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بزنگاه

عدالتي از نوع جنسيت 

80 درصد زندانيان از اقشار فقير و حاشيه اي هستند كه بيماري هاي زيادي داشتندتيتر مصور|ادامه از صفحه اولنگاه آخر
عليرضاپاكدل

»ش��هيندخت م��والوردي« مع��اون 
رياست جمهوري در امور زنان و خانواده 
در ماه گذش��ته در ش��انزدهمين نشس��ت مشترك 
معاونت ام��ور زنان و خان��واده با مش��اوران وزيران و 
دس��تگاه هاي اجرايي با تاكيد بر تدوين شاخصه هاي 
عدالت جنس��يتي، گفت: »قرار است ستاد ملي زن و 
خانواده شاخص هاي عدالت جنسيتي را تدوين و ابالغ 
كند و در تقويت س��اختار امور زن��ان و خانواده، تمام 
برنامه ها بايد با شاخص هاي عدالت جنسيتي تطبيق 
پيدا كند و با رويكرد عدالت جنس��يتي تصميم گيري 
ش��ود.« پايه ريزي و پرداخت��ن به اين مه��م يكي از 
مهم ترين اقدام��ات دولت تدبير و اميد در راس��تاي 
توزيع عدالت در بين اقش��ار جامعه است كه مي تواند 
در راستاي بحث دستيابي به توسعه پايدار نيز بسيار 
مهم تلقي شود. در همين راستا بايد اذعان داشت اين 
حركت گامي مهم در راس��تاي ش��عارهاي دولت نيز 
خواه��د بود اما پيش از آن بايد ديد كه ش��اخصه هاي 
عدالت جنسيتي و مفاهيم آن چيست؟ و از آن مهم تر 
چگونگ��ي نهادينه س��ازي و اجرا و پي��اده كردن آن 
اس��ت كه ما را از مرحله حرف و شعار به مرحله عمل 
برساند.  اصلي ترين هدف عدالت جنسيتي دستيابي 
به عدالت ميان زنان و مردان براي تضمين رسيدن به 
توسعه پايدار محسوب مي شود. اين مقوله اگرچه در 
نهادهاي حقوقي و اجتماع��ي موضوعي تازه قلمداد 
مي ش��ود و در عرصه تئوريك بس��يار مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت اما در حوزه هاي اجرايي آن، به س��بب 
اختالط در فرهنگ ها و پاالي��ش نكردن مباني آن، با 
چالش هايي روبه رو بوده كه نيازمند تبييني درس��ت 
در عرص��ه گرايش ها و نگرش ه��اي متكي بر فرهنگ 
بومي و ايراني است. ابتدا بايد مفهوم عدالت جنسيتي 
تبيين شود و شباهت ها و تفاوت هاي آن با مفاهيمي 
مانند برابري جنس��يتي و اختالف جنسيتي به دست 
 آيد، سپس جزو راهبردهاي نظام قرار گيرد و به عنوان 
يك برنامه بين المللي، مطرح و رس��انه اي شود. پس 
از تبيي��ن مفاهيمي همچون عدالت جنس��يتي بايد 
با مراجع رس��مي مربوط به آن مانن��د مراجع تقليد، 
بنياد نهج البالغ��ه و مركز مطالعات اس��المي درباره 
اين مفهوم گفت وگو ش��ود. در واقع آنچه در اين ميان 
ضرورت بحث دارد، ايجاد شرايط متناسب براي تولد 
يك گفتمان اس��ت. گفتماني كه حاصل آن انتظارها 
و مطالبه هاي جامعه اي به ش��مار مي رود و در بس��تر 
تعاليم فرهنگي- اجتماعي و مباني اعتقادي به دنبال 
گشودن راه هاي متناسب براي بهبود شرايط زندگي 
انسان است. با ورود به هزاره جديد كشورهاي جهان 
خود را مل��زم مي دانند فضايي خل��ق كنند كه در آن 
زندگي بهتر با حذف بي عدالتي بر پايه  جنسيت، نژاد 
و طبقه ش��كل گيرد. دس��تيابي به عدالت جنسيتي 
تنها با ارتقاي مش��اركت برابر زنان با مردان در فرايند 
تصميم گيري هاي مربوط به  توس��عه ميسر نمي شود، 
بلك��ه كمك به  زن��ان و دختران در تش��خيص حقوق 
انس��اني خ��ود، كاه��ش تبعيض هاي جنس��يتي در 
دسترسي به  منابع و كنترل برآن و بهره گيري از مزاياي 
توسعه است. عدالت جنسيتي، محور سياستگذاري ها، 
برنامه ه��اي اثرگذار بر مردان و زن��ان در آينده زماني 
حاصل مي ش��ود كه به اين واقعي��ت پي ببريم كه هر 
سياس��تگذاري يا هر برنامه  توس��عه بطور متفاوت بر 
مردان و زنان اثر مي گذارد. شايد ساده ترين تعريف از 
عدالت جنس��يتي چنين باشد: زماني كه فرصت هاي 
در دس��ترس براي زنان و مردان جامعه بيشتر شود و 
زنان و مردان جامعه در كنار هم و با هم براي تغيير در 
نگرش ها، باورها، رفتارها، نقش ها و مس��ووليت ها در 
محيط كار، خانواده، جامعه و بازار جهاني تالش كنند 
تا شاْن انساني حفظ شود و اعتال يابد، عدالت جنسيتي 
حاكم مي ش��ود. يكي از راهكارهاي مهم در راس��تاي 
ايجاد فضاي عادالنه كه امروز كش��ور ما بدان نيازمند 
است مساله توانمند سازي زنان است. توانمند سازي در 
گرو تغيير بنيادي در نگرش، برداشت ما از مسووليت، 
تعهد و مش��اركت همراه با داشتن ش��رايط فرهنگي 
مناسب است. توانمندس��ازي تبديل طبيعي قدرت 
به دانايي و فرهيختگي بدون تالش در حفظ و تملك 
قدرت اس��ت. اقدام معاونت زنان رياست جمهوري در 
تعيين ش��اخصه هاي عدالت جنسيتي گامي موثر در 
اين راستا است اما به نظر مي رس��د آنچه از اين اقدام 
مهم تر است راهكار هاي عملي و پياده سازي و برقراري 
عدالت و نهادينه كردن آن اس��ت و آنچه نبايد از نظر 
دور داشت مساله زيