید مدنظر داشـت کـه موضوع 
جـدی و مهمـی اسـت. روسـازی معابـر و جـاده 
هـا برعکـس آنکه خیلی سـاده تر از سـایر سـازه 
هـای مهندسـی عمـران بـه نظـر مـی رسـد امـا 
بسـیار از نقطـه نظـر طراحـی، کنتـرل، اجـرا و 
نگهـداری از پیچیدگـی هـای ویـژه ای برخوردار 
اسـت. بـه نظر می رسـد قضیـه آسـفالت خیابان 
هـا و معابـر دارد در اسـتان به کالف سـردرگمی 
تبدیـل مـی گـردد. کالفـی کـه هـر چـه بیشـتر 
بـه آن دسـت میزنیـم؛ سـردرگم تـر مـی شـود. 
عوامـل  از  یکـی  منطقـه  اقلیـم  و  هـوا  و  آب 
موثـر در معیارهـای طـرح و اجراسـت. و عوامـل 
مصالـح  و جنـس  نـوع  دیگـری همچـون  مهـم 
بسترسـازی، تعـداد و نوع وسـایل نقلیه، شـرایط 
نگهـداری و شـرایط مختلـف منطقـه، کـه نادیده 
گرفتـه شدنشـان و یا سپردنشـان به افـراد ناآگاه 
در ایـن زمینـه، حساسـیت و پیچیدگـی موضوع 

را دو چنـدان مـی کنـد.

اشتغال 110 
متخصص چینی در 
کارخانه فوالد زرند

معـاون سیاسـی و اجتماعی 
فرمانـدار گفت: تاکنـون پروژه 
فـوالد زرند بیـش از 65 درصد 
پیشـرفت فیزیکی داشته است 
و در نیمـه اول سـال آینـده با 
تولیـد چـدن و شـمش فـوالد 

بـه مرحلـه تولیـد و بهره بـرداری خواهد رسـید.
 بـه گـزارش ایسـنا علـی صـادق زاده در بازدیـد از پـروژه عظیم فوالد 
زرنـد، از تولیـد محصـول چدن و پیـش آزمایشـی کارخانه در شـهریور و 
تولیـد محصـول شـمش فـوالد در آذر مـاه سـال 95 خبـر داد و افـزود: 
بـا انتقـال آب از فاضـالب شـهر کرمـان، آب مصرفـی کارخانجـات فـوالد 
سـازی زرنـد تأمیـن خواهد شـد و کار لوله گـذاری و انتقـال آب از فوالد 
بوتیـا کـه از فاضـالب شـهر کرمـان گرفتـه شـده تـا فـوالد زرنـد بـا لوله 
ای بـه قطـر 700 میلـی متـر بـا حجـم 300 لیتر بـر ثانیه به طـول بیش 
از 30 کیلومتـر بـا هزینـه ای بالـغ بـر 15 میلیـارد تومـان در حـال انجام 
مـی باشـد کـه پـس از تصفیه و بهینـه سـازی در تصفیه خانه فـوالد این 
انتقـال آب باعـث تقویـت سـفره هـای آب زیرزمینـی دشـت زرنـد نیـز 

خواهد شـد.

آغاز رزمایش محرم 
94 در کرمان

اجـرای رزمایـش عملیاتـی - 
انتظامـی محـرم 94 بـا رمـز ›یا 
کرمـان  اسـتان  در  اهلل‹  رسـول 
ایرنـا  گـزارش  بـه  شـد.  آغـاز 
فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان 
رزمایـش  برگـزاری  حاشـیه  در 
محـرم 94 گفـت: ایـن رزمایش 

از بامـداد امـروز آغاز شـد و افزایش تـوان عملیاتی و رزمـی نیروهای انتظامی 
اسـتان و تمریـن تاکتیـک هـا بـرای آمادگـی در ارتقـای امنیـت و افزایـش 
احسـاس امنیـت در جامعـه از اهـداف رزمایـش اسـت. سـردار رضـا بنـی 
اسـدی فـر ادامـه داد: ایـن رزمایـش با تـوان عملیاتـی پلیس هـای تخصصی 
و فرماندهـی هـای انتظامـی سراسـر اسـتان و با پشـتیبانی هواناجـا اجرا می 
شـود. وی با اشـاره بـه اینکه محـل اصلی قـرارگاه فرماندهـی رزمایش محرم 
94 در جیرفـت مسـتقر اسـت گفـت: رزمایـش محـرم 94 در وسـعت 183 
هـزار کیلومتـر مربـع اجـرا می شـود کـه در مناطق جنوبی و شـرقی اسـتان 
فعالیـت بیشـتری را شـاهد خواهیم بـود. وی تاکید کرد: رزمایـش محرم 94 
تـا رسـیدن به اهـداف از پیش تعیین شـده فرماندهـی انتظامی اسـتان که با 
اقدامـات اطالعاتـی پلیـس شناسـایی شـده انـد، ادامه مـی یابد و برخـورد با 
عوامـل و عناصـر ناامنـی و دسـتگیری آنـان با جدیـت در قالب ایـن رزمایش 

دنبـال می شـود.

خسارت 94 میلیارد 
ریالی به راه های 
جنوب کرمان
 بر اثر سیالب

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اثـر  بـر  گفـت:  کرمـان  جنـوب 
شـدن  جـاری  و  بـاران  بـارش 
بـه  ریـال  میلیـارد  سـیالب 94 
منطقـه  ایـن  هـای  راه  حـوزه 

خسـارت وارد شـد. بـه گزارش ایرنا محمد سـاردویی افزود: بارش بـاران در روز 
یکشـنبه 13 دی مـاه باعـث جـاری شـدن سـیالب در برخی شهرسـتان های 
جنوبـی اسـتان شـد که این سـیالب خسـارت هایـی را بـه همراه داشـت. وی 
گفـت: بارندگـی و ریـزش کوه در شهرسـتان جیرفت روز گذشـته موجب شـد 
تـا بـه 440 کیلومتـر از راه های روسـتایی خسـارت وارد شـود. وی افـزود: 14 
ابنیـه فنـی، چهار دسـتگاه پل و 12 کیلومتـر راه اصلی در شهرسـتان جیرفت 
دچـار خسـارت شـدند. مدیـرکل راه و شهرسـازی جنوب کرمان بیـان کرد: در 
شهرسـتان منوجـان نیـز بارندگی ها 37 میلیارد ریال خسـارت بر جا گذاشـت 
کـه در ایـن رابطـه 38 کیلومتـر راه اصلـی بـا 66 دسـتگاه ابنیـه فنـی دچـار 
خسـارت شـدند. وی بـرآورد ریالـی خسـارت ناشـی از بارندگی در شهرسـتان 
عنبرآباد را یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: سـیالب موجب بسـته شـدن 
راه ارتباطـی امجـز - گمـرکان شـد کـه این محور نیز بازگشـایی شـده اسـت.

کشف هفت کیلوگرم 
طالی مسروقه در 
رفسنجان

رفسـنجان  انتظامی  فرمانده 
از کشـف 7.5 کیلوگـرم طـالی 
سرقتی در رفسـنجان با اجرای 
طـرح محـرم دو خبـر داد. بـه 
گـزارش مهـر، نصراهلل عباسـی 
در حاشـیه بازدید از نمایشـگاه 

دسـتاوردهای نیـروی انتظامـی بـه تشـریح دسـتاوردهای طرح محـرم دو 
پرداخـت و گفـت: اجـرای این طرح هـا در افزایش امنیت اجتماعی بسـیار 
تاثیرگـذار اسـت. وی همچنیـن از کشـف 200 کاالی قاچـاق خبـر داد و 
افـزود: همچیـن دو هـزار و 412 کیلـو انواع مواد مخدر شـامل هزار و 800 
کیلوگـرم تریـاک، 207 کیلوگـرم هروییـن و 207 کیلوگـرم در محورهای 
»رفسـنجان - سرچشـمه« و »رفسـنجان - کبوترخان« کشف شد. عباسی 
از دسـتگیری هشـت سـوداگر مـرگ خبـر داد و افـزود: اسـتان کرمـان در 
مسـیر ترانزیـت مـواد مخـدر قـرار دارد و نیـروی انتظامـی نیـز بـه شـدت 
بـا قاچاقچیـان مـواد مخـدر برخـورد می کنـد. وی با اشـاره به دسـتگیری 
22 متهـم تحـت تعقیـب اظهـار کـرد: 224 نفـر از اتبـاع بیگانـه غیرمجاز 

دسـتگیر و بـه دسـتگاه قضایـی تحویل شـده اند.

نیروی انتظامیزرند رفسنجانراه و شهرسازی

کرمان ویچ

طـرح اسـتخدام کارگزاران صنـدوق بیمه 
سـال  مـاه  آبـان  در  حالـی  در  کشـاورزی 
جـاری در مجلس شـورای اسـالمی رد شـد 
کـه بخـش قابـل توجهـی از این کارگـزاران 

کرمانـی هسـتند.
وضعیت نگران کننده کارشناسان بیمه کشاورزی

کشـاورزی یکـی از اصلـی تریـن مشـاغل ایرانـی هـا از 
ابتـدا تاکنـون بـوده اسـت. ایـن صنعـت در اسـتان کرمـان 
هـم بـه عنـوان قطـب کشـاورزی کشـور، از اصلـی تریـن 
پیشـه های رایج بین مردم محسـوب می شـود. کشـاورزی 
البتـه بـه ماننـد هـر شـغل دیگـری بـدون خسـارت و زیان 
نیسـت. بـه همین دلیـل و برای جبران بخشـی از خسـارت 
کشـاورزان، صنـدوق بیمـه کشـاورزی در دهـه شـصت در 
بانـک کشـاورزی شـکل گرفـت و تعـداد زیـادی بـه عنوان 
کارشـناس در خدمـت ایـن صنـدوق درآمدند. در سـال 82 
و پـس از آزمون هـای متعـدد کتبـی، مصاحبـه تخصصـی 
و گذرانـدن دوره هـای آموزشـی متفـاوت، تعـداد زیـادی به 
عنـوان کارشـناس بـه فعالیـت در صنـدوق بیمه کشـاورزی 
مشـغول شـدند کـه تعـداد ایـن کارشناسـان در کل کشـور 
حـدود چهـار هـزار و 500 و در جنـوب اسـتان کرمـان که 
قطـب اصلـی کشـاورزی کشـور اسـت، 170 نفـر هسـتند. 
زمیـن  از  بازدیـد  بـرای  بایسـت  مـی  کـه  کارشناسـانی 
هـای کشـاورزی مختلف،بعضـا سـخت تریـن شـرایط آب و 
هوایـی را تحمـل کننـد و از صعـب العبـور تریـن مسـیرها 
عبـور کننـد تا صنـدوق بیمه کشـاورزی نسـبت بـه جبران 
خسـارت کشـاورزان زیان دیده اقدام کند. این کارشناسـان 
کـه کارگـزار بیمـه کشـاورزی هسـتند و خدمـات بیمه ای 
کشـاورزان را انجـام مـی دهنـد امـا خودشـان از هیچگونـه 
نیسـتند.  برخـوردار  شـغلی  امنیـت  و  ای  بیمـه  پوشـش 
موضوعـی کـه حـاال پـس از گذشـت سـال هـا از فعالیـت 
در صنـدوق بیمـه کشـاورزی باعـث شـده تـا صـدای ایـن 

کارشناسـان درآیـد. 
طرحی که تصویب نشد

دی ماه سـال گذشـته بود که این کارشناسـان نسـبت به 
اسـتخدام خـود امیـدوار شـدند.  آقای حسـین زاده نماینده 
مـردم شهرسـتان هـای نقـده و اشـنویه طرحـی بـا عنـوان 
اسـتخدام کارگـزاران صنـدوق بیمه کشـاورزی را بـا امضای 
60 نفـر از نماینـدگان در مجلـس مطـرح کرد. یـک فوریت 
ایـن طرح در 29 شـهریور ماه سـال جـاری در صحن علنی 

مجلـس بـا رأی بـاال تصویـب و بـه کمیسـیون اجتماعـی 
ارجـاع گردیـد کـه در کمیسـیون هـم بـا رأی بـاال تصویب 
شـد . در آبـان ماه امـا اگرچه 59 درصـد نمایندگان مجلس 
شـورای اسـالمی بـا کلیات طرح اسـتخدام کارگـزاران بیمه 
محصـوالت کشـاورزی موافقـت کردنـد اما بدلیـل آنچه که 
رئیـس مجلـس این طـرح را مغایر با قانون اساسـی خواند و 
مـی بایسـت دو سـوم نمایندگان بـه آن رای دهنـد، کلیات 

ایـن طرح رد شـد.
اخطار مخالفان به طرح

غالمرضـا مصباحـی مقدم نماینـده تهـران در اخطاری با 
اسـتناد بـه اصـل 75 قانون اساسـی گفـت: این طـرح برای 
دولـت بـار مالی ایجـاد می کنـد و این می تواند مشـکالتی 
را در پـی داشـته باشـد. علـی الریجانـی رئیـس مجلس هم 
ضمـن وارد دانسـتن اخطـار مصباحـی مقدم اظهار داشـت: 
ایـن طـرح بـار مالی دارد و اشـکال قانـون برنامـه نیز وجود 
دارد. بـه اعتقـاد نماینـدگان مجلـس ایـن طـرح بـه دلیـل 
مغایـرت بـا مـاده 51 برنامـه پنجـم توسـعه نیاز بـه رای دو 
سـوم نماینـدگان بـرای تصویب داشـت که به دلیل کسـب 
نکـردن ایـن میـزان رای، مجلس بـا کلیات طرح اسـتخدام 
کـرد.  مخالفـت  کشـاورزی  محصـوالت  بیمـه  کارگـزاران 

اگرچـه ایـن طـرح موافقانی هم داشـت.
اعتراض کارشناسان بیمه به عدم تصویب

 طرح استخدام
ایـن امـر بـا اعتراض کارشناسـان بیمـه کشـاورزی روبرو 
شـد. آن هـا نامـه ای بـه امیـدوار رضایـی معـاون قوانیـن 
مجلـس شـورای اسـالمی نوشـتند. در بخشـی از ایـن نامـه 
آمـده بـود کـه اگرچـه مـاده 51 برنامـه پنجـم توسـعه می 
گویـد هرگونه به کارگیري نیروي انسـاني رسـمي و پیماني، 
در دسـتگاههاي اجرائـي مشـمول قانـون مدیریـت خدمات 
کشـوري ممنـوع اسـت امـا بـا توجـه بـه تبصـره دو همین 
مـاده، مغایرتـی بـا برنامـه پنجـم توسـعه وجـود نـدارد. در 
تبصـره دو مـاده 51 آمده اسـت: بند )ج( مـاده )24( قانون 
مدیریت خدمات کشـوري از مفاد این ماده مسـتثني اسـت. 
بنـد )ج( مـاده )24( قانـون مدیریـت خدمات کشـوری هم 
مـی گویـد کلیـه دسـتگاه های اجرایـی موظف انـد حداقـل 
معـادل یک سـوم کارمندان کـه به روش های بازنشسـتگی، 
بازخریـدی، اسـتعفاء و سـایر مـوارد از خدمت دسـتگاه های 
اجرایـی خـارج می شـوند را اسـتخدام نماینـد. کارشناسـان 
بیمـه کشـاورزی بـا اسـتناد به همیـن بند مـی گویند طرح 

ارائـه شـده در مجلـس لـذا بـار مالـی نداشـته و مغایـر بـا 
اصـل 75 اساسـی هـم نیسـت. چـرا کـه یکـی از ایـرادات 
وارده بـه طـرح مغایرت با اصل 75 قانون اساسـی اسـت که 
مـی گوید طـرح هاي قانونـي و پیشـنهادها و اصالحاتي که 
نماینـدگان در خصـوص لوایـح قانوني عنوان مـي کنند و به 
تقلیـل درآمـد عمومي یـا افزایـش هزینه هـاي عمومي مي 
انجامـد، در صورتـي قابـل طـرح در مجلس اسـت که در آن 
طریـق جبـران کاهـش درآمـد یـا تامیـن هزینه جدیـد نیز 
معلـوم شـده باشـد. این کارشناسـان بـرای رسـاندن صدای 
خـود، بـه مقابـل مجلـس هـم رفتنـد تـا شـاید فکـری بـه 

حالشـان شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

 استخدام این کارشناسان بار مالی برای 
دولت ندارد

عضو کمیسـیون کشـاورزي، آب و منابـع طبیعي در این 
ارتبـاط بـه »پیام ما« گفـت: با توجه به درگیـری مجلس بر 
سـر بودجـه 95، بعید می دانم طرح اسـتخدام کارشناسـان 
بیمـه کشـاورزی بـه ایـن مجلس برسـد. محمدرضـا امیری 
کهنـوج افـزود: مـن جـزو موافقان تصویـب این طـرح بودم 
امـا هـر طـرح موافقـان و مخالفانـی دارد. نماینـده مـردم 
کهنـوج، منوجـان، فاریـاب، رودبـار جنـوب و قلعـه گنـج 
تصریـح کـرد: مـن موافـق اسـتخدام ایـن افراد هسـتم. چرا 
کـه تعـداد آن هـا در کل کشـور آنقـدر زیـاد نیسـت. بعـد 
هـم ایـن هـا در حـال انجـام دادن کار هسـتند و بـه نظـر 
مـن بـا اسـتخدام ایـن افـراد نـه تنها پولـی از جیـب دولت 
نمـی رود بلکـه بـه نفـع دولـت هم هسـت. زیـرا در صورت 
کار نکـردن ایـن افـراد، کشـاورزی دیگـر بـه سـمت بیمـه 
نمـی آیـد و هـم دولـت و هـم کشـاورزان ضـرر مـی کنند. 
وی اضافـه کـرد: نکتـه بعـدی هـم این اسـت کـه دولت که 
قـرار نیسـت کسـی را اسـتخدام کنـد کـه مـی گوینـد بـار 
مالـی بـرای دولـت دارد. بانـک کشـاورزی بایـد ایـن افـراد 
را اسـتخدام کنـد. ایـن کارشناسـان در حـال حاضـر هـم 
حقـوق مـی گیرنـد و فقـط بیمـه نیسـتند. پـس بـار مالـی 
بـرای دولـت نـدارد. امیری کهنوج با اشـاره بـه اینکه برخی 
از ایـن کارشناسـان نزدیک به 12 سـال اسـت که مشـغول 

به فعالیت هسـتند اظهار داشـت: این کارشناسـان عمرشان 
را در ایـن کار گذاشـته انـد و االن دیگـر فرصـت اسـتخدام 
در ارگان دیگـری را ندارنـد. وی در پایـان گفـت: در صورت 
اسـتخدام ایـن افـراد، هم راندمان کارشـان باالتـر می رود و 

هم بـه نفـع همه اسـت. 
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

 براساس قانون کلیه دستگاه ها موظفند نیروی 
جدید استخدام کنند

اجتماعـی  کمیسـیون  سـخنگوی  قائدرحمـت  عبـاس 
مجلـس هـم در ایـن ارتبـاط معتقـد اسـت: از سـال 92 
بسـیاری از کارگـزاران کشـاورزی بازنشسـته شـده انـد و بر 
اسـاس قانـون، کلیـه دسـتگاه هـا موظفنـد نیـروی جدیـد 
اسـتخدام کننـد. وی افـزود: بر اسـاس این طـرح چهار هزار 
و 500 نفـر از کارگـزاران بیمه کشـاورزی که از سـال 82 تا 
پایـان سـال 94 حداقـل یکسـال فعالیت مسـتمر کارگزاری 
داشـته باشـند، مـی تواننـد بـدون آزمـون اسـتخدامی در 

شـعب بانـک های کشـاورزی اسـتخدام شـوند.
یک کارشناس بیمه کشاورزی:

 از امنیت شغلی برخوردار نیستیم
ایـن  در  کشـاورزی  بیمـه  کارشـناس  قلنـدری  احمـد 
از  یکـی  بیمـه  صنـدوق  گفـت:   مـا«  »پیـام  بـه  زمینـه 
نهادهـای حمایتـی و تأثیرگـذار در حمایـت از کشـاورزان 
و دامـداران و همچنیـن توسـعه پایـدار و ترویج کشـاورزی 
در بیـن نهادهـای دیگـر اسـت. قلنـدری تصریـح کـرد: بـا 
توجـه بـه اینکـه دولـت تمـام کمک هـای مالـی خـود در 
اعمـال  بیمـه  صنـدوق  طریـق  از  را  کشـاورزی  بخـش 
می کنـد، جایـگاه آن از اهمیـت انکارناپذیـری در پایـداری 
تولیـد و کاهـش خطرپذیـری سـرمایه گذاری در این بخش 
برخـوردار اسـت. وی افـزود: بر همین اسـاس کارشناسـان 
صنـدوق بیمـه همـواره تـالش کرده انـد کـه هنـگام وقـوع 
خسـارت در اسـرع وقت به مشـکالت کشـاورزان رسیدگی 
کننـد تـا غرامت آن هـا هرچه سـریع تر پرداخت شـود. وی 
در پایـان گفـت: بـا ابراز تأسـف کارشناسـان صنـدوق بیمه 
از هیـچ امنیت شـغلی و عدالـت و رفاه اجتماعـی برخوردار 

 . نیستند

وضعیت مبهم بیش از 170 کارشناس بیمه کشاورزی در استان کرمان

بیمه گرهایی 
که بیمه نیستند

دبیـر شـورای مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان کرمـان با 
بیان اینکه متاسـفانه برخی مسـئولین نسـبت بـه اعتیاد در 
ایـن مکان هـا و حتـی در بیـن جوانـان و نوجوانـان اسـتان 
بـی اعتنـا هسـتند اظهـار کـرد: متاسـقانه در بیـن زنـان 
کرمانـی نـرخ شـیوع بـه اعتیـاد در یـک بـازه 5 سـاله، 5 
درصـد افزایـش پیـدا کـرده اسـت ضمـن آنکـه در کاهـش 
سـن اعتیـاد در بیـن زنـان کرمانی نیـز با 3 درصـد کاهش 
روبـرو شـده ایم. بـه گـزارش ایسـنا وی بـا بیـان اینکـه هم 

اکنـون نـرخ شـیوع بـه مصرف مـواد مخـدر در اسـتان 4.7 
درصد اسـت اظهـار کرد: این عـدد هم اکنـون در بین زنان 
اسـتان کرمـان یـک درصد اسـت کـه نـرخ افزایـش اعتیاد 
زنـان کرمانـی بـه موادمخـدر صنعتی، 15 درصد نسـبت به 
مـردان افزایـش پیـدا کـرده اسـت کـه جـای نگرانـی دارد. 
چناریـان بـا بیـان اینکـه آرایشـگاه و باشـگاه های زنانـه از 
عوامـل موثـر در افزایش اعتیـاد زنان به مصـرف موادمخدر 
صنعتـی می باشـد اظهـار کرد: متاسـفانه نظـارت و کنترل 

در ایـن زمینـه بسـیار کم اسـت.
وی با اینکه متاسـفانه اسـتان کرمان در حوزه کشـفیات 
جـزء اسـتان های مطـرح بـوده و در یـک بـازده 10 سـاله 
رتبـه اول و یـا دوم کشـور را در حـوزه مبارزه بـا موادمخدر 
بـه خود اختصاص داده اسـت بیان کرد: طی سـال گذشـته 
در اسـتان کرمـان بیـش از 107 تـن انـواع مـواد مخـدر 
کشـف شـده بـود ایـن در حالی اسـت که تـا پایـان 9 ماهه 
سـال جـاری 79 تـن و 296 کیلوگـرم انـواع موادمخـدر در 
اسـتان کشـف و ضبـط شـدند که نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال گذشـته بـا 7 درصـد افزایـش کشـف روبـرو بوده ایم. 
دبیـر شـورای مبـارزه با مـواد مخدر اسـتان کرمان بـا بیان 
اینکـه افزایـش کشـف در سـال جاری بـه جهت برخـورد با 
چنـد بانـد اصلی قاچـاق موادمخدر بوده اسـت تصریح کرد: 
بیشـترین نوع ماده مخدر کشـف شـده در سـال جـاری در 
اسـتان کرمـان مربوط مواد مخـدر سـنگین و پرخطر مانند 
هروییـن و مرفیـن بـوده اسـت بـه طـوری کـه در کشـف 
هروییـن نسـبت بـه سـال گذشـته بـا 79 درصـد افزایـش 

روبـرو بـوده ایـم بـه گونـه ای کـه در سـال 93 مقـدار یک 
تـن و 151 کیلوگرم کشـف شـده بـود اما در 9 ماهه سـال 
جـاری 2 تـن و 65 کیلوگـرم هروییـن در اسـتان کشـف 

است. شـده 
نارایـان بـا اشـاره بـه افزایـش 17 درصـدی کشـفیات 
حشـیش، 187 درصـدی مرفیـن و 118 درصـدی شیشـه 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته در اسـتان کرمـان 
گفـت: در حـوزه کشـفیات نیـروی انتظامـی اسـتان کرمان 
هماننـد سـال گذشـته اکتشـافات مـواد مخـدر را داشـته 
در  درصـدی  افزایـش صـد  بـا  اطالعـات  اداره  امـا  اسـت 
کشـفیات مـواد مخدر نسـبت به سـال گذشـته روبـرو بوده 
اسـت. چناریـان در ادامه با اشـاره به کشـف 54 کیلوگرمی 
شیشـه در اسـتان کرمـان طـی سـال جـاری تصریـح کرد: 
کـه  می دهـد  نشـان  کرمـان  اسـتان  در  اخیـر  کشـفیات 
قاچاقچیـان رو بـه سـمت مـواد صنعتـی و همچنیـن پـر 
خطـر آورده انـد بـه طوری که در سـال جـاری  2 تن و 50 
کیلوگـرم ترکیـب قاچـاق از نـوع مـواد پر خطر بوده اسـت.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان خبر داد:

افزایش پنج درصدی نرخ شیوع
 به اعتیاد زنان کرمانی

خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

کاغذ اخبار

بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی دفتر مقـام معظم رهبری، 
رهبـر انقـالب در دیدار ائمه  جمعه  سراسـر کشـور انتخابات را 
مسـأله ای بسـیار مهـم و نعمتی حقیقتـاً بزرگ برشـمردند و 
بـا تأکید بـر حضور حداکثـری مـردم در انتخابات اسـفند ماه 
افزودنـد: مفهـوم عمیـق حـق النـاس، در زمینـه هـای »اجرا، 
نظـارت، حقوق داوطلبان، لیسـتهای انتخاباتی، صیانت از آرای 
مـردم و پذیـرش نتایـج انتخابـات«، ابعـاد مکمـل و پرمعنایی 
دارد و مـردم بـا توجـه بـه طمـع ورزی امریکایـی هـا بـه این 
انتخابـات، موضـوع نفـوذ را مـورد توجـه کامـل قـرار دهنـد. 

گزیـده صحبت هـای ایشـان را در ادامـه بخوانید:
  هرچه حضور مردم بیشـتر باشـد اسـتحکام و اعتبار نظام 

و کشـور بیشـتر می شود.
 برخـی انـگار بـه عـادت و مـرض بـدی مبتال شـده اند که 
دائـم در نزدیـک انتخابـات، در کـوس نامطمئن بـودن نتایج 

آرا مـی دمنـد و نعمـت بـزرگ انتخابـات را بـا ایـن حرفهـا 
خـراب مـی کنند.

 البتـه ممکـن اسـت در گوشـه و کنـار تخلفاتـی باشـد اما 
تخلفـات سـازمان یافتـه کـه نتایـج را تغییـر دهـد، مطلقـاً 

نـدارد. وجود 
  از جملـه عرصـه هـای رعایـت حـق مـردم در انتخابـات 
ایـن اسـت کـه اگر کسـی صالحیـت داشـت او را رد نکنیم و 
بـه او میـدان بدهیـم و برعکـس اگر کسـی چـه در انتخابات 
خبـرگان و چـه مجلس شـورای اسـالمی، صالحیـت قانونی 
نداشـت بـا اغمـاض و بـی دقتـی او را وارد عرصـه نکنیم که 

بـی توجهـی بـه ایـن دو نکتـه، ضد حـق الناس اسـت.
  برخـی دولتهـا 180 درجـه بـا هـم تفـاوت داشـته اند اما 
رفتـار همـه آنها در عرصه انتخابات درسـت و انتخابات سـالم 

بـوده اسـت و انشـاءاهلل ایـن دوره نیـز چنین خواهـد بود.

  همـه کسـانی کـه در اجـرا، مراقبـت، شـمارش، جمـع 
بنـدی آرا و اعـالم نتایـج دخیلنـد بایـد در حفـظ آرای ملت 
کمـال امانـت را رعایت کنند و اندک تخلفی در این مسـئله، 

خیانـت در امانت اسـت.
 وقتـی مراکـز قانونـی، نتایـج انتخابـات را اعـالم و تأییـد 

کردنـد مخالفـت بـا ایـن نتایـج، ضـد حـق النـاس اسـت.

تاکید رهبر انقالب بر رعایت
»حق الناس« در انتخابات

  رهبری

رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور از کاهـش 
از جملـه  اشـخاص حقیقـی  بـر درآمـد  مالیـات  نـرخ 
صاحبان مشـاغل در راسـتای اصالح قانـون مالیات های 
مسـتقیم خبـرداد. به گزارش ایسـنا، سـید کامل تقوی 
نـژاد بـا بیان اینکه یکـی از رویکردهـای اصالحیه قانون 
بوده اسـت،  نرخ هـا  ساده سـازی  مسـتقیم  مالیات هـای 
گفـت: ایـن تغییـرات در بخـش مالیات بـر ارث، مالیات 
تمبـر، مالیـات حقـوق، مالیـات اجـاره امـالک و مالیات 

بـر درآمد اشـخاص حقیقی اسـت. 
اشـخاص حقیقـی  پایـه  معافیـت  در خصـوص  وی 
حقیقـی  اشـخاص  داد:  توضیـح  مشـاغل(  )صاحبـان 
اسـتفاده  پایـه  معافیـت  یـک  از  سـاالنه  می تواننـد 
کننـد کـه میـزان آن برابـر بـا معافیـت حقوق اسـت و 

هـر سـال در قانـون بودجـه مشـخص می شـود. بدیهی 
اسـت اگـر درآمد اشـخاص حقیقـی بیش از ایـن میزان 
باشـد مالیـات آن طبـق نرخ مـاده 131 قانون محاسـبه 

می شـود. 
رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـا بیـان 
اینکـه در اصالحیـه قانـون مالیات هـای مسـتقیم کـه 
از سـال 1395 اجرایـی می شـود، بـه منظـور رعایـت 
نرخ هـای  رقابتـی،  فضـای  ایجـاد  و  مودیـان  حقـوق 
مالیاتـی اشـخاص حقیقـی )مـاده 131 قانـون( کاهش 
یافتـه اسـت، اظهـار کـرد: در قانـون فعلـی ایـن نرخ ها 
در 5 طبقـه از 15درصـد تـا 35درصـد تقسـیم بنـدی 
شـده کـه در قانـون جدیـد بـه 3طبقـه از 15درصـد تا 
25درصـد کاهـش یافتـه  اسـت؛ بدیـن صـورت کـه در 

طبقـه اول درآمـد تـا 3 میلیون تومان با نـرخ 15درصد 
محاسـبه می شـد کـه در قانـون جدیـد درآمـد تـا 50 
میلیـون تومـان با نرخ 15درصد محاسـبه می شـود. وی 
ادامـه داد: در طبقـه دوم قانون فعلـی درآمد از 3 تا 10 
میلیـون تومـان با نـرخ 20 درصد محاسـبه می شـد که 
در قانـون جدیـد درآمـد تـا 100 میلیون تومان نسـبت 
بـه مـازاد 50 میلیـون تومان با نرخ 20 درصد محاسـبه 
می شـود. بـه عبارتـی محاسـبات مالیـات در دو طبقـه 
اصالحیـه قانـون بـا تمام 4 طبقـه قانون فعلـی مطابقت 
می کنـد. تقـوی نـژاد تصریـح کـرد: در طبقـه سـوم نیز 
نسـبت به مـازاد 100میلیـون تومان درآمد بـه نرخ 25 
درصـد محاسـبه می شـود کـه این نـرخ در قانـون فعلی 

اسـت. 35درصد 

نرخ مالیات بر درآمد کاهش یافت
مالیات

اعالم آمادگی مسکو 
برای وساطت بین 
ایران و عربستان

تسنیم نوشـت: وزارت خارجه 
روسـیه بـرای میانجیگـری بیـن 
ایـران و عربسـتان در پـی قطـع 
و  تهـران  دیپلماتیـک  روابـط 
ریـاض، اعـالم آمادگـی کـرد. به 
وزارت  الیـوم،  روسـیا  گـزارش  

خارجـه روسـیه بـا ابراز تأسـف شـدید از تنش به وجـود آمـده در روابط ریاض 
تهـران از آمادگـی ایـن کشـور بـرای میانجیگـری بین ایـران و عربسـتان خبر 
داد. رژیـم سـعودی روز شـنبه دوازدهـم دی ماه برابـر با دوم ژانویـه 2016 در 
بیانیـه ای، از اعـدام چهـار نفـر از شـخصیت های شـیعی  عربسـتان و در رأس 
آنهـا آیـت اهلل نمـر باقر النمـر به اتهام واهـی اقدامات تروریسـتی خبـر داد. آل 
سـعود بـا ادعـای حمایـت از امنیـت ملی این کشـور ، سـه مبارز شـیعی دیگر 
به نام هـای علی سـعید الربـح، محمد علـی عبدالکریم الصویلـم و محمد فیصل 
محمـد الشـیوخ را به شـهادت رسـانده اسـت. مسـلمانان کشـورهای مختلف، 
گروه هـای مختلـف سیاسـی، حزبـی و شـخصیت های مختلـف جهـان اسـالم، 
جنایـت آل سـعود در بـه شـهادت رسـاندن شـیخ نمـر باقـر النمـر روحانـی 
برجسـته شـیعی را به جـرم مطالبه حقوق مشـروع و غصب شـده مـردم منطقه 
شـرق عربسـتان محکوم کردند و اعتراضات به این اقدام شـنیع رژیم سـعودی 

همچنـان ادامـه دارد.

موانع همکاری 
با غرب با لغو 
تحریم های ظالمانه 
برداشته می شود

وزیـر امـور خارجه کشـورمان 
همـکاری  زمینه هـای  دربـاره 
دانمـارک،  و  ایـران  اقتصـادی 
لغـو  بـا  داریـم  اعتقـاد  گفـت: 
تحریم هـای ظالمانـه در روزهای 

آینـده، آخریـن موانع همکاری برداشـته می شـود. به گزارش مهـر، محمدجواد 
ظریـف وزیـر امور خارجه کشـورمان در نشسـت خبری مشـترک با کریسـتین 
جنسـن وزیـر امور خارجـه دانمارک کـه در رأس یک هیات عالیرتبه سیاسـی 
و اقتصـادی بـه تهـران سـفر کـرده اسـت، بـا تبریـک سـال نـو میـالدی بـه 
خبرنـگاران غیرایرانـی حاضـر در نشسـت، اظهـار داشـت: امیدواریـم سـال نو، 
سـالی پـر از صلـح و آرامـش و بهـروزی بـرای مردم دنیـا باشـد. وی همچنین 
بـا ابـراز خرسـندی از سـفر وزیـر امورخارجـه پادشـاهی دانمـارک بـه ایـران، 
خاطرنشـان کـرد: ایـن دومیـن سـفر وزیر خارجـه دانمـارک در دو سـال اخیر 
اسـت؛ وزیـر سـابق امـور خارجـه دانمـارک در دوره قبل در سـفر به مشـهد با 
مـن و آقـای رئیس جمهـور دیـدار و گفتگـو کرد و امـروز نیز وزیر محتـرم امور 
خارجـه دانمـارک در رأس یـک هیـات عالیرتبـه از تجـار و کارآفرینـان بخش 

خصوصـی بـه تهـران آمده اسـت.

اقدامات
 برخی کشورها 
در منطقه به سود 
صهیونیست ها است

شـورای  مجلـس  رئیـس 
شـرایط  در  گفـت:  اسـالمی 
منطقـه  در  اقداماتـی  کنونـی 
بـه  کـه  می گیـرد  صـورت 
ضـرر امـت اسـالمی و بـه سـود 

صهیونیسـت ها اسـت و مسـئله تروریسـم در منطقه یک معضل بزرگ است. 
بـه گـزارش ایسـنا، سـعود بن احمـد البروانی سـفیر عمـان در ایـران با علی 
الریجانـی رئیس مجلس شـورای اسـالمی دیـدار و گفت وگو کـرد. الریجانی 
در ایـن دیـدار با اشـاره به سـابقه تاریخـی و دیرینه جمهوری اسـالمی ایران 
و عمان٬ گفت: سـطح روابط دو کشـور در سـال های متمادی بسـیار مثبت 
و گسـترده بـوده اسـت. رئیس مجلس شـورای اسـالمی افزود: خوشـبختانه 
کشـور عمـان تحـت مدیریـت سـلطان قابـوس، مشـی عاقالنـه ای را درباره 
مسـائل مختلـف داشـته و روابط دو کشـور در حوادث مختلف هـم به خوبی 
پیـش رفتـه و امروز ایـن تعامالت پایه اطمینان بخشـی بـرای آینده منطقه 
ایجـاد کـرده اسـت. وی بر لـزوم گسـترش روابط اقتصـادی دو کشـور ایران 
و عمـان تأکیـد کـرد و گفت: اخیرا خوشـبختانه سـطح روابـط اقتصادی دو 

کشـور گسـترش چشـمگیری داشـته اسـت.

حرکت اخیر علیه 
سفارت عربستان 
می تواند
 کار نفوذی ها باشد

بـا  گفـت:  دادگسـتری  وزیـر 
توجـه بـه فرمایشـات و تذکـرات 
دائمـی مقام معظـم رهبری درباره 
نفـوذ دشـمن، حرکت اخیـر علیه 
سـفارت کشور عربسـتان سعودی 

مـی توانـد توسـط عوامـل نفـوذی طراحی و پشـتیبانی شـده باشـد. بـه گزارش 
مهـر، حجت االسـالم مصطفی پورمحمـدی در جمع مسـئولین و کارکنان وزارت 
دادگسـتری و سـازمان تعزیـرات حکومتـی، در بیاناتی اقدام وحشـیانه عربسـتان 
در اعـدام شـیخ نمـر را بـه شـدت محکـوم کرد. وزیـر دادگسـتری با ابراز تاسـف 
از اینکـه هـر روز شـاهد مصیبتـی در بیـن امت اسـالمی هسـتیم، اظهار داشـت: 
اتفاقـات تلخـی کـه بـا بدترین وضـع و خبیثانـه ترین رفتـار غیر انسـانی رخ می 
دهنـد، بسـیار دردنـاک و مایه تاسـف امت اسـالمی اسـت. وی با اشـاره بـه اعدام 
شـیخ نمـر از سـوی حکومت آل سـعود گفت: »ایـن جنایت تلخ و وحشـیانه، غیر 
قابـل گذشـت بـوده و خداونـد از خون به ناحق ریخته شـده مظلـوم نمی گذرد و 
ایـن جنایـت دامـن آنها را خواهد گرفـت«. پورمحمدی در این باره افزود: کسـانی 
کـه دسـت بـه چنیـن جنایاتـی مـی زنند نشـان داده انـد که بـه دنبـال اعمال و 
رفتـار ناشایسـت و ظالمانـه بوده و از اسـالم بویـی نبرده اند و هیـچ حرمتی برای 

مسـلمانان قائل نیسـتند.

وزیر امور خارجهبین الملل وزیر دادگستریمجلس

یادداشت

الریجانی و ایجاد گفتمانی 
نو در بدنه اصولگرایی

در  اصلـی  بحـث  روزهـا  ایـن 
علـی  جدایـی  سیاسـی   محافـل 
الریجانـی از اصولگرایـان و شـرکت 
وی به صورت مسـتقل در انتخابات 
پیـش روی مجلـس اسـت.گروهی 

از تحلیلگـران سیاسـی ایـن حرکـت الریجانـی را 
معاملـه وی بـا دولـت برای حفـظ صندلی ریاسـت 
مجلـس آینـده مـی دانند.البته به نظـر این تحلیل 
خـام و تقلیـل گرایانـه اسـت.چرا کـه به نظـر نمی 
رسـد اصالح طلبـان رویکردی حداکثـری به مجلس 
آینـده دارنـد در انتخـاب رییس آینده بیـن عارف و 
الریجانـی الریجانـی را برگزینند.گروهـی دیگـر ایـن 
حرکت او را بسـیار عقالیی و سـنجیده تعبیر کرده 
انـد. این گـروه که طیف گسـترده ای از کنشـگران 
سیاسـی را در بـر مـی گیـرد از اصالح طلبـان بنام 
تـا ریـش سـفیدان و اصولگرایـان میانه رو را شـامل 
مـی شـود.افرادی همچـون علـی اکبر ناطـق نوری 
غالمحسـین کرباسـچی و همچنین علـی مطهری.
بـا سـایت  همچنانکـه علـی مطهـری در گفتگـو 
خبـری نامـه نیـوز ایـن حرکـت الریجانی را بسـیار 
هوشـمندانه توصیـف کـرده و عنـوان مـی کندکـه 
ایـن کار را الریجانـی بایسـتی خیلی پیشـتر از این 
انجـام مـی داد.اما شـاید بشـود با نگاهـی دیگر نیز 

بحـث را دنبـال نمود.

دل  الریجانـی  علـی  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
خوشـی از رادیـکال هـای جریـان اصولگـرا نـدارد.
طیفـی کـه بـه اسـم جبهـه پایـداری هـم اکنـون 
بـا چهـره هایـی نظیـر رسـایی و کوچـک زاده و 
نبویـان و بذرپـاش و...در مجلس حضـور دارند و در 
انتخابـات آینده هم قرار اسـت زیر چتـر اصولگرایی 
قـرار بگیرند.»پایداری«هـا در مجلـس نهـم به انحاء 
مختلـف الریجانـی را آزار دادنـد.از محمـود احمدی 
نـژاد )کـه پایـداری هـا نفـس ایجـاد ایـن جبهـه را 
حمایـت از وی می دانند(که بـا پخش فیلم مالقات 
بـرادر الریجانـی بـا بابـک زنجانـی در مجلس یکی 
از عجیـب تریـن روزهـای مجلس در پـس از انقالب 
را رقـم زد تـا حمید رسـایی که روزی گفتـه بود ).... 
مشـایی بـه الریجانـی می ارزد(.مشـخص اسـت که 
الریجانـی حاضـر نباشـد خـود را در لیسـتی قـرار 
دهـد کـه ایـن نام هـا را در کنـار خـود ببیند.البته 
نزدیکـی فکـری الریجانـی بـا روحانـی و همچنیـن 
میانـه روهـای اصالح طلـب نیز از دیگـر عوامل این 

حرکـت بـه قول مطهـری هوشـمندانه وی اسـت.
بـاری مواضـع الریجانـی در جایـگاه رییـس قـوه 
مقننـه در این دو سـال همواره همراهـی با دولت در 
مسـایل خارجـی بوده تـا جاییکه در خیلـی از موارد 
اعـم از پرونـده هسـته ای مجلـس را همـراه دولـت 
کـرده اسـت.با اتخـاذ ایـن  مواضع معتـدل الریجانی 
در سـال هـای اخیر ثابت کـرده که اصول سیاسـت 
ورزی را بـه شـکل »اصـول«ی اش  دنبـال مـی کند 
و شـاید ایـن حرکـت او نگاهـی آتـی نگـر به پسـت 
هـای باالتـر از ریاسـت مجلـس باشـد.به نظـر مـی 
رسـد کـه الریجانی در پی بازتعریـف گفتمانی جدید 
در اصولگرایـی اسـت.گفتمانی که حسـن روحانی در 
سـال 92 از درون گفتمـان اصـالح طلبـی ایجاد کرد 
و جریـان تـازه ای در میانـه ی اصولگرایـی و اصـالح 
طلبـی به نام اعتـدال ایجاد نمود.حـاال الریجانی نیز 
در پـی تمریـن بـرای باز تعریـف همین گفتمـان از 
درون جریان اصولگرایی است.شـاید برای سـال 96 و 

کرسـی ریاسـت جمهوری.

به آل سعود نصیحت 
می کنم از این 
خرابکاری ها 
دست بردارد

معـاون اول رئیـس جمهـور در 
واکنش به اقدام عربسـتان در قطع 
روابـط دیپلماتیک با ایـران با بیان 
اینکـه این عربسـتان اسـت کـه از 
قطع رابطـه با ایران ضـرر می کند، 

خطاب به سـران سـعودی، خاطرنشـان کرد: از کارهای عجوالنه و بی منطق دسـت 
برداریـد. به گزارش ایسـنا اسـحاق جهانگیـری معاون اول رئیس جمهور در مراسـم 
تجلیـل از تولیدکننـدگان برتر بخش کشـاورزی سـخن می گفت، با اشـاره به اقدام 
عربسـتان در قطـع رابطـه دیپلماتیـک با ایران، با بیـان اینکه ایران کشـور قدرتمند 
و بزرگـی اسـت و تاریـخ تمـدن و بزرگـی ایـران نیـز در کشـورهای منطقه روشـن 
اسـت، اظهـار کرد: به سـران سـعودی نصیحـت می کنـم از این کارهـای خرابکاری 
و کارهـای عجوالنـه، بی منطق، احساسـی و بـه دور از مدیریت خود دسـت بردارند. 
وی بـا اشـاره بـه سیاسـت ها و اقدامـات عربسـتان در منطقـه طـی سـال های اخیر 
خطـاب به سـران سـعودی گفـت: ببینید که طی چند سـال اخیر چه آشـوب هایی 
در منطقـه ایجـاد کرده ایـد؛ آن کارتـان در راه انـدازی گروه هـای تروریسـتی جـز به 
هـم ریختن منطقه و به آشـوب کشـیدن دارایی های مردم سـوریه، عـراق و جاهای 
دیگـر چـه نتیجه ای به همراه داشـته اسـت؟ کارتـان در یمن جز نابود کـردن مردم 
مسـلمان یمن و زیرسـاخت های این کشـور چه نتیجه ای داشـته اسـت؟ یا کارتان 
در بحریـن و شـهید کـردن آن روحانی مجاهد و همچنیـن کار عجوالنه دیگری که 
انجـام داده ایـد؟ معـاون اول رئیـس جمهـور بـا تأکید بر اینکه این عربسـتان اسـت 
کـه از قطـع رابطـه بـا ایران ضـرر می کنـد، اظهار کـرد: ایـران بزرگ منطقه اسـت 
و بایـد بـا بـزرگ بـه بزرگـی رفتار کـرد؛ اگر بزرگـی با خویشـتنداری با شـما رفتار 
می کنـد شـما هـم بایـد این رفتـار را یـاد بگیریـد. جهانگیری بـا بیان اینکـه مردم 
عربسـتان همواره مـورد احترام جمهوری اسـالمی ایـران بوده اند، خاطرنشـان کرد: 
مـا نمی خواهیـم بـه عربسـتان لطمـه بخـورد بلکـه آنهـا را نصیحـت می کنیـم. به 
گـزارش ایسـنا، معـاون اول رئیـس جمهـور در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با 
تأکیـد بـر لزوم تقدیـر و معرفی افـراد در حوزه های مختلف،  گفت: متأسـفانه گاهی 
اوقـات معرفـی نمونه هـا آنطور که باید باشـد انجـام نمی گیرد و اثربخشـی های الزم 
را نـدارد. وی بـا بیـان اینکـه در قانـون اساسـی گفته شـده کـه دولت هـا می توانند 
»نشـان« بدهنـد و افـراد را با نشـان نمونـه معرفی کننـد، اظهار کـرد: چنانچه این 
اصـل از قانـون اساسـی بـه خوبـی معرفـی شـود و در جامعـه مـورد پذیـرش قـرار 
بگیـرد، کسـانی که نشـان دریافـت می کنند به عنـوان الگوهای موفقیـت می توانند 
اثربخشـی داشـته باشـند. الگوها زمانـی که به درسـتی انتخاب و معرفی می شـوند 

قطعـاً حرکت آفرین خواهنـد بود.

قطع روابط 
دیپلماتیک 
عربستان با ایران

در پـی بـه شـهادت رسـاندن 
آل  توسـط  باقرالنمـر  شـیخ 
سـعود و بـاال گرفتن احساسـات 
بـه  نسـبت  جهـان  مسـلمانان 
ایـن اقـدام بـه خصـوص شـدت 
واکنـش برخـی هموطنان مان در 

برابـر سـفارت عربسـتان، این کشـور روابـط دیپلماتیک خـود با ایـران را قطع 
کـرد. بـه گـزارش ایسـنا در حالـی کـه ایـران تاکید کـرده اسـت، »حفاظت از 
جـان و مـال همـه کسـانی کـه در خاک جمهوری اسـالمی هسـتند عـالوه بر 
یـک تکلیـف قانونی یک امر شـرعی اسـت و در مـورد نمایندگی های سیاسـی 
کشـورهای دیگـر در تهـران نیـز بنابـر تکلیف قانونـی و آموزش های شـرعی ما 
آمادگـی کامـل بـرای تامیـن امنیـت آن هـا را داریم و آنچـه که برای سـفارت 
عربسـتان در تهـران رخ داد نبایـد برای سـایر نمایندگی هـای خارجی در ایران 
دغدغـه و نگرانـی ایجاد کنـد.« وزیر خارجه عربسـتان و رئیس اداره رسـانه ای 
ایـن کشـور بـه طـور مشـترک در یـک کنفرانـس خبـری در مـورد حملـه به 
سـفارت عربسـتان و کنسـولگری ایـن کشـور در ایـران موضـع گرفتنـد. پـس 
از ان نیـز وزارت خارجـه عربسـتان سـعودی بـا احضـار سـفیر ایـران در ریاض 
دسـتور اخـراج او و هیـات دیپلماتیـک همراهـش را بـه وی ابالغ کـرد. وزارت 
امـور خارجـه عربسـتان هم چنیـن اعـالم کرد کـه به شـورای امنیت سـازمان 
ملـل و چنـد سـازمان منطقـه ای در رابطـه با ماجـرای تعرض به سـفارتش در 
تهـران گـزارش داده اسـت. در واکنـش به ایـن اقـدام حسـین امیرعبداللهیان 
معـاون عربـی و آفریقـای وزیـر خارجـه کشـورمان با بیـان این که ایـران یکی 
از امن تریـن کشـورهای منطقـه اسـت و همـه دیپلمات هـا در امنیـت کامل به 
وظایـف خـود ادامـه می دهنـد، گفت: عربسـتان سـعودی بـا اعـالم تصمیم به 
قطـع رابطـه با تهـران نمی تواند بـر خطای بـزرگ اعدام رجلی دینی سـرپوش 
گـذارد. حسـین جابـر انصـاری سـخنگوی وزارت خارجه کشـورمان نیـز تاکید 
کـرد : عربسـتان سـعودی نـه تنهـا منافعش بلکـه حیاتـش را در ادامـه تنش و 
درگیـری می داند.عربسـتان سـعودی سـعی می کند مجموعه مشـکالت داخلی 
اش را هـم از طریـق فرافکنـی و صـادر کـردن آن بـه خـارج از عربسـتان حل 
کنـد. آمریـکا در واکنـش بـه اقـدام عربسـتان جهـت قطـع روابـط دیپلماتیک 
بـا ایـران، تعامـل کشـورهای منطقـه بـا یکدیگـر را خواسـتار شـد. وزیـر امور 
خارجـه آمریـکا نیـز در تمـاس تلفنی بـا محمد جـواد ظریف در ایـن زمینه با 

وی گفت وگـو کـرد.
گفتنـی اسـت بحریـن، سـودان ، امـارات و جیبوتـی نیـز نسـبت بـه قطع یا 

کاهـش روابـط بـا ایـران اقـدام کردند.

شرکت نکردن 
دعوت شدگان به 
آزمون خبرگان، به 
مثابه عدم احراز 
صالحیت آنهاست

نگهبـان  شـورای  سـخنگوی 
صالحیـت  احـراز  عـدم  بـر 
شـرکت  بـرای  کـه  کاندیداهایـی 
در آزمـون خبـرگان دعـوت شـده 

امـا در آزمـون شـرکت نکننـد، تاکید کـرد. نجـات اهلل ابراهیمیـان در گفـت و گو با 
خبرآنالیـن، دربـاره آزمـون اجتهاد فقهای شـورای نگهبان برای نامزدهـای انتخابات 
مجلـس خبـرگان، در پاسـخ بـه سـوالی درباره اینکـه نزدیـکان برخـی داوطلبین از 
جمله حجت االسـالم سـید حسـن خمینـی، آیات محمـود امجد و محمد موسـوی 
بجنـوردی مـی گوینـد دعوت نامه آزمون به دسـت آنها نرسـیده اسـت، اظهـار کرد: 
مـن دربـاره اشـخاص به طور مشـخص نظـری نمی دهـم، اما به طـور کلی وضعیت 
ایـن اسـت کـه از حـدود 500 نفـر از کاندیداها برای شـرکت در آزمون دعوت شـده 
اسـت کـه ممکـن اسـت برخـی از آنها خودشـان نخواهنـد در آزمون شـرکت کنند. 
عضـو حقوقدان شـورای نگهبـان درباره نحوه دعـوت کاندیداها به آزمـون اجتهاد که 
بـه گفته سـیامک ره پیک از طریق سـامانه پیام کوتاه بوده اسـت، اظهـار کرد: نحوه 
دعـوت بایـد بـه نحوی باشـد کـه قابل اثبات و بررسـی باشـد؛ اما من اطـالع دقیقی 
نـدارم کـه دعوت هـا چگونه صورت گرفته اسـت. وی درباره کسـانی کـه می گویند 
دعوتنامه به دستشـان نرسـیده اسـت نیز بیان کرد: چنین ادعایی تاکنون به دسـت 
ما نرسـیده اسـت، اما اگر به دسـت ما برسـد، در خور بررسـی اسـت. گفتني اسـت 
802 نفـر بـرای کاندیداتـوری در انتخابـات مجلس خبـرگان ثبت نام کرده انـد اما به 
گفتـه سـیامک ره پیک، دیگر عضو شـورای نگهبان تنها از 537نفر بـرای آزمون فردا 
دعـوت شـده اسـت. ابراهیمیان دربـاره اینکه به جز کسـانی که در اطالعیه شـورای 
نگهبـان آمـده بود نیـازی به شـرکت در آزمون ندارنـد، آیا افراد دیگری هسـتند که 
به آزمون دعوت نشـده باشـند، اظهار کـرد: افرادی که اکنون عضو خبرگان هسـتند 
یـا قبـال عضـو بـوده اند، یا کسـانی که قبـال در آزمـون پذیرفتـه شـده اند، حتي اگر 
عضـو خبرگان نشـده باشـند، نیازی به حضـور در آزمون امروز ندارنـد. عالوه بر اینها 
اگـر کسـی هیچکـدام از ایـن ویژگی هـا را نداشـته باشـد، امـا اقتـدار علمی داشـته 
باشـد، بـه طـوری کـه این اقتدار توسـط فقهای شـورای نگهبـان بدون آزمـون قابل 
احـراز باشـد، بـه گفتـه آقـای مومـن تایید صالحیـت علمی ایشـان منتفی نیسـت. 
ابراهیمیـان در پاسـخ به این سـوال کـه اگر داوطلبی شـرایط ذکر شـده در اطالعیه 
شـورای نگهبـان را نداشـته باشـد و در آزمـون امـروز نیـز شـرکت نکنـد، بـه منزله 
انصراف او از کاندیداتوری اسـت، تصریح کرد: اگر کسـانی در آزمون شـرکت نکنند، 
منصـرف تلقی نمی شـود، امـا چون ابزار کنتـرل صالحیت از فقهای شـورای نگهبان 

گرفتـه می شـود، بـه منزله عـدم احـراز صالحیت محسـوب می شـود.

دولتخبرشورای نگهبان

علیرضا ابراهیمی
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سیاست نامه

ِسَیُرالُملوک

آیین کشورداری
سـیر الملـوک تالیف خواجه نظام الملک توسـی 
اسـت. خواجـه نظـام الملـک وزیـر آلـب ارسـالن 
سـلجوقی اسـت. ملکشـاه سـلجوقی در پایـان عمر 
از وزیـران خود مـی خواهد که در باب کشـورداری 
و رسـوم پادشـاهان گذشـته از آل سـلجوق، و نیک 
و بـد امور جـاری و کمبودهـا بیندیشـند و تامالت 
خـود را روشـن بنویسـند و عرضـه کنند تا پادشـاه 
در آن هـا تامـل کنـد و نقایـص را دریابـد و کارهـا 
را بـه قاعـده خویـش و طبـق فرمـان ایزدتعالـی 
انجـام دهـد. همه نوشـتند و از میان آن ها نوشـته 
خواجـه نظـام الملـک را پسـندید و او را بـه اتمـام 

آن مأمور سـاخت. 
متـن زیـر یکـی از فصـول کتـاب مذکـور اسـت 
کـه خواجـه نظام الملـک طبق عقاید خود نگاشـته 
اسـت. ایـن کتـاب در حـال حاضـر در رشـته زبان 
و ادبیـات فارسـی در دانشـگاه های سراسـر کشـور 

تدریـس می شـود؛
بـه هـر وقتـی حادثـه ای آسـمانی پدیـدار آیـد 
یـا  دولـت  و  یابـد  انـدر  بـد  را چشـم  مملکـت  و 
تحویـل کند)انتقـال یابـد( و از خانـه ای بـه خانـه 
ای شـود و یـا مضطـرب گـردد از جهـت فتنـه و 
آشـوب و شمشـیرهای مختلف و کشـتن و سوختن 
و غـارت و ظلـم؛ و انـدر چنیـن ایـام فتنـه و فتور، 
شـریفان مالیده)پایمال( شـوند و دونان با دسـتگاه 
گردنـد، و هـر کـه را قّوتـی باشـد، هـر چـه خواهد 
مـی کنـد، و کار مصلحـان ضعیـف شـود و بدحـال 
گردنـد، و مفسـدان توانگر شـوند و کمتر کسـی به 
امیـری رسـد و دون تـر کسـی عمیدی)سـروری( 
یابـد و اصیـالن و فاضـالن محـروم ماننـد و هر فرد 
فرومایـه ای بـاک ندارد کـه لقب پادشـاه و وزیر بر 
خویشـتن نهـد و تـرکان لقب خواجـگان بر خویش 
نهنـد و خواجـگان لقـب تـرکان بـر خویـش بندند 
و تـرک تازیـک هـر دو لقـب عالمـان و ائمـه بـر 
خویشـتن نهند و زنان پادشـاه فرمـان دهند، و کار 
شـریعت ضعیـف گـردد و رعیـت بـی فرمان شـود 
و لشـکریان دسـت دراز گردنـد، و تمییـز از میـان 
مـردم برخیـزد، و کـس تـدارک کارهـا نکنـد، اگر 
ترکـی ده کدخدایی دارد شاید)شایسـته اسـت(، و 
اگـر تازیکـی کدخدایـی ده ترک و امیـر کند، عیب 
نـدارد؛ همـه کارهـای مملکـت از قاعـده و ترتیـب 
خویـش بیفتـاده اسـت و بیفتد، و پادشـاه را از بس 
تاختـن و جنگ و دل مشـغولی، فرصت آن نباشـد 
کـه بـه چنیـن چیزهـا پـردازد و یـا از ایـن معنـی 

کند. اندیشـه 
پس چون از سـعادت آسـمانی، روزگار نحوسـت 
بگـذرد و ایام راحت و ایمنـی پدیدار آید، ایزدتعالی 
ابنـای  از  پادشـاهی پدیـدار آورد عـادل و عاقـل، 
ملـوک، و او را دولتـی دهـد کـه همـه دشـمنان را 
قهـر کند کـه اندر همـه کارها تمییز کنـد؛ و از هر 
کسـی پرسـد و بر رسـد که آیین پادشـاهان در هر 
کاری چگونـه بـوده اسـت، و از دفترهـا برخواننـد، 
تـا نـه بـس روزگار همـه ترتیـب و آییـن ُملـک را 
بـه جـای خویـش بـاز بَـَرد، و انـدازه هـر درجه هر 
کسـی پدیـدار کنـد، ارزانیـان را بـه پایـه خویـش 
رسـاند، ناارزانیـان را دسـت کوتـاه کنـد و بـه کار 
و پیشـه خویـش فرسـتد، و کافـر نعمـت را از بیـخ 
زمین برکند و دین دوسـت و سـتم دشـمن باشـد، 

دیـن را نصـرت کنـد و هـوا و بدعـت را برگیرد.
تـا  ایـن معنـی یـاد  کنیـم  از  اندکـی  اکنـون 
در بسـیاری دیـدار انـدر افتـد و دلیـل باشـد بـر 
چیزهایـی کـه از ترتیـب بیفتاده اسـت، تـا خداوند 
مثالـی و  تأمـل کنـد، در هـر یکـی  عالـم چـون 

فرمانـی دهـد، ان شـاء ا...
از چیزهـا کـه پادشـاهان بـه همـه روزگار نـگاه 
داشـته انـد و تیمـار داشـته، یکـی آن اسـت کـه 
ابنـای ملـوک را گرامـی کـرده و نگذاشـته انـد که 
ضایـع و محـروم باشـند، و از روزگار دولـت خویش 
بـر انـدازه کفـاف ایشـان نصیـب داده اند، تـا خانه 
ایشـان بـر جای بمانده اسـت و دیگـر ارباب حاجت 
و  مصلحـان  و  علویـان  و  عالمـان  و  مسـتحقان  و 
مسـتوران و غازیان و مقیمـان ثغرها را و اهل قرآن 
را از بیـت المـال نصیـب داده اند کـه هیچ کس در 
روزگار دولـت ایشـان بـی نصیـب و محـروم نبـوده 
انـد و دعـای بـه خیـر و ثـواب دو جهانـی حاصـل 

مـی آمـده اند. 

سیدمحمدصادق خرازی)سفیر سابق ایران در سازمان ملل(
شـهادت روحانـی آزادی خـواه کـه فریـاد آزادی بیـان و 
آزادی قلـم را داشـت، بهانـه ای شـد تـا بـا نگاهـی عمیـق 
تـر بـه ایـن روز هـای سـخت و تلـخ کـه جهـان در حـال 
تجربـه آن اسـت، بنگریـم و چیسـتی و چرایی ایـن حوادث 
آمیختـه بـا درد را بررسـی کنیـم و ببینیـم مـا را چـه مـی 
شـود کـه همه فضیلـت های بشـری بـا پشـتوانه مجاهدت 
هـای بلنـد تاریخـی ملت هـا، همـت آزادی خواهـان و زجر 
هـا و مصائبـی که بزرگان اندیشـه بشـر و مروجـان فرهنگ 
و تمـدن بـه عنـوان میـراث بشـری از خویش باقـی گذارده 

انـد، همـه و همـه در حال فروپاشـی اسـت.
بـه راسـتی ریشـه آالم بشـریت مـدرن را در کدامیـن 
صحنـه و بسـتر بایـد جسـتجو کـرد؟ آیـا نبایـد بـه آنانـی 
اسـتبداد  و  اسـتعمار  علیـه  مبـارزه  علـم  جهـان،  در  کـه 
غـرب  مدعـی  اردوگاه  بـه  کـه  داد  انـد حـق  برداشـته  را 
اعتمـادی نداشـته باشـند؟ آیـا نبایـد بـه همـه کسـانی که 
در راه خـدا و انسـانیت، مردمـان را بـه آگاهـی و بیـداری 
راهنمایـی کـرده و مـی کننـد و بـر سـراب جهـان دورو و 
جهـان آمیختـه بـا رذیلت ها خـرده می گیرند حـق داد که 
بـه اربـاب قدرت جهـان اعتماد نکنند و برای حل مشـکالت 
بشـری بـه الگـوی نهضـت بیـداری و ضـد اسـتعماری، ضد 
اسـتبدادی روی آورنـد؟ آیـا هیچ امیدی بـه مدعیان آزادی 
و دمکراسـی هسـت؟ آیـا هیـچ امیدی بـه نهادهـای حقوق 
بشـری هسـت؟ آیـا هیـچ امیـدی بـه روشـنفکران مرعوب 
بشـر،  بگوینـد حقـوق  ندارنـد  آیـا جوانـان حـق  هسـت؟ 
آزادی بیـان و حرمـت قلـم گویـی سـرابی بیـش نیسـت؟ 
دسـته دسـته زنـدان و شـکنجه مـی کننـد. اعـدام و تـرور 
و خشـونت علیـه ملـت هـای بـی پنـاه امـری رایج شـده و 
بـه جـای آنکـه مدعیـان قـدرت جهـان در کنـار ملـت هـا 
قـرار بگیرنـد، وقیحانه در کنار حامیان آدمکشـی و سیسـتم 
هـای مخـوف اسـتبدادی قـرار گرفته انـد و آنچه بـه عنوان 
نمـاد تمـدن بشـری - آزادی و دمکراسـی - مطـرح اسـت 
را گویـی فقـط بـرای یـک نـژاد و یـک ملـت می پسـندند. 
گویـی ملـت هـای جهـان باید بـه قیـد وثیقه تنفـس کنند 
تا سـران اسـتعمار بـا ارباب اسـتبداد مدرن جهـان، گیالس 
هـای شـراب خـود را به افتخـار یکدیگر بـاال ببرنـد. ننگ و 

نفریـن بـر همه کسـانی کـه بشـریت را به سـخره گرفته اند 
و قتـل عـام و سـرکوب مردمانـی کـه فقط دغدغـه آزادی و 
دمکراسـی دارنـد و بـا فرهنگ غرب و جهان لجام گسـیخته 
اش سـازگار نیسـتند را مـی پسـندند. ارباب قـدرت در اروپا 
و آمریـکا و نهادهـای بیـن المللـی چـه انتظاری دارنـد؟ آیا 
ملـت هـا مـی توانند کینه آنـان را به دل نگیرنـد و به انتقام 
نیندیشـند؟ آیـا ملت هـا می توانند قدرتمندانـی را که برای 
منافـع، چشـم خود را بسـته و وجدان خـود را کاماًل تعطیل 
کـرده انـد و یـک صـدای اعتـراض نیـز از آنـان بلنـد نمـی 

شـود را فرامـوش کنند؟
اعدام قرون وسـطایی شـیخ مظلومی کـه کالمی و قلمی 
بیـش نداشـت و فقط غم آزادی ملتش را داشـت با تسـامح 
و بـی تعهـدی دولـت هـای جهـان و قـدرت هـای جهانـی 
و سـازمان هـای بیـن المللـی روبـه رو مـی شـود. عالمـه 
شـیخ محمـد باقـر النمـر بـه آرمـان خـود یعنـی، شـهادت 
رسـید، ولـی آیـا پذیرفتـه اسـت مدعیـان حقـوق انسـان با 
بـی تفاوتـی از کنـار ایـن وحشـی گـری رژیـم ضد بشـری 
 NGO آل سـعود بگذرنـد؟ آن همـه نهادهـای مردمـی و
هـا کـه نگـران خشـونت با یک انسـان می شـوند چـرا یک 
بیانیـه بـرای آزادی و یـا محکومیـت شـهادت وی نـداده و 

دهند؟ نمـی 
عجیـب اینجاسـت، همـه خشـونتی کـه امـروز در جهان 
بشـارت داده مـی شـود، از اردوگاه تکفیـری هـا و وهابـی 
هـای مـورد حمایت رسـمی آل سـعود نشـأت گرفتـه و می 
گیـرد و تلـخ و مضحـک اینکـه اربـاب قـدرت جهـان خوب 
مـی داننـد سرچشـمه همـه ایـن فسـاد هـا کجاسـت؟ و به 
جـای جلوگیـری از سـبعیت دولتـی، ملـت هـا را تنبیه می 
کننـد. 11 سـپتامبر در اردوگاه تکفیـری وهابی طراحی می 
شـود و ده هـا سـعودی، اماراتی و اردنی درگیـر این جنایت 
بشـری هسـتند. انفجـار در مادرید و لنـدن و پاریس، جنگ 
بحریـن، جنـگ علیـه ملـت متمـدن  اشـغال  در سـوریه، 
یمـن، انفجارهـای انتحـاری در عـراق و لبنـان و سـوریه و 
پاکسـتان و افغانسـتان و منطقـه، همـه و همـه در اردوگاه 
سـلفی صهیونیسـتی - وهابـی طراحی شـده و جهـان را به 
نـا امنـی و خشـونت کشـانده انـد. تردیـدی دیگـر در اراده 
ملـت هـای آزادی خـواه نیسـت؛ ملـت هایی کـه راه فالح و 

رسـتگاری را از هرگونه دلبسـتگی و وابسـتگی به اسـتعمار 
جهانـی جـدا مـی داننـد و شـعار هـای فریبنـده را دامی بر 
سـر راه عـزت و آزادی خـود مـی پندارند و از بـزرگان دین 
مـی آموزند که شـهید و شـهادت مفهومی بـا ارزش در پگاه 
آزادی و اسـتقالل ملت ها و بشـارتی اسـت که خداوند داده 
اسـت، زیـرا خداوند متولی و حافظ دین خود اسـت. اسـالم 
سـابقه و ریشـه ای 1400 سـاله در کل منطقه دارد و یکی 
از دو رکـن هویـت فرهنگـی ملـت هـای منطقـه، اسـتقالل 
و وابسـتگی نداشـتن بـه مثابـه رکـن اصلـی آزادی اسـت. 
شـهادت و مجاهـدت مـردم مسـلمان منطقه، کویر و شـوره 
زار جاهلیت عرب را بوسـتان و اسـتبداد وهابیسـم را ریشـه 

کـن خواهـد کرد. 
تحقـق اسـتقالل ملت ها و جمهوریت کشـور هـا و پایان 
سـلطنت هـای منحوس منطقه، جـز با اسـتقرار همه جانبه 
حاکمیـت ملـت هـا میسـر نمـی شـود. طنـز تلـخ انسـان 
امـروزی ایـن اسـت کـه در میـان نااهالنـی نفـس بکشـد 
کـه مفهـوم و ارزش قانـون اساسـی و آزادی و دمکراسـی را 
هنـوز تجربـه نکـرده اند. ایـن اعـراب جاهلی هنـوز حالوت 

آزادی و حـق حاکمیـت مـردم را درک نکـرده و اصالـت آن 
را بـه رسـمیت نشـناخته انـد، درحالـی کـه تنهـا راه تحقق 
امنیـت در منطقـه آزادی اسـت. نمـی شـود گفـت امنیت و 
ثبـات از مـا - قدرت و سـرکوب و خشـونت از شـما. این بی 
تردیـد نقـد هویـت تعریف شـده و متعارف انسـان بـا طبقه 
بنـدی هـای جاهلـی اسـت. آیـا مـی توان بـه اقدامـی برای 
تثبیـت مبانـی اساسـی جمهوریـت در کشـور هـا امیـدوار 
بـود؟ اعدام ناجوانمردانـه روحانی فرهیختـه دربند، پیروزی 
نیسـت، سـرکوب شـیعیان در نیجریه و قتل عام زن و فرزند 

روحانـی برجسـته آن دیـار پیروزی نیسـت. 
سـرکوب و جنـگ در یمـن و بحریـن پیـروزی نیسـت. 
پیـروزی از بـرای آنانـی اسـت کـه شـهادت را با آغـوش باز 
پذیـرا شـده و از هـر قطـره خـون خـود گلسـتانی از مردان 
بـا فضیلـت پدید مـی آورنـد. خواهیـد و خواهیم دید شـما 
چهـره هـای منحوس و پلید سـعودی چون صـدام و قذافی 
و هیتلـر بـه دسـت ملـت هـای خود به زیر کشـیده شـده و 
محاکمـه خواهیـد شـد. این بشـارت قـرآن و تاریخ اسـت و 

آن روز دیـر و دور نخواهـد بـود.

آیا امیدی به مدعیان آزادی و دمکراسی در محکومیت اعدام شیخ نمر هست؟

حقوق بشر
 از کمدی تا تراژدی

روزنامـه سـاندی تایمـز، در گزارشـی کـه در بـاالی آن 
عکس سـلمان را داشـت و عنـوان »آیا این شـاه خاندان آل 
سـعود را از بیـن مـی بـرد؟« بـه مسـاله اعدام 47 شـهروند 
عربسـتانی از جملـه شـیخ نمـر باقـر النمـر، رهبـر شـیعی 
پرداختـه و مـی نویسـد: »فریـاد اعتراضی معترضین بر سـر 
قتـل نمـر النمر سراسـر خاورمیانـه را درنوردیـد و بعضی از 

آنهـا بـه تهدیـد آل سـعود پرداختند.«
ایـن روزنامه سـپس بـه اظهارات نـوری مالکی، نخسـت 
وزیـر سـابق عـراق اشـاره می کنـد و مـی نویسـد: »مالکی 
اعـدام شـیخ نمـر را با اعدام هایـی که صدام حسـین، رهبر 
حکومـت بعثـی در قـرن گذشـته میـالدی انجـام مـی داد، 
مقایسـه کـرد. مالکـی تاکیـد کـرد کـه آل سـعود بـا ایـن 
رفتارهایـش بـه زودی سـرنگون خواهد شـد و دیگـر جایی 

بـرای آن در عربسـتان نخواهـد بود.«

سـاندی تامیـز سـپس مـی نویسـد کـه ایـران، دشـمن 
قدیمـی عربسـتان در منطقـه تاکید کـرده که اعـدام النمر 
جنایـت اسـت و بخـش کوچکـی از جنایـت هـای خانـواده 
خائـن حاکـم بر عربسـتان اسـت. هنـوز یک سـال از دوران 
حکومـت ملک سـلمان 80 سـاله نگذشـته اما بـا این وجود 
ایـن یک سـال بدترین سـال در تاریخ عربسـتان محسـوب 
مـی شـود. جهـان غرب اکنـون درک مـی کند که اندیشـه 
وهابـی کـه عربسـتان بر اسـاس آن پایـه ریزی شـده دلیل 
اصلـی تنـدروی اسـت کـه سراسـر منطقـه را در نوردیـده 

ست. ا
ایـن روزنامه انگلیسـی سـپس تاکید می کنـد که دالیل 
و نشـانه هـای بسـیاری وجـود دارد که نشـان مـی دهد در 
درون خانـواده آل سـعود بـه دلیـل سیاسـت هـای تبعیض 
آمیـزی کـه ملک سـلمان و پسـر دردانه اش محمـد که در 

حـال حاضـر علـی رغـم سـن پایینش که 30 سـال بیشـتر 
نیسـت، وزیـر دفـاع و جانشـین ولیعهد شـده، مشـکالت و 

اختالفاتـی بـه وجود آمده اسـت.
کـه  یادداشـتی  در  فیسـک  رابـرت  رابطـه  همیـن  در 
در روزنامـه »ایندیپندنـت اف سـاندی« منتشـر کـرده بـه 
همیـن موضـوع پرداختـه اسـت و مـی نویسـد: »اعـدام ها 
در عربسـتان شـبیه اعدام هـای داعش اسـت بنابراین غرب 

مـی خواهـد چـه کند؟«
فیسـک همچنین می نویسـد: »تا کنون سـابقه نداشـته 
کـه کشـوری ابتدای سـال را بـا اعدام شـروع کنـد، امارات 
متحـده عربـی، کشـور مجـاور عربسـتان دقیقـا خـالف آن 
عمـل کرده اسـت. بـرای همین چـرا نباید بگوییـم کارهای 
حکومـت عربسـتان شـباهتی به کارهـای داعـش دارد. این 
کـه عربسـتان بـرای توجیـه اعـدام هـا از بخـش هایـی از 
قـرآن اسـتفاده مـی کنـد نشـان می دهـد که دقیقـا همان 

شـیوه داعـش را در پیـش گرفته اسـت.«
فیسـک تاکیـد مـی کند، شـاید آل سـعود خـود تمایل 
چندانـی بـه انجـام چنیـن اعـدام هایی نداشـته باشـد؛ اما 
ایـران و شـیعیان در سراسـر جهـان  فقـط مـی خواهـد 
را تحریـک کنـد تـا درگیـری طایفـه ای شـدیدی، بدتـر 
از آن چـه داعـش انجـام مـی دهـد در بگیـرد. آن چـه 
»مکبـث« مـی گویـد کـه خـون خـون مـی آورد در رفتار 
عربسـتانی هـا صـادق اسـت، عربسـتان در حالـی ادعـای 
رهبـری مبـارزه بـا تروریسـم را یدک می کشـد کـه باکی 
نـدارد خـون هـای بـی گناه بسـیاری چـه از شـیعه چه از 
سـنی ریختـه شـود. عربسـتان دقیقـا مثـل داعـش رفتـار 
مـی کنـد، همه دیدیم کـه داعش چگونـه به اتهـام ارتداد 

سـنی هـا و شـیعیان و مسـیحیان را در عـراق و سـوریه 
گـردن زد. اعـدام شـیخ نمـر دقیقـا بـه همان شـیوه انجام 
شـد، اگـر نمـر به دسـت داعش می افتـاد دقیقا بـه همین 

شـیوه او را مـی کشـتند.
سـاندی تلگـراف نیز در یادداشـتی با عنـوان »نمر النمر: 
روحانـی پـر جـرات عربسـتانی« بـه موضـوع اعـدام ایـن 
روحانـی مبـارز و اصالح طلب عربسـتان پرداخت و نوشـت: 
دولـت عربسـتان وقتـی کـه نمر النمر بـرای خانـواده حاکم 
در عربسـتان مشـکالت ایجـاد کـرد و بـه مخالفـت علنی با 
حکومـت آل سـعود در سـال 2011 برخواسـت اقـدام بـه 
بازداشـت او کـرد. او همیشـه منشـا نگرانی مقامـات ریاض 
در شـرق عربسـتان که عموما شـیعه مذهب هسـتند، بوده 
اسـت. ایـن روحانـی 56 سـاله در زمـان حیاتـش خواسـتار 
بـود.  عوامیـه شـده  منطقـه  در  مخالفـی  تشـکیل جبهـه 
عوامیـه یکـی از مناطق فقیرنشـین در اسـتان قطیف اسـت 
کـه خواسـتگاه اصلی مخالفان شـیعی عربسـتان محسـوب 
تبعیـض هـای  علیـه  اعتـراض  دلیـل  بـه  مـی شـود کـه 
اجتماعـی و دینـی و سیاسـی حکومـت آل سـعود متشـنج 

اسـت. بوده 
سـاندی تلگراف همچنین می نویسـد: سـال 2009 سال 
آغـاز تنـش حقیقـی میان نمر و خاندان آل سـعود اسـت او 
در این سـال خواسـتار جدایی اسـتان های قطیف و احسـا 
و انضمامشـان بـا مناطـق شـیعه نشـین بحریـن و تشـکیل 
کشـور واحد شـیعی شـده بود. او بارها به آل سـعود هشدار 
مـی داد اگـر خـون ریزی هـای خـود را متوقف نکنـد، تاج 
و تختشـان را از دسـت خواهـد داد کـه ایـن مسـاله باعـث 

تشـدید تنش هـا با خانواده سـلطنتی شـد.

آیا این شاه خاندان آل سعود را از بین می برد؟
سیاست نوشت

با تعویض به موقع واشر شیرآالت از هدر رفتن آب جلوگیری نماییم.

آگهی مناقصه شماره 62/ب/10-94 م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعمیـر و تجهیز چاههای اسـتان با مبلغ بـرآورد 2/045/893/600 ریـال را از محل اعتبـارات عمرانی از طریق 
برگـزاری مناقصـه بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذار نماید لذا از کلیه شـرکت کنندگان واجد شـرایط که دارای گواهی صالحیت در رشـته تاسیسـات و تجهیزات 
یـا گواهـی کسـب از صنـف مکانیـک در رشـته تعمیر پمپ و همچنیـن دارای تجربه و سـوابق کاری در زمینه تعمیـر و تجهیز و نگهداری چاههـای آب دعوت می 

شـود حداکثـر تـا تاریـخ 94/10/22 دریافت اسـناد مناقصه به آدرس کرمـان بلوار 22 بهمن دفتـر قراردادهای شـرکت مراجعه نمایند. 
تضمین شرکت در مناقصه: 12/700/000 ریال 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 94/11/3
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج ساعت 9 مورخ 94/11/4 

روابط عمومی آموزش همگانی 
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

فرهنگ و هنر

چهـره شـناخته شـده  ای در هنـر و فرهنـگ ایـن سـرزمین 
کار فرهنگـی در  ادبـی و  بـا شـعر، پژوهـش  نامـش  و  اسـت 
اسـتان کرمـان گـره خـورده اسـت سـید علـی میرافضلـی نیـاز 
بـه اشـاره های معمـول گفتگوهـای نشـریات نـدارد همین قدر 
کـه متولـد 1348 رفسـنجان، دانش آموخته ادبیات دانشـگاه 
تهـران و حـدود ربـع قـرن بـی وقفـه  شـعر و پژوهـش  ادبـی  
کار می کنـد و در عرصـه هـای فرهنگـی و ادبـی حضـوری جدی 
و مسـتمر دارد از میرافضلـی تـا کنـون مجموعـه های شـعر »تقویـم برگ های 
ناتمامی هـا«،  »تمـام  کنـم«،  فکرمـی  ام  مچـی  سـاعت  بـه  دارم   « خـزان«، 
»خـواب گنجشـک هـا«، »آهسـته خوانـی« و» مرا می نویسـی« چاپ و منتشـر 

شـده اسـت. » رباعیـات خیـام در منابـع کهن«،»گوشـه تماشـا)رباعی از نیمـا 
تـا امـروز(« و » شـاعران قدیـم کرمـان« از جملـه پژوهش های متعـدد ادبی  
میـر افضلـی  مـی باشـند وبـاگ » اسـپریچو« و »کانـال تلگـرام شـعر هـای 
سـید علـی میـر افضلـی«  بخشـی از فعالیـت ادبـی شـاعر در فضـای مجـازی 
اسـت. میـر افضلـی مدیـر روابـط عمومـی مـس سرچشـمه اسـت و تـا کنـون 
جلسـات متعـدد شـعر، نقـد کتـاب و....بـا دعـوت از چهـره هـای سرشـناس 
فرهنگـی و ادبـی کشـور وکرمـان به همت وتاش او در شـهر مس سرچشـمه 

برگـزار شـده اسـت .
آن چـه در پـی مـی آید پاسـخ هـای سـید علی میـر افضلی به پرسـش های 

من اسـت:

سید علی میرافضلی در گفتگوی اختصاصی  با شهرام پارسا مطلق:

هنرمند واقعی
کاری به ارباب حلقه ها ندارد

 جنـاب میرافضلـی ! شـما چندین دهه شـعر و پژوهش 
ادبـی کار مـی کنید چـرا ادبیات ؟ امـروز با وجـود بارش 
بـی وقفـه ی اطالعـات از در و دیـوار و وجود رسـانه های 
فراگیـری چون شـبکه هـای اجتماعی ،سـینما و .. شـعر 

چـه کارکـرد و ضرورتی می تواند داشـته باشـد؟
ضـرورت ادبیـات مثـل ضرورت نفس کشـیدن اسـت بـراي ما. 
این چیزي نیسـت که زمان و مکان و تغییر شـرایط اجتماعي، در 
ضـروري بودن آن اثر بگذارد. ادبیات، و در سـطح گسـترده تر هنر، 
افقـي را پیـش روي مـا مي گسـترد که تـا کنون هیـچ جایگزیني 
بـراي آن پیدا نشـده اسـت. ادبیات، بـه دروني تریـن و عمیق ترین 
الیه هـاي ذهـن و روح ما دسـت مي گـذارد و مـا را چنان که ماییم 
بـر مـال مي کند. در سـطح عام تـر هم، بـه جمع بندي خواسـت ها 
و نیازهـاي بشـري مي پـردازد و بـه نمایندگـي از همـه انسـان ها 
بـا مـا سـخن مي گوید. شـما اگـر دقـت کـرده باشـید، یکـي از 
ورودي هاي اصلي شـبکه هاي اجتماعي را شـعر تشـکیل مي دهد. 
یعنـي ایـن ضرورت هیـچ وقت از بین نمـي رود. ولي شـکل ارائه و 

حضـورش عوض مي شـود. 
 آینده ی شعر را چگونه ارزیابی می کنید؟

آینـده شـعر را مثـل آینـده هیچ چیـز دیگري نمي تـوان پیش 
بینـي کـرد. مـا در تبیین و فهـم وضع موجود هم دچار مشـکلیم. 
مـا را چـه بـه آینـده؟ تنهـا نکته قابـل پیـش بیني این اسـت که 
شـعر خـواه ناخواه خـودش را بـا مقتضیـات دنیـاي دیجیتال هم 
طـراز خواهـد کـرد تـا بتواند به نفس کشـیدن خـود ادامـه بدهد.

 در سـال های اخیر سـاده نویسـی در شـعر به جریانی 
غالـب و جنجالـی تبدیـل شـده اسـت کـه موافقـان و 

مخالفـان زیادی داشـته اسـت نظر شـما چیسـت؟
آن چـه بـه عنـوان سـاده نویسـي مطـرح مي شـود، آمیخته با 
سـوء تفاهـم بسـیار اسـت. بسـیاري، از این عنـوان بـراي تخطئه 
دیگـران اسـتفاده مي کنند و منظورشـان این اسـت که شـاعراني 
کـه بـه ایـن طیـف منسـوبند، شعرشـان دچـار سـطحي گرایي 
اسـت و از قابلیـت تأویـل برخـوردار نیسـت. همـان طـور کـه 
جریـان موسـوم بـه دشوارنویسـي از طیف هاي مختلفي تشـکیل 
شـده و همـه را نمي تـوان زیـر یـک اصطـالح واحـد طبقه بنـدي 
کـرد، ساده نویسـي هـم از چنیـن وضعیتي برخـوردار اسـت. ولي 
واقعیـت غیـر قابـل انکار این اسـت کـه سـاده نویسـي در ابتداي 
امـر، واکنشـي بـه شـعر مخاطـب گریـز و گاه غیر قابـل فهم دهه 
هفتـاد بـود و در گام بعدي، ابزارهاي نویـن ارتباطي مثل اینترنت 
و موبایـل و شـبکه هاي فراگیـر اجتماعي در قالـب وبالگ  و فیس 
بـوک و گـوگل ریـدر و گوگل پالس، و بعدها اپلیکیشـن هاي روي 
گوشـي هاي همـراه از قبیل وایبر و واتـس آپ و تلگرام، هم به این 
جریان نیرو بخشـید و هم از آن سـوء اسـتفاده کرد و تعریف آن را 
بـه نازل تریـن متن هاي فـارغ از هرگونـه خالقیت و جوهره شـعر، 
تقلیـل داد. اآلن شـعرهاي سـید علـي صالحي و شـمس لنگرودي 
و رسـول یونـان و علیرضـا روشـن همـان قـدر طرفـدار دارد، کـه 
متن هـاي بـي سـر و تـه و فاقـد سـاخت و فرم فـالن آقـا و خانم. 
 راجـع به شـکل گرایـی افراطـی و تقلیل شـعر به فرم 
و زبـان چگونـه فکـر می کنید؟ امـروز بعضی از دوسـتان 
از  و  نقطـه ضعـف شـعر می داننـد  را  مفهـوم محـوری 
معنا گریـزی و معنا زدایی در شـعر سـخن می گویند و آن 

را تئوریـزه می کننـد؟
متـاع کفـر و دین بي مشـتري نیسـت. در همه دوره هـاي زبان 
فارسـي مـا بـا این مسـایل مواجـه بوده ایـم و همین تنـوع و تکثر 
بـوده کـه به شـعر فارسـي جذابیـت داده اسـت. ما در قرن ششـم 
هـم انـوري را داریـم کـه زبـان سـاده اي دارد و هـم خاقانـي را که 
نمونه اعالي دشـوار نویسـي اسـت. حتا خود انوري در شعرهایش 
رفتـار دو گانـه اي با زبان دارد. در بسـیاري از قصایدش، ما با زباني 
پیچیده و شـعري دشـوار فهـم مواجه ایم و در قطعـات و غزلیات و 
رباعیاتش به ساده نویسـي متمایل اسـت. در عین حال، پیچیدگي 
و ابهـام شـعرهاي خاقانـي و انوري و نظامي، خاسـتگاه هاي ذهني 
و زبانـي متفاوتـي دارد و همـه را نمي تـوان بـه یـک قسـم تحلیل 
کـرد. در سـایر دوره هـا نیـز وضـع بـه همین منـوال اسـت. گاهي 
ایـن پیچیدگـي مربـوط بـه ذهـن پیچیـده و ژرفـاي جهان بیني 
شـاعر اسـت. گاه ربـط بـه شـکل بیـان و پیچیدگـي زبـان و گاه 
تلمیحات متعدد و اسـتعارات انتزاعي دارد. در شـعر امروز ما کمتر 
شـاعري سـراغ داریم که داراي جهان بیني ژرف و اندیشـه انساني 
عظیـم باشـد. الجـرم، اغلب این پیچیدگي هـا در زبـان و فرم اجرا 
اتفـاق مي افتـد و به تعبیر فروغ فرخزاد، پشـت در بسـیاري از این 

شـعرها، چیـزي جز در دیگر نیسـت.
 در مـورد زیسـت شـاعرانه چگونـه فکر مـی کنید آیا 
شـاعر بایـد شـعرش را زندگـی کنـد یـا شـعر و زندگی 

روزمـره دو مقولـه جـدا از هم هسـتند؟
زیسـت شـاعرانه تعریف مبهمـي دارد و دقیقاً معلـوم نمي کند 
کـه اشـاره بـه کـدام ویژگـي رفتـاري شـاعران دارد. مـا در دور و 
بـر خودمـان شـاعران زیـادي بـا ویژگي هـاي مختلـف و متضـاد 
مي بینیـم. در شـعر امـروز، مثـاًل سـهراب سـپهري را داریـم بـا 
سـلوک عرفانـي خاص خـودش و رفتـاري نرم و ظریـف، و نصرت 
رحمانـي را هـم داریـم که درگیـر اعتیاد بـوده و رفتارهـاي خارج 
از عـرف و عـادت داشـته و اخیـراً خاطـره اي از او خوانـدم کـه بـه 
خاطـر شـعر شـاملو توی گـوش رضـا براهني هـم زده. حتـي اگر 
ایـن حکایـت واقعیـت بیرونـي نداشـته باشـد، ممتنع الوقـوع هم 
نیسـت! یعنـي از ایـن آدم ایـن رفتارهـا بعیـد نیسـت. حاال شـعر 
سـپهري و رحمانـي را کـه نـگاه کنیـم، بازتابـي از نـگاه و نـوع 
زندگـي آنهـا را درش مي بینیـم. بنابرایـن، بـه تعبیـري مي شـود 
گفـت کـه اینهـا شعرشـان را زندگـي کرده انـد یـا زندگي شـان را 

شـعر کرده انـد. اما ظاهراً منظور شـما این اسـت که شـاعران باید 
پاسـدار شـرافت انسـاني و اصـول اخالقـي باشـند. عده  زیـادي از 
شـاعران هـم احتمـاالً همیـن گونه اند. امـا موارد نقضـش هم کم 
نیسـت. ایـن افـراد، شـعرهایي دارند کـه بـا واقعیت رفتـاري آنها 
همخوانـي نـدارد. نکتـه این جاسـت که تاریـخ کاري به شـاعران 
نـدارد. بلکـه شـعرها را قضـاوت مي کند. ولي افسـوس مـا به قوت 
خـود باقـي اسـت کـه اي کاش میـان رفتار شـاعران و شعرشـان 

فاصلـه بـه حداقل مي رسـید.
 در چنـد سـال اخیـر برنامـه هـای متعـدد فرهنگی و 
هنـری از جملـه نشسـت هـای یک مولـف، یـک کتاب 
بـه همت شـما در شـهر مـس سرچشـمه برگزار شـد که 
جـای تقدیر فـراوان دارد چه معیـار، مبنا و رونـدی برای 

انتخـاب مولـف و کتـاب در ایـن نشسـت ها دارید؟
نشسـت یک مؤلف یک کتاب را ما سـال 87 در سرچشـمه راه 
انداختیـم و هـدف مـا این بـود که عالقه منـدان حـوزه فرهنگ و 
ادب در سرچشـمه، دیدار رو در رویي با بزرگان شـعر و قصه استان 
و آفرینندگان آثار ارزشـمند ادبي داشـته باشـند. کم کم دوسـتان 
دیگـر کـه در شـهرهاي اطراف سرچشـمه و حتي کرمـان خبردار 
شـدند که چنین نشسـت هایي هسـت، ابـراز عالقه کردنـد که در 
ایـن نشسـت ها حضـور پیـدا کننـد و مسـئله بُعـد رسـانه اي پیدا 
کـرد. تـا اآلن 22 نشسـت یک مؤلف یـک کتاب برگزار شـده و به 
یک حرکت مسـتمر فرهنگي تبدیل شـده اسـت. خوشـبختانه در 
این سـال ها روند انتشـار کتاب هاي شـاعران و نویسندگان کرمان 
سـرعت گرفتـه و ایـن نشسـت بـه تنهایـي جواب گوي همـه آثار 
منتشـر شـده نیسـت. ما سـعي مي کنیم آثار شـاخص تولید شده 

را زیـر نظـر بگیریـم و بـا برگـزاري جلسـات نقـد و بررسـي، اداي 
دینـي به زحمات مؤلفان اسـتان داشـته باشـیم. به نـدرت ممکن 
اسـت بعضـي مالحظـات دیگر هـم مد نظر قـرار گیرد. هـم اینجا 
فرصـت را غنیمـت می شـمرم و یـک نکتـه را کـه مدت هـا ذهنم 
را مشـغول کـرده، بـا شـما و مخاطبان تـان در میان می گـذارم. به 
نظـر مـن، یکـي از مطالبات جدي اهالـي فرهنگ و هنـر باید این 
باشـد که دیگـر مراکز، به ویژه دسـتگاه هاي فرهنگي و آموزشـی، 
مسـئولیت خود را در قبال برگزاري نشسـت هاي مشابه ادا نمایند. 
گاهـي وقت هـا، مـا بـه جـاي اینکـه مطالبه گـر باشـیم کـه کار 
ارزشـمندی، توسـعه پیدا کند و افراد دیگري هم وارد این مسـیر 
شـوند؛ بـا نقدهـاي ویرانگر و تنگ نظرانـه، راه را بـر روندگان فعلي 
هـم سـد مي کنیـم و همیـن مختصر امـکان دور هم جمع شـدن 

اهالـي فرهنـگ و هنـر را نیز از بیـن مي بریم. 
 جنـاب عالـی از شـاعران فعـال در فضاهای مجـازی و 
شـبکه های اجتماعـی هسـتید وبـالگ اسـپریچو، کانال 
تلگرامی شـعر، دبیر شـعرآزاد سـایت آنات و .. فرصت ها، 
تهدیدهـا و آسـیب های فضای مجـازی برای شـعر امروز 

؟ چیست
اوایـل کار کـه بحث اسـتفاده از اینترنـت و راه انـدازي وبالگ و 
سـایت مطـرح شـده بـود، یادم هسـت کـه بسـیاري از چهره هاي 
شـاخص ایـن کارهـا را دور از شـأن خـود مي دانسـتند و معتقـد 
بودنـد کـه اینهـا ابزاري اسـت بـراي آدم هـاي میان مایـه که هیچ 
جایگاهـي در نشـریات یـا محافل ادبي ندارنـد و از این طریق براي 
خـود از بیـن عوام یـا جوانان کم تجربه مشـتري جمـع مي کنند. 
اتفاقـاً ایـن حرف آنها تـا حدودي درسـت بود و اینترنت توانسـت 
انحصـار نشـریات و محافـل ویژه را بشـکند و تریبوني باشـد براي 
افراد بدون تریبون؛ کسـاني که شعرشـان پشـت ترافیک اسم هاي 
درشـت، گیـر کرده بـود و راهي به نشـریات نداشـت. و البته نباید 
فرامـوش کـرد کـه آن روزهـا ضریب نفـوذ اینترنت و شـبکه هاي 
اجتماعـي مرتبـط بـا آن، هنـوز به انـدازه ی امروز این قـدر فراگیر 
نشـده بـود و نشـریات کاغـذي هنـوز ارج و قربي داشـتند. اآلن با 
ورود نسـل جدیـد شـبکه هاي اجتماعـي بـه این عرصـه از طریق 
موبایل هـا و تبلت هـا، کسـي منکـر اثرگـذاري این ابزارها نیسـت. 
اآلن حتـا اگر کسـي همچنان بخواهد شـأن خـودش را حفظ کند 

و صفحـه اي نداشـته باشـد، دیگراني هسـتند که به نیابـت از وي 
ایـن مهـم را برعهـده مي گیرند. 

البتـه، شـبکه هاي اجتماعي آسـیب هاي خودش را هـم دارد و 
به سـطحي شـدن سـالیق مخاطبان و شـاعران - توأمان - دامن 
زده اسـت. ولـي منکر ضریب نفـوذ آن بین اشـعار مختلف جامعه 
بخصـوص جوانـان نمي تـوان شـد. بـه قـول سیاسـیون، ایـن هم 
فرصت اسـت و هم تهدید. درسـت اسـت که در این فضا، کتاب ها 
و نشـریات کاغذي قدري عقب نشسـته اند و تیراژشـان افت بسیار 
کـرده اسـت، ولـي ایـن فضا بـراي آنهـا هم فرصتـي دوبـاره پدید 
آورده اسـت. اآلن بسیاري از انتشـاراتي ها، کتاب ها و نشریاتشان را 
در فضـاي مجـازي عرضـه مي دارند یا بـا راه اندازي کانـال و گروه، 
بـه تبلیغ و بازنشـر آثار خـود مي پردازند و این مجال خوبی اسـت 
کـه مشـتریاني کـه در دکه ها و کتاب فروشـي ها از دسـت داده اند، 

در ایـن فضا به دسـت بیاورند.
دربـاره عطـا و لقـاي ایـن شـبکه ها حـرف زیـاد مي شـود زد. 
و مـن فقـط بـه یکـي از آسـیب هاي ایـن فضـا اشـاره مي کنـم و 
مي گـذرم. مشـکلي کـه ایرانیـان از دیربـاز داشـته اند و امـروز هم 
بـه قـوت خـود باقـي اسـت و حتـي شـبکه هاي اجتماعـي آن را 
تقویـت کـرده، ایـن اسـت که مـا اهل آوردن سـند بـراي حرف ها 
و نوشـته هاي خـود نیسـتیم و ولـع بازتکثیـر داریـم! در گذشـته 
کـه ُجنگ هـا و مجموعه هـاي ادبي یکـي از رسـانه های در اختیار 
جامعـه بـوده، شـعرها و مطالـب ایـن و آن را به اسـم دیگران نقل 
مي کردیـم یا اسـم پدیـد آوردنـده برایمـان اهمیت نداشـته. اآلن 
و  مي کنیـم  عمـل  همین گونـه  اجتماعـي  شـبکه هاي  در  هـم 
شـده ایم دسـتگاه ُکپـي پیسـت! هـر مطلبي به دسـتمان رسـید، 
بـدون تأمـل و تأنـي و پرس و جـو در مورد صحت و سـقم آن، آن 
را بـه سـرعت در شـبکه ها نشـر مي دهیـم. و همین عادت زشـت 
مـا ایراني هـا، باعـث شـده شـعرها و نوشـته هاي جعلي زیـادي به 
اسـم شـاعران و نویسـندگان بـزرگ معاصر در این شـبکه دسـت 
بـه دسـت شـود و مـن از عاقبـت امـرش بیمناکـم. مگـر آنکـه 
فرهنگ سـازي گسـترده اي بـراي زدودن ایـن عادت نـاروا صورت 

گیرد.
 شـما چندین سـال بـی وقفه بـه خصوص در سـال های 
اخیـر شـعر و پژوهـش  ادبـی  کار و چاپ کرده ایـد. فکر 
نمـی کنید چـاپ این تعـداد کتـاب در یک مدت نسـبتا 
کوتـاه، زیاد باشـد آیا خطـر این که شـاعر در پـرکاری و 
تولیـد بـاال و چـاپ آنها به ورطـه تکـرار و مخاطب زدگی 

ندارد؟ وجـود  بیفتد 
در عرصـه پژوهـش مـن یادداشـت هاي زیـادي دارم کـه بـه 
دلیـل نداشـتن وقـت کافـي، نتوانسـته ام سـر و سـاماني بـه آنهـا 
بدهـم. اآلن نزدیـک بـه ربـع قرن اسـت که من مطالعـه و تحقیق 
مي کنـم و یـک حوزه مشـخص را هم بـراي پژوهش هایـم در نظر 
گرفتـه ام و آن رباعـي اسـت از جوانب و جهان مختلـف. این محور 
اصلـي پژوهش هـاي مـن اسـت و تـا بـه حـال حـدود 80 مقاله و 
هفـت جلـد کتـاب در همین موضـوع چـاپ کـرده ام. رباعي یکي 
از گونه هـاي شـعر کوتـاه محسـوب مي شـود و از آنجـا کـه خودم 
هـم در حـوزه شـعر کوتـاه فعالـم، مطالعاتـي هـم در ایـن حـوزه 
انجـام مي دهـم کـه کامـال مرتبط اسـت. تحقیـق در شـعر قدیم 
کرمـان، یکـي از رسـالت  هاي من بـراي اداي دین به شـاعران این 
دیـار اسـت و در کنـار کارهـاي اصلي، یادداشـت هایي هـم در این 
حـوزه بر مي دارم. حجم آثار چاپ شـده من در 12 سـال گذشـته 
در قیـاس بـا یادداشـت هاي مـن بسـیار ناچیز اسـت و مـن هنوز 
از خـودم راضـي نیسـتم. اغلـب ایـن کتاب هـا، محصـول دو دهـه 

مطالعه و تحقیق اسـت و یک شـبه صورت نگرفته اسـت. اآلن کار 
من سـامان دهي نهایي به آن مطالعات اسـت و با مشـغولیت هایي 
کـه دارم، فرصـت کافـي براي نهایي کـردن خیلي از کارهـا ندارم. 
کمیـت آثـار البتـه چندان مهم نیسـت. مهم کیفیت آنهاسـت که 
بایـد اهل فن نظـر بدهند. بعضـي کارها در حوزه تصحیـح، زودتر 
بـه سـامان مي رسـند، ولـي بعضي آثـار چندیـن سـال کار مداوم 

بوده است. پشـتش 
در مـورد شـعر هم فکـر نمي کنم که مـن چندان پُرکار باشـم. 
همـه شـعرهاي کوتـاه مرا که پشـت سـر هم بنویسـید، بـه اندازه 
یـک دفتـر کـم حجم سـید علـي صالحي هـم نمي شـود! فرصت 
مـا در ایـن جهـان بسـیار کـم اسـت و وقت بـراي بطالـت نداریم. 
شـاعري کـه روزي ده سـاعت مي خوابـد و در سـاعت بیـداري 
هـم وقتـش را صـرف معاشـرت ها و مشـغولیت هاي بي حاصـل 
مي کنـد و نـه فقـط فرصـت مطالعـه نـدارد، کـه بـراي جمـع و 
جـور کارهایـش هـم فرصتـي پیـدا نمي کنـد، تنبلـي خـودش را 
پشـت سـر ایـن بهانه ها پنهـان مي کنـد. من قصـد نقد کسـی را 
نـدارم. هر کسـي بـراي زندگي خـودش تصمیم مي گیـرد. ممکن 
اسـت بگوینـد فالنـي صدایـش از جـاي گـرم در مي آیـد و اگر در 

موقعیـت مـا بـود، مي فهمیـد یـک من ماسـت چقـدر کـره دارد! 
شـاید هـم راسـت بگوینـد، ولـي اآلن کـه فرصتـم هسـت، بیکار 
بنشـینم کـه مالمتـم نکنند؟ معتقد  نیسـتم کـه آثار صـد درصد 
موفقـي داشـته ام. امـا غبن مـن از اینکـه فرصِت بودنم کم اسـت، 
هـر روز بیشـتر مي شـود. شـاید همیـن امـر، نوعـي شـتاب زدگي 
هـم ایجـاد کنـد. ولي مطمئنـاً پشـت این کارهـا، کتاب سـازي و 
افزایش عناوین نیسـت. براي کسـاني که اهل این کارها هسـتند، 
راه هـاي آسـان تري بـراي رسـیدن به مقصـود وجـود دارد. ضمن 
اینکـه هر کسـي براي خودش سـلوک متفاوتـي دارد و براي همه 
نمي شـود نسـخه اي یـک نواخت نوشـت. بیـژن نجـدي، دو کتاب 
داسـتان بیشـتر نـدارد و یـک مجموعـه شـعر. حجـم کتاب هـاي 
هوشـنگ گلشـیري چندیـن برابـر اوسـت. آیـا مي شـود گفت که 
چرا گلشـیري زیـاد کتاب چاپ کرده و چرا نجـدي کم کار کرده؟ 
این هـا دنیایشـان بـا هـم متفاوت اسـت و آدم هـا را بایـد با همین 

تفاوت هـا به رسـمیت شـناخت.

 در مجموعه شـعر »آهسـته خوانی« شـعر کوتاه نیمایی 
کار کـرده اید چه شـد که سـراغ این قالب رفتیـد؟ آیا در 
شـعرامروز قالب نیمایی قالبی  منسـوخ شـده به حسـاب 
نمی آیـد؟ به خصـوص پـس از نمونه های درخشـان دهه 
ی 40 مثـل  شـعر »زمسـتان« اخـوان و ... چندیـن دهـه 

نمونـه های آن چنـان موفقی نداشـته ایم.
در مـورد شـعر نیمایـي و نـگاه من بـه آن، جاي دیگـر به طور 
مفصـل صحبـت کـرده ام و مي ترسـم کـه بـه تکـرار آن حرف هـا 
بینجامـد. همیـن قـدر بگویـم کـه هیـچ فـرم و قالبي بـه خودی 
خـود، نـه جاودانـي اسـت و نـه ُمردنـی. مـا به نسـبت آثـاری که 
تـا کنـون در حـوزه شـعر نیمایـی منتشـر شـده، سـقف بـاور و 
انتظارات مـان را با شـعرهای نیمـا و اخوان ثالث و فـروغ فرخزاد و 
سـهراب سـپهری و نـادر نادرپور و منوچهر آتشـی و عـده ای دیگر 
از شـاعران نیمایـی، هـم طـراز کرده ایم و می پنداریـم کار به پایان 
رسـیده یـا ظرفیت هـای این فرم، ته کشـیده اسـت. ممکن اسـت 
تا چندین سـال دیگر هم کسـی پیدا نشـود که بتواند این سـطح 
را جابجا کند. مثل رکورد حسـین رضا زاده که پنداشـته می شـد 
سـقف توانایی بشـر در فوق سنگین وزنه برداری اسـت. بعداً جوان  
دیگـری پیـدا شـد و آن را جابجا کـرد و البته بعـدش گفتند مواد 
نیـروزا مصـرف کـرده و مدالش را پـس گرفتند. ولی شـک نکنید 
ایـن رکـورد شکسـته می شـود و کسـی می آید و سـقف جدیدی 
را بـرای آن تعریـف مي کنـد. شـما می آیید و شـعرهای نیمایی مرا 
می خوانیـد و می گوییـد این ها کجـا و مهدی اخـوان ثالث کجا؟ و 
بعـد نتیجه می گیرید این قالب منسـوخ شـده و کسـی رو دسـت 
آن بـزرگان بلند نخواهد شـد. شـما بایـد توانایی قالبـی را در نظر 
بگیریـد کـه در آن تعـداد زیادی از شـاهکارهای شـعر امروز خلق 
شـده اسـت. این مادر، از زادن فرزندهای دیگـر ناتوان نخواهد بود.

امـا در مـورد خـودم می گویـم کـه مـا وارد عصـر جدیـدی 
شـده ایم که اسـتفاده از همه امکانات در آن ضروری اسـت. کار ما 
هم تالش برای درک بیشـتر این امکانات اسـت. پشـت »آهسـته 
خوانـی« و »مـرا می نویسـی« و »خـواب گنجشـک ها« ادعـای 
جدیـدی نیسـت بـرای توسـعه امکانات شـعر نیمایی، امـا تمرین 
و یادگیـری بـرای رسـیدن به این نقطه هسـت. شـما این کتاب ها 

بـا این دیـدگاه  نـگاه کنید.
 اکثر شـعرهای شـما مضمونی عاشـقانه و درونـی دارند 
و یا برخوردار از نوعی کشـف و شـهود شـخصی هستند. 
بـه نظر می رسـد این اشـعار دغدغـه اجتماعـی چندانی 
ندارنـد و به قول معـروف »درد مشـترک« را  آن چنان که 
بایـد منعکس نمـی کنند. آیا بـه دغدغـه ی اجتماعی در 
شـعر بـاور دارید یا اساسـا بـرای شـعر تعهد و رسـالتی 

قائل هسـتید؟
به نظر من، عشـق، اشـتراکی ترین درد بشـری اسـت و تعجب 
مي کنـم کـه مسـئله عشـق را شـما شـخصی می بینیـد. از روز 
ازل آدم، درگیـر عشـق بـود و تـا امـروز هـم ایـن درگیـری ادامـه 
دارد و هیـچ واقعه تاریخی نتوانسـته مسـئله عشـق را بـه بایگانی 
تاریـخ بسـپارد. اتفاقاً بزرگ تریـن دغدغه اجتماعی من این اسـت 
کـه چـرا مسـئله عشـق جـدی گرفتـه نمی شـود و دلیـل همـه 
گرفتاری هـای انسـان امـروز، پشـت پـا زدن به عشـق اسـت. اآلن 
کشـور مـا دچـار نفرتـی عمیـق و درونـی شـده و بـرادران دیروز، 
مثـل گـرگ بـه جان هـم افتاده انـد و تک تـک، یوسف شـان را به 

چـاه فراموشـی انداخته اند. 
بـه نظر من، شـعر هیـچ تعهدی جز خـودش ندارد. اما شـاعر 
حتمـاً بـه چیـزی، اندیشـه ای، دغدغه ای متعهد اسـت. شـاعر نا 
متعهد نداریم. رسـالت من، عشـق اسـت. رسـالت شـاعر دیگری، 
ممکـن اسـت واکنـش نشـان دادن بـه اخبـار رسـانه ها و شـعر 
گفتـن در مـورد مسـایلی اسـت کـه مـردم، یک بار هم آن شـعر 
را نمی خواننـد و آن را آینـه هیـچ دغدغـه ای از دغدغه هایشـان 
نمی دانند. این مسـئله، شـاید برای شـما یک امر شـخصی باشد. 
ولـی برای من صرفاً مسـئله ای شـخصی نیسـت. تجربـه تاریخی 
هـم نشـان داده کـه اغلـب شـعرهایی کـه دنبـال دغدغه های به 
اصطـالح اجتماعـی بودنـد، حتـی اگـر در مقطعـی مـورد اقبـال 
افـراد درگیـر آن واقعـه قـرار گرفتـه، بعـد از فـرو خوابیـدن آن 
مسـئله اجتماعـی و سیاسـی، آن شـعر هـم ورمـش خوابیـده و 
صرفـاً بـه درد یـادآوری در کتاب هـای تاریـخ ادبیـات مي خـورد. 
کتـاب »ظـل اهلل« رضـا براهنی، امـروزه فقط از منظـر مطالعات 
تاریخـی شـعر سیاسـی، در خـور توجه اسـت. ولو آنکـه در زمان 
خـودش، بـه صـورت زیراکسـی و زیرزمینـی، صدها هزار نسـخه 
از آن هـم بـه فـروش رفتـه  باشـد. اآلن ایـن کتـاب، معاصریـت 
خـودش را بـا مـا از دسـت داده، هرچنـد مملـو از دغدغه هـای 
اجتماعـی و سیاسـی هسـت و وجـه معترضانه بارزی هم داشـته 
اسـت. و دههـا نمونـه دیگـر. نمونـه امـروزی اش، شـعر »آزادی« 
یغمـا گلرویـی اسـت. اآلن بـه دلیـل بازداشـت چند روزه شـاعر، 
کلیـپ ایـن شـعر، در شـبکه های اجتماعـی بارها و بارها دسـت 
بـه دسـت شـده و دیـده شـده. ظاهـراً دغدغـه اجتماعـی باالیی 
هـم پشـتش بـوده. چنـد مـاه بعد، کسـی اصـاًل یـادش نمی آید 
همچنیـن شـعری هـم وجود داشـته اسـت. تب اغلب شـعرهای 
بـه اصطـالح اجتماعي، چند صباحی بیشـتر نیسـت و بعد از آن، 
اگـر جوهـری از درون داشـته باشـد، می توانـد به حیاتـش ادامه 
دهـد. وگرنـه محـرک بیرونی اش، تاریـخ مصرفش مي گـذرد و از 

نیـرو دهـی در می مانـد.
 امـروزه در غالـب حوزه هـای فرهنگی و هنـری باند ها و 
گروههایـی وجـود دارد که حلقه هایی بسـته انـد و نوعی 
شـبه مافیای هنری را شـکل داده انـد و در واقع  بر فضای 
متعالـی هنـر روابط و سـایر مالحظـات سـطحی را حاکم 

کرده انـد. نظر شـما در این مورد چیسـت؟
تـا آنجـا که مـن می دانـم، این مسـایل فقـط مختـص دوران 
ما نیسـت و در همیشـه تاریخ وجود داشـته باشـد. گیرم کسـی 
حوصلـه خوانـدن تاریـخ پُر بـرگ ادبیات ایران را نداشـته باشـد. 
اگـر حافظـه خـود را بـه کار بگیـرد و جریانـات شـعری نیم قرن 
اخیـر را در ذهنـش مـرور کنـد، متوجـه می شـود کـه همیشـه 
حلقه هایـی در عرصـه هنـر و ادبیـات بوده انـد کـه بـه اعضـای 
هـم  هنـر  اهـل  مابقـی  می دادنـد.  ویـژه  سـرویس  خودشـان 
برایشـان اهمیتـی نداشـته اسـت. امـروزه هم همین طور اسـت. 
مافیـای هنـری، مبتذل تریـن نـوع مافیاسـت! مهـم ایـن کـه 
گـرد و خاک هـا، خیلـی زود می خوابـد و آنچـه باقـی می مانـد، 
اصالـت هنـری اسـت. این گوهـر را با هیـچ محفـل و مافیایی نه 
می تـوان تولیـد کرد و نه می شـود پوشـاند. گیرم آنکـه در رؤیت 
و شناسـایی اش، قـدری تأخیـر صـورت مي گیـرد و بـس. وگرنه، 

درخشـش در ذات گوهـر اسـت. 
مسـئله اینجاسـت کـه بسـیاری بـا ادعـای انحصـار شـکنی 
وارد عرصـه می شـوند و بـه تدریـج، خودشـان می شـوند یکـی از 
سـردمداران انحصار. در گروه های سیاسـی هم همین طور اسـت. 
یـک عـده آمده انـد که مـا می خواهیم حلقـه قدرت را بشـکنیم و 
انحصـار را از بیـن ببریم. بعد از مدتی، خودشـان می شـوند متولی 
انحصـار و حلقـه جدید تعریف مي کنند. همیشـه همین طور بوده 
اسـت. هنرمنـد واقعـی، کسـی اسـت کـه کاری به اربـاب حلقه ها 
نـدارد و کار خـودش را می کنـد و اصالت می آفرینـد. این ها، برنده 

شهرام  پارسا مطلق 
shahramparsa@
payamema.ir

 ما اهل آوردن سند براي 
حرف ها و نوشته هاي خود نیستیم 

و ولع بازتکثیر داریم! اآلن هم 
در شبکه هاي اجتماعي همین گونه 
عمل مي کنیم و شده ایم دستگاه 

ُکپي پیست! هر مطلبي به 
دستمان رسید، بدون تأمل و 

تأني و پرس و جو در مورد صحت 
و سقم آن، آن را به سرعت 
در شبکه ها نشر مي دهیم. و 

همین عادت زشت ما ایراني ها، 
باعث شده شعرها و نوشته هاي 
جعلي زیادي به اسم شاعران و 

نویسندگان بزرگ معاصر در این 
شبکه دست به دست شود و من 

از عاقبت امرش بیمناکم.

 ساده نویسي در 
ابتداي امر، واکنشي 

به شعر مخاطب گریز و 
گاه غیر قابل فهم دهه 

هفتاد بود

به نظر من، شعر هیچ تعهدی 
جز خودش ندارد. اما شاعر 
حتماً به چیزی، اندیشه ای، 

دغدغه ای متعهد است. شاعر 
نا متعهد نداریم. رسالت من، 

عشق است. رسالت شاعر 
دیگری، ممکن است واکنش 
نشان دادن به اخبار رسانه ها 
و شعر گفتن در مورد مسایلی 

است که مردم، یک بار هم 
آن شعر را نمی خوانند و آن 
را آینه هیچ دغدغه ای از 
دغدغه هایشان نمی دانند. 
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سالمت

سـال 1392 بـا روی کار آمـدن دولـت حسـن 
روحانـی، پـس از هشـت سـال، سـکان اسـتانداری 

کرمـان بـه دسـت یـک کرمانـی افتـاد. 
رزم حسـینی اسـتانداری اسـت کـه بـه کرمـان 
عشـق مـی ورزد. ایـن عشـق را در کارهـا و فعالیت 
هـای او بـه وضـوح مـی تـوان دیـد. دو سـال اسـت 
که او اسـتاندار کرمان شـده اسـت؛ اما کمتـر روزی 
بوده اسـت که رسـانه های اسـتان از فعالیت های او 
چیزی ننویسـند و یا مردم در سـطح شـهر و استان 

فعالیـت چشـم گیـری را به چشـم خـود نبینند. 
روابـط عمومـی اسـتانداری آرم و قـرار نـدارد و 
شـبانه روز در کار تهیه خبر، گزارش و کلیپ اسـت. 
کارشناسـان و متخصصـان اجرایی که عمـری را در 
اسـتان کرمـان گذرانـده انـد و عملکرد اسـتانداران 
زیـادی را بـه چشـم دیـده انـد  تـالش و کوشـش 
رزم حسـینی را سـتایش می کنند. به مناسـبت 24 
آذرمـاه کـه آغاز فعالیـت طوالنی ترین تونـل انتقال 
آب خاورمیانـه بـود بـا محمـد صنعتـی گفـت و گو 

ایم.  کـرده 
اجتماعـی،  سیاسـی،  فعـال  صنعتـی؛  محمـد 
ورزشـی کـه مـوی خـود را در دنیـای سیاسـت و 
فرهنگ و ورزش اسـتان سـپید کرده آینده روشـنی 
را بـرای اسـتان تحـت مدیریت رزم حسـینی پیش 
بینـی می کنـد. وی رزم حسـینی را از خانواده های 
قدیمـی کرمانـی معرفـی مـی کنـد و علت عشـق و 
عالقـه او بـه توسـعه اسـتان را همین کرمانـی بودن 

اسـتاندار مـی داند. 
توسـعه  مثلـث  ترسـیم  خصـوص  در  صنعتـی 
اقتصـادی کـه از ابتـکارات علیرضـا رزم حسـینی 
اسـت می گویـد:»روز اولـی که رزم حسـینی مثلث 
توسـعه اقتصادی را عنـوان کرد، بسـیاری از مردم و 
حتی مسـووالن شـاید به چشـم یک شـعار بـه این 
مثلـث نـگاه مـی کردند؛ امـا پیگیری های اسـتاندار 
کرمـان و مجموعـه تحـت مدیریـت او ثابـت کـرد 
مـدت زمانـی را کـه صـرف طـرح ایـن مثلـث کرده 

زمـان هـدر رفتـه ای نبوده اسـت. 
رزم حسـینی با هـوش و زکاوت و بـا تجربه های 
گهربـاری کـه از فعالیـت در بخـش خصوصـی بـه 
دسـت آورده و بـا اسـتفاده از شـیوه هـای مدیریـت 
اقتصـادی و بخـش خصوصـی، اسـتانداری کرمان را 
بـه یـک اداره فعـال، پویا، بـا نشـاط و... تبدیل کرد. 
او بـا اسـتفاده از همـه ظرفیـت هـای قانونـی، 

اجرایـی و تبلیغاتـی اسـتان بـرای ترسـیم مثلـث 
توسـعه اقتصادی و پیشـبرد برنامه های توسـعه ای 

اسـتان بهـره بـرد.« 
وی ادامـه داد:»در حـال حاضـر قریـب دو سـال 
از انتصـاب رزم حسـینی بـه اسـتانداری کرمان می 
گـذرد. شـاید عملکردهـای سیاسـی او مـورد انتقاد 
چـپ و راسـت باشـد؛ اما فعالیـت های اقتصـادی و 
عمرانـی او مـورد قبـول همـه گروه هـا و جناح های 
سیاسـی اسـت. هنر رزم حسـینی در اجـرای مثلث 
توسـعه ترسـیمی او، کشـاندن سـرمایه های بخش 

خصوصـی به عرصه سـازندگی اسـتان اسـت.«
 صنعتـی تفاهـم نامـه هـای سـرمایه گـذاری بـا 
شـرکت هـای خصوصـی را از نقاط قوت اسـتانداری 
کرمان دانسـت و افزود:»طبق آماری که اسـتانداری 
در مهرمـاه 1394 ارائـه کـرده، تفاهـم نامـه هـای 
سـرمایه گـذاری کـه تاکنـون توسـط اسـتانداری 
کرمـان بـا شـرکت هـای خصوصـی و غیـر دولتـی 
بسـته شـده بیشـتر از 81 هـزار میلیـارد تومان می 
باشـد کـه تاکنـون بیـش از هـزار میلیـارد تومـان 

آن کـه معـادل 12/4 درصـد از مبلـغ کل سـرمایه 
گـذاری اسـت، محقق شـده اسـت. این تفاهـم نامه 
هـا در زمینـه های صنعت، گردشـگری، کشـاورزی، 
خدماتـی، عمـران شـهری و انـرژی اجرایـی شـده 
اسـت. آن طـور کـه از محتـوای کتـاب »گام هـای 
اقتصـادی در راسـتای طرح مثلث توسـعه اقتصادی 
اسـتان« که توسـط اسـتانداری منتشـر شـده است 
بـر می آیـد، بیش از 4 هـزار و 900 میلیـارد تومان 
در بخـش های مختلف هزینه شـده و از این رهگذر 
بیـش از 4 هـزار و 900 شـغل ایجاد شـده اسـت. «
ایـن فعـال اجتماعی بـا اشـاره به دشـواری های 
مدیریـت در اسـتان کرمـان گفـت:»کار کـردن در 
اسـتانداری بـه عنـوان نماینـده دولـت سـختی هـا 
و دشـواری هـای خـاص خـود را دارد. رسـیدگی 
کـردن بـه اسـتان پهنـاوری ماننـد اسـتان کرمـان 

کـه بزرگتریـن اسـتان کشـور محسـوب مـی شـود 
دشـوارتر اسـت. فرهنگ هـای مختلـف، محرومیت 
هـا، عقـب ماندگـی هـا و بحـران هـای موجـود در 
اسـتان قطعاً کار را برای یک اسـتاندار دشـوارتر می 
کنـد. امـا در این گونـه فضایی، ایجـاد اعتماد کردن 
و کانـون اعتماد شـدن کاری بسـیار تا بسـیار نفس 
گیرتر اسـت که رزم حسـینی به خوبـی از عهده آن 

اسـت.« برآمده 
در  فعالیـت  دهـه  دو  از  افزود:»بیـش  صنعتـی 
بخش خصوصی از رزم حسـینی شخصیتی شکست 
ناپذیـر، فعـال، پویا و با طراوت فکری سـاخته اسـت 
کـه نیـک می دانـد بـرای کار کـردن در جامعه باید 
از اتـاق مدیریـت بیـرون آمـد و  بـه دیـدار سـرمایه 
گـذاران رفـت و در تـدارک فـرش قرمـزی بـود کـه 
بایـد پیش پای سـرمایه گذاران پهن شـود. آموخته 
اسـت که نبایـد به سـرمایه گذاران به چشـم مجرم 
نـگاه کـرد، بلکـه آن هـا پتانسـیل هـای بالقـوه ای 
هسـتند کـه مـی تـوان در جهـت کارآفرینـی برای 

جوانـان از آن هـا اسـتفاده نمود.« 

رزم  نگـرش  گـو،  و  گفـت  ادامـه  در  صنعتـی 
را  مردمـی  مشـارکت  جلـب  بـر  مبنـی  حسـینی 
نگرشـی قابـل سـتایش ارزیابـی کرد و خاطر نشـان 
سـاخت:»رزم حسـینی به خوبی می دانـد که بدون 
همـکاری مـردم نمـی تواند مدیـری موفق شـود. او 
در سـال های متمادی در جبهـه نظامی و اقتصادی 
ایـن واقعیـت را دریافتـه که بسـیج مردمـی معجزه 
مـی کنـد. رزم حسـینی به عنـوان قائم مقام لشـکر 
41 ثـاراهلل در سـال هـای جنـگ ایـن معجـزه را به 

چشـم دیده اسـت. 
او بسـیجیانی را دیـده که اگر نبودند تمام نقشـه 
هـای عمیالتی علیه دشـمن بعثی نقـش بر آب می 
شـد. همیـن آمـوزه هـا بـود کـه باعث شـد پـس از 
جنـگ نیز که بـه کار اقتصـادی در بخش خصوصی 
روی آورد، از ایـن مهـم غافـل نباشـد و حـاال او بـا 
این نگرش اسـتاندار کرمان شـده اسـت تـا کار کند 
نـه اینکـه اسـتان را عرصـه آزمـون و خطـای خـود 
قـرار دهد. بدون شـک سـردار سـلیمانی شـناختی 
همـه جانبـه از رزم حسـینی داشـته کـه او را بـرای 

اسـتانداری کرمان پیشـنهاد داده اسـت.
این پیشکسـوت ورزش اعتقاد بـه خرد جمعی را 
نیـز یکی دیگـر از عوامـل موفقیت اسـتاندار کنونی 
و  اطالعـات  ایـن  و گفت:»همـه  برشـمرد  کرمـان 
مهارت ها و دانش ها از رزم حسـینی انسـانی مغرور 
و متعصـب نسـاخته  و بـا بـزرگان ایثارگـری ماننـد 
»عطـا احمـدی« و... هم به مشـورت نشسـته اسـت 
تـا از تجارب پیران میدان سـازندگی اسـتان کرمان 
اسـتفاده کنـد و این دقیقاً همان خرد جمعی اسـت 
کـه هـر مدیـر موفقـی بایـد بـه آن تمسـک بجوید. 
نگـرش خـرد جمعـی اسـتاندار تاکنـون منجـر بـه 
رویدادهـای بـزرگ اقتصادی، عمرانی و گردشـگری 

در سـطح اسـتان شـده است.«
وی توجه اسـتاندار به بناهای تاریخی را شـاهدی 
بـر عالقـه منـدی اسـتاندار بـه تاریخ اسـتان کرمان 

عنوان کرد و افزود:»در جلسـه شـورای عمرانی شهر 
کرمـان کـه در محل احـداث تقاطع غیر هم سـطح 
جنـب پـل راه آهن تشـکیل شـد، بـه طور ویـژه به 
بافـت قدیمـی و تاریخـی کرمـان پرداختـه شـد و 
توسـعه شـهر با محوریت تاریخی شـهر مـورد اتفاق 

مسـووالنی اسـتانی قرار گرفت.« 
آبـاد  فتـح  بـاغ  احیـای  از  تقدیـر  ضمـن  وی 
گفت:»بازسـازی بـاغ فتـح آبـاد کـه بنـای آن یکی 
از بناهـای قدیمـی و تاریخـی کرمان اسـت و الگوی 
سـاخت عمـارت بـاغ شـاهزاده ماهـان بـوده یکی از 
کارهـای بزرگـی اسـت کـه بـا مشـارکت اداره کل 
میـراث فرهنگـی، گردشـگری  و صنایـع دسـتی 
اسـتان کرمان صـورت گرفته اسـت و بنایی تاریخی 
را کـه عنقریـب در آسـتانه تخریـب و نابـودی قـرار 
گرفتـه بـود را دوبـاره بازسـازی و احیـا و بـه یـک 
قطـب گردشـگری تبدیـل نمـود و مقدمـات ثبـت 
ملـی ایـن بنـای تاریخی نیـز در حال شـکل گیری 

 » است.
ایـن فعال اجتماعی با اشـاره بـه اهمیت عملیات 
انجام شـده ادامـه داد:» این کار آن قـدر مورد توجه 
قـرار گرفـت کـه در بیسـت و دوم مهرمـاه سـال 
جـاری تعـدادی از اسـتادان بیـن المللـی حاضر در 
ششـمین کنفرانس سـازه و زلزله کـه با همت جهاد 
دانشـگاهی کرمـان برگـزار شـد، از بـاغ فتـح آبـاد 
بازدیـد به عمـل آوردند. این اسـتادان از کشـورهای 
آلمـان، انگلسـتان، آرژانتیـن، آمریـکا، مجارسـتان، 
لهسـتان، دانمـارک، ترکیـه، کـره جنوبـی، اسـپانیا 
و ژاپـن بـه کرمـان آمدنـد و از مجموعـه بـاغ فتـح 
آبـاد دیدن کردنـد. این نحوه عملکرد اسـتاندار قابل 
تقدیر اسـت کـه محیطی دور افتـاده و از یاد رفته را 
به یک مرکز گردشـگری زیبا و مفـرح تبدیل نموده 
و بنـای تاریخـی بـاغ را از خطر نابـودی حفظ کرده 
اسـت. مـورد دیگـر از توجـه ویـژه اسـتاندار بـه آثار 
تاریخی و گردشـگری کرمان همانا رسـیدگی ایشان 

بـه وضعیت بـازار کرمان و بازسـازی و بهسـازی آن، 
در مدتی بسـیار کوتـاه تر از آن که تصـور می رفت، 
اسـت. خانـه حـاج آقا علـی، باغ سـنگی سـیرجان، 
بـاغ بیـرم آبـاد، قبـه سـبز و سـایر بناهـای تاریخی 
کرمـان نشـانگر آن اسـت کـه اسـتاندار کرمـان بـه 
حفـظ میـراث فرهنگی توجـه جـدی دارد. عالوه بر 
ایـن بناهـای تاریخـی، رزم حسـینی توجـه ویژه ای 
به بازار کرمان و مشـتاقیه دارد و سـاماندهی این دو 

مـکان را در دسـتور کار خـود قرار داده اسـت.« 
صنعتـی با قوی برشـمردن مدیریت اسـتاندار در 
زمینـه اقتصـاد مقاومتی ابـراز داشـت:»یکی دیگر از 
اقدامـات اسـتاندار فعلـی کرمـان، ایـده شـهر نمونه 
اقتصـاد مقاومتی در اسـتان اسـت. ایده شـهر نمونه 
اقتصـاد مقاومتی مـی تواند ارائه دهنـده کمک های 
موثـر مـادی، فرهنگـی و معنـوی به مسـتضعفان و 

محرومان و ایجاد اعتماد در جلب مشـارکت کسـانی 
باشـد کـه تمایـل بـه سـازندگی شـهر خـود دارند. 
ایـده شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی در قلعـه گنج 
کرمان توسـط اسـتاندار مطرح شـده و با مشـارکت 
بنیـاد مسـتضعفان عملیـات آن آغاز گردیده اسـت. 
عملیـات اجرایی این شـهر شـش ماه اسـت که آغاز 
شـده اسـت. و تاکنون هم در جلب مشـارکت موفق 
بـوده و امیدواریـم شهرسـتان قلعـه گنـج در حـوزه 
هـای مختلـف پیشـرفت کنـد. کـه ایـن امـر از نظر 

امنیتـی هـم بـرای اسـتان قابل توجه اسـت.«
وی طـرح هـای عمرانـی میـدان آزادی، چهارراع 
تهماسـب آباد و باغ ملـی را از آرزوهای دیرینه مردم 
کرمـان دانسـت و گفت:»ایـن طـرح هـا از آرزوهای 
دیرینـه مـردم بـوده و اجرایـی شـدن آن بـه هیـچ 
عنـوان بـرای کسـی متصـور نبـود. امـا امـروز مـی 
بینیـم که این آرزو هم در حال دسـت یابی اسـت.«
ایـن پیشکسـوت عمـران اسـتان کرمـان ضمـن 
اظهـار  کرمـان  بـه  آب  انتقـال  طـرح  بـه  اشـاره 
داشـت:»آخرین طـرح بزرگـی کـه اخیراً آغاز شـده 
، عملیـات حفـاری طوالنـی تریـن تونل انتقـال آب 
خاورمیانـه اسـت. ایـن طـرح بـا اینکه از سـال های 
گذشـته کلیـد خـورده بود؛ امـا به هر دلیـل معطل 
مانـده و عمـاًل متوقف شـده بـود. سـال 93 با همت 
رزم حسـینی ایـن پروژه دوبـاره به جریـان افتاد. در 
صـورت بـه سـر انجـام رسـیدن ایـن طرح، مشـکل 
کـم آبـی اسـتان کرمـان برطـرف خواهـد شـد. این 
هـم یکی از فعالیـت های جناب آقای رزم حسـینی 

اسـت کـه تالشـگر بـودن او را می رسـاند.« 
وی ادامـه داد:»اعتبـارات اسـتانی و ملی از سـال 
83 الـی 93 بـا توجـه به آمـار دفتر برنامـه و بودجه 
اسـتان کمتـر از 4 هـزار میلیـارد تومان بوده اسـت 
در حالـی کـه هزینـه طرح انتقـال آب 2 هـزار 700 
میلیـارد تومـان بـا توجـه بـه کتابچـه »گام هـای 
اقتصـادی در راسـتای طرح مثلث توسـعه اقتصادی 
اسـتان« می باشـد کـه این رقـم معـادل 70 درصد 
کل اعتبـار ده سـاله ملـی و اسـتانی کرمان اسـت.«

صنعتـی در پایان ضمن آرزوی توفیق و اسـتمرار 
دوران اسـتانداری و آینده درخشـان استان خواستار 
حمایـت گـروه هـای سیاسـی از  اسـتاندار  شـد و 
گفت:»همـه جریان های سیاسـی اسـتان اسـتاندار 
را در جهـت توسـعه اسـتان، یـاری کننـد و خـدای 
ناکردن در مسـیر پیشـرفت استان کرمان کارشکنی 

و سـنگ انـدازی نکنند.«

محمد صنعتی فعال اجتماعی، سیاسی و ورزشی در گفت و گو با پیام ما:

استاندار کرمان را در توسعه استان یاری کنید

تشکیل جلسه عمران شهری در محل احداث تقاطع غیر همسطح جاده تهران

افتتاح باغ فتح آبادبازدید استاندار کرمان از روند بازسازی خانه حاج آقا علی

افتتاح طوالنی ترین تونل انتقال آب خاورمیانه

بازدید استادان بین المللی سازه از بنای باغ فتح آباد

دستگاه پیشرفته حفر تونل انتقال آب

بازدید استاندار کرمان از روند بهسازی بازار تجلیل از محمد صنعتی در جشنواره کرمان )برج میالد(
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در  کرمـان  هنـری  فرهنگـی  هفتـه ی  از  روز  اولیـن 
اقـای  فیلـم  از  اولیـن قسـمت  نمایـش  بـا  آپ آرت مـان 
مجتهـدی آغـاز شـد کسـی کـه رتبـه ی دوم در جهان را 
داراسـت در زمینـه ی فیلم بـرداری هوایـی و فیلمی را در 
یـازده قسـمت از تمام ابنیه ی دیدنی کرمان ساخته اسـت 
کـه قسـمت اولش در سـینما تک آپ آرت مـان به نمایش 
در آمـد و بـا اسـتقبال هنرمنـدان و عالقه منـدان بـه هنر 
سـینما  روبـرو شـد و در گالـری عکـس هـم منتخبـی از 
عکسـهای عکاسـان برتـر کرمان بـه نمایـش در آمد و در 
کل 21 عکـس از 21 عـکاس خـالق و تاثیرگـذار کرمانی 
بـه نمایـش عموم گذاشته شـد که یکـی از هیجـان انگیز 
نمایشـگاه  همیـن  شـاید  آپ آرت مـان  تجربیـات  تریـن 
باشـد کـه بـه طـرز خارق العـاده ای بـا فضـای موسسـه 
همخوانـی داشـت و چشـم نواز تریـن تصاویـر از کرمـان 
حتـی  و  هنردوسـتان  و  هنرمنـدان  بـرای  کرمانی هـا  و 
اهـل آپ آرت مـان لحظاتـی رویـای را رقم زده بـود و تنها 
مخاطبیـن  درخواسـت های  به خاطـر  هـم  ثابـت  بخـش 
همیـن نمایشـگاه عکـس هسـت کـه تـا پایـان هفته هم 
امـکان نمایش آثـار هنرمندان کرمانی در این موسسـه ی 
فرهنگـی و هنـری محیـا اسـت. حوالـی سـاعت 3 اولین 
پرفرمنـس  شـروع شـد کـه طـی آن بـه مشـتری هـای 

کافی شـاپ آپ آرت مـان و حتـی مـردم خیابـان تعـدادی 
کارت کوچـک بـه عنـوان دعـوت نامـه داده شـد تـا بـه 
سـینما تـک آپ آرت مـان بیابنـد و شـاهد اجـرای فیلمی 
از زلزلـه ی بـم بـا صدای مرحـوم ایرج بسـطامی  باشـند 
و پـس آز آن پخـش فیلم کوتاه هـای آپ آرت مـان آغـاز 
شـد که برای شـروع فیلمـی از صمدیـان روی پرده رفت 
کـه سـه روز پـس از زلزلـه ی بـم فیلمبـرداری شـده بود 
و بعـد از اجـرای فیلم هـم نشسـتی بـا حضـور صمدیـان 
یکـی از بهتریـن مسـتند سـازان ایـران و جهـان برگـزار 
شـد کـه واقعـا از نظـر علمـی بـار بسـیار زیـادی داشـت 
مجموعـه ی  بـرای  نیـز  خوبـی  بسـیار  بازخوردهـای  و 

آپ آرت مـان بـه همراه داشـت.
نـام  بـه  بازیگـران  بهـزادی)از  تومـاج  و  صمدیـان 
تاترکشـور( دربـاره ی تاثیـر همزمـان حادثـه ی بـم روی 
مخاطـب و در عیـن حـال هنرمنـد گفت و گـوی کوتاهی 
داشـتند و بهـزادی در میـان اضافـه کـرد :بـرای مثـال 
شـخص مـن پـس از رخـداد زلزله ی بـم به مدت 5سـال 
نمی توانسـتم روی صحنـه بـروم و مـن تنهـا هنرمنـدی 
نبـودم کـه تمـام ایـن تـراژدی را بـا پوسـت و گوشـت 
خـود احسـاس کـردم و مدتهـا زمـان صـرف شـد تـا بـه 
متـن )بیـرون پشـت در( برخـوردم و همـان کار بـود که 

توانسـت تمـام غـم مـرا نشـان بدهـد و ایـن کار جایزه ی 
جشـنواره ی بین المللـی تاتـر فجـر را هـم بـرای مـن بـه 

همـراه آورد.
پـس از آن صمدیـان از مسـتند و رسـالت هنرمنـد در 
چنین وقایعی صحبت کرد و از تجربیاتش در کشـورهای 
مختلـف گفـت و در پایـان اضافـه کـرد: رسـالت مسـتند 
سـاز ایـن اسـت کـه بـا فیلمـش احسـاس امنیتـی را بـه 

مخاطـب بدهـد تـا بدانـد کـه قضـاوت بـه طـور کامل به 
خـود او وابسـته اسـت و فیلـم سـاز هیچ دخـل و تصرفی 

در قضـاوت مخاطـب نمی کنـد.
موسسـه ی  کل  از  هـم صمدیـان  نشسـت  پایـان  در 
آپ آرت مـان دیـدن کـرد و جلسـه ی پرسـش و پاسـخ 
کوچـک و خودمانـی هـم بـا کل حاضریـن در مجتمـع 

داشـت

شروع آپ آرت مان نشینی کرمانی ها
خبر

آپ آرت مان

روز دوم هفتـه ی فرهنگـی کرمـان در آپ آرت مـان بـا 
پرفرمنـس آرت آغـاز و بـا نشسـت تاتـر کرمـان بـا حضور 

یـداهلل آقـا عباسـی پایـان گرفت.
پرفرمنس آرت

مشـتری های کافـه وقتی کـه تصمیـم می گرفتند کافه 
را تـرک کننـد، کافه چـی کاغـذ کوچکی را به آنهـا می داد 
کـه روی آن نوشـته بـود )یادتونـه چـه اتفاقـی افتـاد؟  / 
طبقـه دوم- سـینما تـک( و مشـتریان هم از همـه جا بی 
خبـر بـه طبقـه ی دوم می آمدنـد کـه ببیننـد چـه اتفاقی 
افتـاده؟ و ناگهـان بـه یاد می آوردنـد که دیماه چند سـال 

بـم عذا دار شـد. 
تصاویـر دردنـاک و دلخـراش فاجعـه ی بـم پشـت سـر 
و همزمـان  نقـش می بسـتند  پـرده ی سـینما  روی  هـم 
زهـرا  می شـد  زمزمـه  مخاطـب  گـوش  در  اسـم هایی 
تصویـری  هرثانیه انـگار  و  ،امیر،عرفان،سـامان،فاطمه  
صاحـب نامـی می شـد و ناخـودآگاه احسـاس می کـردم 
ایـن عکـس دقیقـا متعلـق به عرفان اسـت و یا دسـتی که 
از زیـر آوار بیـرون مانـده متعلـق به فاطمه ای اسـت و تنم 
می لرزیـد کـه چقـدر زود دیـر شـد و انـگار همیـن دیروز 
بـود کـه بـه ایـن طـرف و آن طـرف می دویدیـم و درک 
ناپذیـر  ایـن حجـم تحمـل  نمی کـردم چگونـه می شـود 
تـراژدی را بـر دوش کشـید و بازهم آرام و متین ایسـتاد و 
حتـی کوچکتریـن برخـورد بـد و ناشایسـتی نکرد،حتی با 
آنانکـه جنـازه ی پـدری را بدون اجـازه ی فرزنـد می بردند 
تـا خـاک کننـد و فرزنـد جنـازه ی مـادر را که تـازه از زیر 
آوار بیـرون کشـیده بـود بـر دوش گذاشـته و بـه دنبـال 
ماشـین شـهرداری می دویـد و می گفـت پـدرم را بردنـد.
بـا تمـام شـدن ایـن پرفرمنـس تاثیـر گـذار نمایـش 
فیلم هـا آغـاز شـد و پـس از نمایـش فیلـم هـم گفـت و 
گـوی امیـر عابدین پـور بـا یـداهلل آقـا عباسـی آغـاز شـد: 
نقـش  در  سـینما  منتقـد  و  فیلم سـاز  امیرعابدین پـور 
مجـری جلسـه ظاهـر شـد و از یـداهلل آقـا عباسـی دعوت 
کـرد تا دربـاره ی پرفرمنـس توضیحاتی بدهد تا جلسـه ی 
بررسـی پرفرمنـس بـا توضیحـات ایشـان شـروع بشـود و 
را  آن  ریشـه های  و  پرفمنـس  انـواع  آقاعباسـی  دکتـر 

کرد: تعریـف  اینگونـه 
پرفرمنـس بـه معنـی نمایـش اسـت و اشـکال آئینـی 
آن قدمـت بسـیار کهنـی دارنـد بـرای مثال مراسـم سـده 
آئینـی  پرفرمنس هـای  کهن تریـن  و  مهم تریـن  از  یکـی 
کرمـان هسـت و جالـب اینجاسـت کـه کرمـان صاحـب 
پرفرمنس هـای زیـادی در تاریـخ خـود اسـت و در حـال 
حاضـر هـم پرفرمنس هـای اجتماعـی زیادی داریـم و این 
نوع نمایش به شـدت گسـترده شـده تـا جائی کـه امروزه 
پرفرمنـس بـه هنر اجـرا تعریف می شـود و تلفیق هنرهای 
مختلـف آوایـی، نمایشـی و حتی آئینی تبدیـل به گونه ای 
از نمایـش هنـری شـده. وی بـرای مثـال اجـرای تعزیه را 
در جشـنواره ها مثـال زد و گفـت وقتـی کـه پرفرمنـس را 
از حالـت آئینـی آن خـارج می کننـد و تعزیـه از روسـتا به 
شـهر می آیـد و در جشـن هنر شـیراز اجرا می شـود دیگر 
تعزیـه ی صـرف نیسـت بلکـه تبدیل بـه تلفیقـی از تاتر و 
پرفرمنس شـده و پس از آن هم مشـارکت دادن تماشـاگر 
در اجـرا هـم کـه بـه دموکراسـی اجرائـی هـم خوانـده 
می شـود نشـانه ی دیگر پرفرمنـس اسـت. در قدیم معرکه 
گیرهـای بودنـد که مـردم را دور خـود جمـع می کردند و 
شـما با آن مواجه می شـدید و ایسـتاده سـاعت ها سـرگرم 
دیـدن مارگیـری و پـاره کـردن زنجیـر و سـینی وغیـره 
بودیـد و از کمیـک تا تـراژدی را به چشـم می دیدیم و در 
واقـع بـا صلـوات فرسـتاد و یـا آزمـودن زنجیـز معرکه گیر 
نقشـی هـم در اجـرا بـازی می کردیـم و در واقـع از قدیـم 

شـاهد گونـه ای از پرفرمنـس بودیم.
آگوسـتوبال می گویـد زمانـی بازیگـران وکالـت گرفتند 
از تماشـاگران کـه بـازی بکننـد و حـاال می خواهیـم آن 
وکالـت را پـس بدهیـم و خـود تماشـاگران را بـه بـازی 
بـه  معـدن  در  نمایشـش  از  اجرایـی  بـرای  وی  بکشـیم 
واسـطه ی اینکـه کارگرهـا تمـام روز را بـه کار مشـغول 
بودنـد اجـرا را در شـب گذاشـتیم و از کارگرها خواسـتیم 
بـا چـراغ پیشانی شـان بـه صحنـه نـگاه کننـد و هـر گاه 
احسـاس می کردیـم کـه نور کـم شـده می فهمیدیـم این 
بخـش اجرا مشـکل دارد چـون کارگران سرشـان را پائین 
می انداختنـد و یـا بـه سـمت دیگـری می نگریسـتند و در 
نتیجـه نـور هـم بـا نـگاه آنـان از صحنـه می رفـت. فکـر 
می کنـم پرفرمنـس و بـه کلـی اجـرا باید چنیـن زمینه ای 

داشـته باشـد و لحظـه به لحظـه بازیگران متوجـه کیفیت 
باشـند. اجرا 

امیـر عابدیـن پـور مجری جلسـه از دکتـر آقا 
عباسـی پرسـید: آیا ایـن عقیده صحیح نیسـت 
کـه پرفرمنـس از دل هنرهـای تجسـمی مدرن 

؟ ه مد آ
زاییـده  پرفرمنـس  زیـادی  هنرهـای  دل  از  واقـع  در 
شـده امـا از دل آئین هـا در نیامـده و سـهم زیـادی در 
تولـد پرفرمنـس را رقـص مـدرن ایفـا کـرده و پـس از آن 
هنـر نمایـش و مسـاله اینجاسـت کـه کال پسـت مـدرن 
خـودش تعریـف پذیـر نیسـت چرا که برگشـت بـه خیلی 
چیزهـا هسـت و در هـم آمیختـن چیزهای دیگر و سـوال 
اینجاسـت کـه بـا مشـکل آلودگـی اطالعـات کـه امـروزه 
بـا آن مواجـه هسـتیم تمرکـز را از دسـت داده ایـم و هـی 
بیشـتر و بیشـتر تنـوع طلب شـدیم و تاتر یکـی از محدود 
جاهایـی اسـت کـه می تـوان هنـوز در آن متمرکـز شـد و 
از اقتضاعـات عصـر اطالعـات شـاید همین اسـت که همه 
دسـت انـدر کار باشـند، و از وجوهـی از نمایـش جدیـد و 
از دل کارهـای آگوسـتو بـال و غیـره نمایـش خـالق برای 
بچه هـا متولـد شـد و مـا بازیگـر و تماشـاگر نداریـم در 
نمایـش خـالق و همـه ی تماشـاگران بازیگـر هم هسـتند 
و از بـازی هـا و اتودهـای مختلـف می تـوان بـا بچه ها کار 
کـرد و نمایـش را بـه شـکل یـک بـازی بـه آنهـا آموخت.
مثـال  اسـت  خـوراک  پرفرمنـس  جنبه هـای  از  یکـی 
در جشـن سـده روغـن جوشـی درسـت می کننـد و یـا 
و  می پزنـد  خاصـی  آش  باران خواهـی  پرفرمنسـهای  در 
همه می خورنـد و در پرفرمنس هـای جدیـد نوعـی خوراک 

هـم بیـن تماشـاگر پخـش می کننـد 
بـرای  پایـه ای  عناصـر  می شـود  آیـا  امیـر: 

گرفـت؟ نظـر  در  پرفرمنـس 
همـه ی ایـن تالش ها بـرای برداشـتن عناصر پایه اسـت 
و اینکـه چیـز خاصـی پرفرمنـس را نسـازد و همیـن کـه 
تعییـن  عنصـر  تنهـا  بازیگـران  و  نمایشـگران  مشـارکت 
کننـده ی پرفرمنـس باشـد کـه در پرفرمنس هـای آئینـی 
همـه ی ایـن مشـارکت ها را داریـم مثـال در تعزیه مـردم 
ایمـان دارنـد به اجـرا امـا در پرفمنس هـای معاصر چنین 
اتفاقـی نمی افتـد به جز عده ای که به شـدت سـختی های 
مختلفـی را کشـیده اند و تـالش زیـادی داشـته انـد مثـل 
گروتوفسـکی و یـا تاتـر نان و عروسـک که بـرای 50 هزار 
بیننـده آمـاده ی اجرا شـد و در یک دشـت هم اجرا شـد .

المـان  شـاید  بـودن  زنـده  امیرعابدین پـور: 
اصلـی باشـد؟

دقیقـا ایـن ویژگـی هنـر نمایـش اسـت که وقتـی اجرا 
اتفـاق می افتـد انرژی بین نمایشـگر و مخاطـب در جریان 
اسـت و اگـر جـز این باشـد فیلم اسـت و دیگـر پرفرمنس 

. نیست
مسـاله ی اصلـی تاثیـر گـذاری و توانـا بـودن بازیگـر 
اسـت و گاهـی تالشـهایی شـده کـه تماشـاگر را به کنش 
بخواننـد مثـال در اجـرای از خشـونت زیاد اسـتفاده کردند 
و مرغ هایـی را می کشـتند و بـه هـوا پـرت مي کردنـد و 
وقتـی کـه پـس از اجـرا منتقدیـن از خشـن بـودن اجـرا 
مي نالیدنـد پاسـخ دادنـد آری ما خشـونت کردیـم اما چرا 
شـما فقـط تماشـاگر بودیـد ؟چـرا جلـوی مـارا نگرفتید؟

آیـا پرفرمنـس با هنـر مفهومـی پیونـد دارد؟ 
مثـال گاهـی مخاطـب فکـر می کنـد اگـر بـه 
دیدار نمایشـی رفـت و چـزی از آن نفهمید آن 

اثـر یـک کار مفهومـی بوده.
مـا تجربیـات مختلفـی در ایـران داشـتیم، مثـال تاتـر 
پوچـی پـس از جنـگ در اروپـا بـه راه افتـاد و وقتـی کـه 
بکـت نمایـش در انتظـار گـودو را سـاخت نـام آنـرا ابزورد 
نگذاشـت بلکه مارتین اسـلین در کتاب نمایـش ابزورد در 
انتظـار گـودو را تجزیه و تحلیـل کرد نـام آن را تاتر پوچی 
گذاشـت و در آن زمـان کسـانی هـم در ایـران تاتر پوچی 
کارکردنـد و شـاید مـا آمـاده ی آن کارها نبودیـم و در این 
فضـا آن قدر پاسـخگو نبودند امـا در حال حاضـر اطالعات 
جهـان را تسـخیر کـرده و فکـر مي کنم امـروز دیگر خیلی 

از جهـان عقـب نیسـتیم مثـل دوران بکت.
در ایران پر فرمنس چگونه شروع شد؟

حقیقتـا نمی توانـم اسـم ببـرم بواسـطه ی گسـتردگی 
پرفرمنـس  داد  تعریفـی  اینگونـه  نمی شـود  پرفرمنـس 
خیلـی قدیمـی نیسـت و شـاید گروتوفسـکی و امثـال او 
اولیـن کسـانی بوده انـد کـه آن را شـروع کردنـد درنتیجـه 
در ایـران هـم آنچنـان تاریخـی نـدارد و بـا حداقـل مـن 

نمی توانـم نقطـه ی شـروعی بـرای آن پیـدا کنـم.
در حـال حاضـر پرفرمنسـی در کرمـان به نـام منا اجرا 
می شـود امـا بواسـطه ی اینکه صرفـا در نظـر گرفته اند که 
مثـال از نقاشـی و یـا موسـیقی بایـد اسـتفاده کننـد و این 
اسـتفاده درونی نیسـت و در اجرا درسـت ننشسـته اسـت 
نشـان از خامـی و جوانـی پرفرمنـس حداقـل در کرمـان 

بوده.
مـن دربـاره ی جشـن سـده مقالـه ای نوشـتم و ثابـت 
کـردم کـه این جشـن سـده یـک پرفرمنـس آئینی اسـت 
و از ایـن نظـر هـم بسـیار قـوی مانـده ایـن پرفرمنس در 
حالـی کـه حتی بـه زرتشـیان هم تعلق نـدارد و بـه میترا 

مربـوط می شـود امـا هنـوز بـه عنـوان یـک پرفرمنـس 
آئینـی خـوب هرسـال اجـرا می شـود هرچنـد کـه مـا در 
سـال های بسـیار دور هم اجرای تاتر در کرمان داشـته ایم 
امـا ناگهـان مدتهـا نمایـش در ایـران سـترون مانـد. و بـا 
ظهـور متجددیـن و در آسـتانه ی مشـروطه دوباره شـروع 
بـه تنفـس می کنـد در ایران و مـا در کرمان عبدالحسـین 
صنعتـی را داریـم کـه اولیـن رمان نویـس تاریخـی ایـران 
کـه  روزگاری  نـام  بـه  دارد  کتابی هـم  او  امـا  نوشـت  را 
گذشـت و در آن دربـاره ی نمایشـنامه ای می نویسـد کـه 
بـا گروهـی از تعزیه خوانهـا آن نمایـش را بـه سـختی و بـا 
تحمـل بـی سـوادی بازیگرهـا کار را بـه اجرا می رسـاند و 
بـا قهوه خانه چـی ای هـم صحبـت می کنـد و وی را راضی 
می کنـد کـه تاتـر در آن قهوه خانـه اجـرا شـود و هرچنـد 
نمایـش اجـرا می شـود امـا چون مـردم بلیـط نمی خرند و 
هـل می دهنـد و می آینـد تـوی قهوه خانه بلیطـی فروخته 
نمی شـود و وی را فردای آن روز دسـتگیر می کنند و از او 
التـزام می گیرنـد کـه دیگـر نمایشـنامه ننویسـد و او خود 
معتـرف اسـت کـه چـون نمی توانسـتم ننویسـم بـه رمان 
روی آوردم و ایـن اولیـن نمایـش در کرمان بـوده در 120 

پیش. سـال 
امروز اوضاع چطور است؟

البتـه  کرمـان  در  نمایـش  دارد  خوبـی  وضعیـت  امـروز 
در  تاتری هـا  اکثـر  چـون  نیسـتند  جشـنواره ها  مـالک 
جشـنواره ها شـرکت نمی کننـد و بـا عشـق کار می کنند و 
هـر چنـد پولـی در نمی آورند امـا به طور مسـتقل و بدون 
کمک هـای دولتـی مشـغول بـه کار هسـتند و در پالتـوی 
صنعتـی مثـال تا اآلن از آغاز سـال 8 اجـرای مختلف انجام 

است. شـده 
آینده ی تاتر در کرمان را چگونه مي بینید؟

همانطـور کـه گفتـم بـا امکانـات خودشـان بچه هـا کار 
سـرپا  نمی تـوان  بلیـط  فـروش  بـا  تاتـر  ولـی  می کننـد 
بـه  عاشـقان  ایـن  مي تواننـد  چقـدر  اینکـه  و  بایسـتد 
کارشـان ادامـه بدهند نمی دانـم و متاسـفانه هیچ حمایت 
دولتـی نمی شـود بـه نظـر مـن بایـد یارنه هـا و کمک های 
دولتـی به سـمت هنرمندان تاتر سـرازیر شـود امـا توقعی 
و انتظـاری بـه همـراه این یارانه هـا گریبان گیـر هنرمندان 
نشـود و ایشـان مخیـر باشـند کـه هـر آنچـه کـه صحیـح 
مي داننـد تولیـد کننـد.وی در پایـان بسـیار از برگـزاری 
هفتـه ی فرهنگـی کرمـان در تهـران تمجید کـرد و گفت 
بهتـر اسـت که فاصله هـای ما ایرانـی با هم کمتـر و کمتر 
بشـود و ایـن مهـم مقدر نمی شـود بـا آشـنایی فرهنگی و 

برگـزاری چنیـن برنامه هایـی.

حضور منصور علیمرادی
در آپ آرت مان

روی  کرمانـی  نویسـنده ی  و  شـاعر  علیمـرادی  منصـور 
کرمانی هـا را در وقت شناسـی سـفید کـرد و تقریبا یک سـاعت 
پیش از شـروع نشسـت داسـتان به آپ آرت مان آمد و جذابیت 
حضـور نویسـنده ی برنـده ی هفـت عقلیـم و زبـان شـیرین و 
جنوبـی منصـور بیننـدگان سـینماتک را هـم تحت تاثیـر قرار 
داد و بـازار مسـتندهای امروز را اندکی کسـاد کـرد مردم یکی 
پـس از دیگـری سـالن نمایـش را تـرک می کردند و به سـالن 
انتظـار می آمدنـد تـا در کنار علیمـرادی و دوسـتتان اهل ادب 
و داسـتانش اندکی بنشـینند و با فضای فکری او بیشـتر آشـنا 
بشـوند و مهم تر از همه از رسـم و رسـوم جلسـات و نست های 
خشـک و خسـته کننده ی ادبی هم فرار کنند گونه ای صمیمی 
از نسـیت ادبی را تجربه کنند. حسـین نظری در شـروع رسمی 
وقـت نشسـت ادبیـات بـرای مقدمـه لیکـو خوانـی کـرد و در 
ابتـدای آن هـم علیمرادی از لیکو گفـت و تاریخ آن،اینکه لیکو 
شـعری چهار کلمه ایسـت که بـه تعـداد خواننـده اش می تواند 
تعبیـر داشـته باشـد و در واقـع لیکـو همـان هایکـوی ایرانـی 
اسـت و پـس از آن ترجمـه ی چنـد نمونـه از آن را قرائت کرد 
مثل:روشـنای مـاه می تابد به سرتاسـر دشـت/ من ایـن فاجعه 
را تحمـل نخواهـم کرد. و سـپس نظری دسـت بـه قیچک برد 
و گویـی تمـام حضـار ناگهان بـه اعمـاق جنوب پرتاب شـدند 
و نام هـا و افسـانه های جنـوب بـا صـدای قیچـک و لیکو خوانی 

نظـری در ذهـن مخاطبان جـان گرفتند.

گزارش پیام ما از روز دوم هفته فرهنگی کرمان در »آپ آرت مان«

آقا عباسی از پرفرمنس آرت گفت

خبر

آگهی حصر وراثت
آقـای عبـاس اسـتوار زاده راوری فرزنـد مرتضی دارای شناسـنامه 
شـماره 146 بشـرح دادخواسـت شـماره فوق مورخـه 1394/10/14 
اصغـر  فرزنـد  طـرزی  اسـمعیلی  فاطمـه  شـادروان  داده  توضیـح 
بشناسـنامه شـماره 1 در تاریخ 1394/8/3 در شـهر راور فوت شده و وراثت 
منحصر الفوت وی عبارتند از: 1- عباس اسـتوار زاده به شـماره شناسـنامه 
3219866905 متولـد 1353 همسـر متوفـی 2- اقلیهـا غیاثـی طرزی به 
شـماره شناسـنامه 4 متولـد 1327 مـادر متوفـی 3- حنانـه اسـتوار زاده 
راوری بـه شـماره شناسـنامه 3210094543 متولـد 1382 فرزنـد متوفی 
4- ایلیـا اسـتوار زاده راوری بـه شـماره شناسـنامه 3210159319 تاریـخ 
تولد 1392 فرزند متوفی 4- علی اسـتوار زاده راوری به شـماره شناسـنامه 

3210080763 متولـد 1379 فرزنـد متوفـی. 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامه 
ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجـه اعتبار 

است.  سـاقط 
م الف 306
نسرین خیراندیش- دبیر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir
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انتقال سوشا مکانی به زندان اوین
مدافـع  وکیـل  نوشـت:  ایسـنا 
موکلـش  انتقـال  از  مکانـی  سوشـا 
بـه زنـدان اویـن خبـر داد و گفـت: 
تـا روز چهارشـنبه نتیجـه تحقیقات 
در ایـن پرونـده مشـخص می شـود. 
بهنـام علـی محمـدی اظهـار کـرد: 
و  نـدارد  شـاکی خصوصـی  موکلـم 
ایـن موضـوع کـه بازداشـت شـده و 

در زنـدان بـوده، صحـت نـدارد. وی بـا اشـاره بـه اینکـه پرونـده در 
شـعبه 12 بازپرسـی دادسـرای کارکنـان دولـت بـه ریاسـت قاضـی 
حسـن زاده در حـال رسـیدگی اسـت، گفت: بـه دلیل اینکـه بازپرس 
پرونـده در مرخصـی بـود، بازپرس جانشـین دسـتور اعـزام موکلم را 
بـه زنـدان اویـن داد. علـی محمدی افزود: قاضی حسـن زاده دسـتور 
داده کـه پلیـس فتـا تحقیقـات را انجام دهـد و ما نیز اعـالم کرده ایم 
کـه تصاویـر منتشـر شـده ربطی بـه موکلم نـدارد و تلگـرام موکلم و 
گوشـی نامـزد وی را هـک کرده انـد. وی یـادآور شـد: قاضـی حسـن 
زاده در این پرونده تالش زیادی کرده اند و متاسـفانه انتشـار اشـتباه 
موضـوع در یکـی از رسـانه ها باعث شـده کـه چنین فضایـی در افکار 
عمومـی نسـبت بـه موکلم ایجـاد شـود .وکیـل مدافع سوشـا مکانی 
بـا یـادآوری اینکـه موکلـش در بازداشـت موقـت اسـت، افـزود: روز 
چهارشـنبه تحقیقـات در ایـن پرونـده به پایان می رسـد و مـا منتظر 
نتیجـه تحقیقـات در ایـن پرونده هسـتیم تـا بی گناهـی موکلم ثابت 

 . د شو

واکنش رضا رشیدپور به یک برخورد
 زشت در خیابان! 

رضـا رشـیدپور بازیگـر و مجـری 
نسـبت  خـود  شـخصی  صفحـه  در 
شـهرداری  مامـوران  برخـورد  بـه 
نشـان  واکنـش  دستفروشـان  بـا 
داد. رضـا رشـیدپور در متـن خـود 
نوشـت: »اینجـا تهران اسـت. خیابان 
جمهوری. همین چند سـاعت پیش، 
ماموران شـهرداری تمـام دارایی یک 

لبـو فـروش را بـه خـاک نشـانده اند. چنـد وقـت پیش هجوم ایشـان 
بـه پسـرک گل فـروش در چهـار راه فرمانیه را به چشـم دیـدم. تمام 
گل هایـش را پرپـر کردند. شـاخه به شـاخه با قـدرت و صالبت. حتما 
کارتـان درسـت اسـت. البـد قانـون را اجـرا می کنیـد. مـن قضـاوت 
نمی کنـم. فقـط خواهـش می کنـم بـا همیـن جدیـت و شـدت بـا 
برج سـازانی کـه در گوشـه و کنـار شـهر به ریـش من و شـما و قانون 
می خندنـد هـم برخـورد کنیـد.  آن مـرد لبوفـروش بـه خاک سـیاه 
نشسـت و مـن حـدس می زنـم که خاک سـیاه بنشـاند آن مـرد برج 
فـروش- هـم قانـون و هـم مـن و شـما را. جنـاب قالیبـاف شـهردار 
محتـرم تهـران، مـن مطمئنم که شـما خبـر ندارید وگرنه شـما کجا 
و رفتارهـای تنـد کجا؟ بـه نیروهای شـهرداری بفرمایید که درشـتی 
کـردن بـا آدم ناتـوان در دیـن مـا تقبیـح شـده اسـت. دستفروشـی 
چهـره شـهر را خـراب می کنـد و ایـن رفتارهـا چهـره انسـانیت را. 

ببخشـید کـه جسـارت کـردم. «

ماجرای »دراکوال«ی عطاران
فیلـم  سـومین  »دراکـوال« 
کارگردانـی  کارنامـه   سـینمایی 
سـی  در  کـه  اسـت  عطـاران  رضـا 
فجـر  فیلـم  جشـنواره  چهارمیـن  و 
پذیرفتـه نشـده و احتمـاال در اکـران 
نـوروز روی پـرده مـی رود. عطـاران 
نـام شـناخته شـده ای در سـینمای 
او  اسـت.  ایـران  )خصوصـا کمـدی( 

کـه عنـوان پرفروش تریـن بازیگـر سـال93 را نیـز بـه همـراه دارد، 
حضـورش بـه عنـوان بازیگـر در هـر اثـری به راحتـی میـزان فروش 
فیلـم را بـاال می بـرد. او در سـمت کارگـردان نیـز ایـن ادعـا را ثابـت 
کـرده و بـا فیلم هـای »خوابـم مـی آد« و »رد کارپـت« توانسـت در 
مرکـز توجـه قرار بگیـرد. هرچند کـه منتقدین و حتی مردم نسـبت 
بـه »رد کارپت«نظـر مثبتـی نداشـتند، امـا عطـاران نگاه ویـژه خود 
بـه حـوادث مختلـف را دارد و از همیـن منظـر آن را روایـت می کند، 
روایتـی کـه جسـارت می خواهـد. او در تازه تریـن اثـر خـودش بـه 
سـراغ یکـی از کلیشـه ای ترین نام هـا و موضوعـات سـینمای جهـان 
رفتـه، سـوژه ای تکـراری کـه هرگـز کهنـه نمی شـود و همیشـه و در 

دارد. را  خـودش  عالقه منـدان  خوانشـی  هـر 

حج تمتع لغو شد
محمدعلـی اسـفنانی، سـخنگوی 
کمیسـیون قضایی و حقوقی مجلس 
بـا  گفت وگـو  در  اسـالمی  شـورای 
خبرگـزاری  اجتماعـی  خبرنـگار 
روابـط  قطـع  تاثیـر  مـورد  در  آنـا 
دیپلماتیـک عربسـتان بـا ایـران بـر 
موضـوع حـج تمتـع امسـال اظهـار 
کـرد: در فاجعـه منـا حـق مطلـب 

ایـن بـود که ایـران در قطـع روابط دیپلماتیک با عربسـتان پیشـقدم 
شـود نـه اینکـه دولت عربسـتان با ارتـکاب این همه جنایـت بخواهد 
در ایـن مـورد تصمیم گیـری کنـد زیـرا سـعودی ها در فاجعـه منـا 
بسـیاری از حجـاج مظلـوم و بی گنـاه را بـه شـهادت رسـاندند و حاال 

نیـز بـا وقاحـت تمـام اقـدام بـه اعـدام شـیخ نمـر کردنـد.
وی افـزود: قطـع روابـط دیپلماتیـک عربسـتان بـا ایـران، نهایـت 
دنائـت دولـت وهابـی را نشـان می دهـد بنابرایـن همزمـان بـا قطـع 
حـج  بـه  حجـاج  اعـزام  ایـران،  بـا  عربسـتان  دپیلماتیـک  روابـط 
تمتـع نیـز قطـع می شـود و در سـال آینـده امـکان اعـزام بـه حـج 
تمتـع وجـود نـدارد. ایـن نماینـده مجلـس ادامـه داد: وقتـی روابـط 
دیپلماتیـک بـه طـور کامـل قطـع شـود کنسـولگری های آن کشـور 
نیـز تعطیل می شـود و همزمـان با تعطیلی کنسـولگری، صـدور ویزا 
و مجوزهـای اقامـت نیـز قطـع می شـود مگـر اینکـه دولـت واسـطی 
بیـن ایـران و عربسـتان، وسـاطتت و میانجی گـری کنـد کـه بـه نظر 
مـن هیـچ ضرورتـی بـه چنیـن اتفاقـی نیسـت زیـرا درسـت اسـت 
کـه بحـث حـج جـزو واجبات محسـوب می شـود امـا انجـام واجبات 
در شـرایط خاصـی در شـرع از جملـه وقتـی موجبـات تعـذر باشـد 

وجوبـش برداشـته می شـود.

عکس: ياسر خديشي

چتر نمی خواهد

اين هوا،

تو را می خواهد...

رضا کاظمی

عکس نوشت

تئاتر

تئاتر مشنگ ها
همراه با رونمایی پوستر

کارگردان: مهدی حشمتی   نویسنده: نیل سایمون
زمان: چهارشنبه 16 دیماه، ساعت 17:30

مکان: خیابان احمدی غربی نبش کوچه 25 - پالتو موج نو

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجب پور، جاوید مومنی، 
عباس صفا، عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

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

ویژه

کنسرت

هنر

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 اعـالم مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com

0 9 3 5 2 5 2 0 0 0 5

کنسرت سازهای کوبه ای گروه پاسارگاد
به نفع کودکان بیمار زنجیره امید

زمان: 17 و 18 دی ماه، ساعت 20
مکان: پارک مادر، تاالر ایرج بسطامی

مراکز فروش بلیط:
عرضه محصوالت فرهنگی چشم انداز)خیابان شفا(

عرضه محصوالت فرهنگی آریا )چهار راه اقبال(
موسسه خیریه زنجیره امید)نبش امام جمعه 20(
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نمایش

سمفونی خاموش در آپ آرت مان

فیلـم مسـتند ، داسـتانی سـمفونی خامـوش بـه تهیـه کنندگـی و 
کارگردانـی سیدحمیدمیرحسـینی در امـروز  سـاعت 17 بـه همـت 
موسسـه فرهنگـی آپ آرت مـان بـه نمایـش گذاشـته مـی شـود. این 
فیلـم زندگـی پرفـراز نشـیب اسـتاد علـی اکبـر صنعتـی از بزرگترین 
نقاشـان و مجسـمه سـازان معاصـر را روایـت مـی کنـد مرحـوم علـی 
آمـد و در 13  بـه دنیـا  اکبـر صنعتـی در سـال 1295 در کرمـان 
فروردیـن 1385 در تهـران چشـم از جهـان فروبست.اسـتاد صنعتـی 
در نیمـه دوم عمـر، میـان نقاشـی رنـگ و روغـن و آبرنـگ؛ بـه فکـر 
اعتبـار بخشـیدن بـه نقاشـی آبرنـگ افتـاد. بـه گونـه ای کـه آرام آرام 
آبرنگ هایـش منزلـت مکتب شـدن را یافت.مکتب نوین آبرنگ اسـتاد 
سـید علـی اکبـر صنعتـی، تحولـی بـود بنیادیـن و شـگفت انگیـز که 
بـی اغـراق نسـلی را در عرصـه نقاشـی رهـرو خویـش سـاخت.او تنها 
هنرمنـدی در ایـران اسـت کـه نامـش روی دو موزه ثبت شـده اسـت.

از تابــلوهای آبرنـگ او می تـوان بـه آقا سـید حسـن، به شـوق پـرواز، 
یـک جهـان رنــگ و نقش، زنــدگی بــا آبرنگ، شـبان و موسـی کوه 
و دشـت، می شـود دوسـت داشـت، زندگـی در مـرداب، اسـب تنها در 
دشـت، عاشـقان گل، آن یادهـا کـه رفت، سـپیده دم دهکده، یـاد ایام 
کودکـی، بـاغ بی حصـار، پناه ، جمعه سـبز و ... اشـاره کرد.سـید علی 
اکبرصنعتی در مدرسـه صنایع مسـتظرفه با اسـتفاده از محضر اسـاتید 
بزرگـی چون سـید ابوالحسـن خـان صدیقی کـه بعد از کمـال الملک 
ریاسـت مدرسـه صنایع مسـتظرفه را به عهده داشـت به تحصیل هنر 
مجسـمه سـازی مشـغول و بـه خلـق آثـاری ارزشـمند در زمینه های 
نقاشـی و مجسـمه سـازی پرداخت.عواملی کـه در این فیلـم همکاری 
داشـتند بازیگـران : وحید قرایـی ،ماندانا حجاریان،محمد نـواب زاده،با 
،اردشـیر کاظمـی و اسـتاد  حضـور جمشـید مشـایخی،بابک نـوری 
علـی اکبرصنعتـی/ راوی:پرویزبهرام/مدیرتصویربرداری:امیرپوروزیـری/

مدیرتولید:احسـان نمازی زاده/عکاس:سـمانه احمدی/موسـیقی:کیهان 
حیـدری کلهر/تدوین:سیدحمیدمیرحسـینی/صداگذاری:فیروز 

خیابـان  در  مـان  آرت  آپ  فرهنگـی  موسسـه  اسـت  ذکـر  قابـل 
ایرانشـهر- کوچـه کالنتـری- پـالک 48 مـی باشـد و  شـرکت در این 

برنامـه بـرای همـه عالقـه منـدان آزاد اسـت.


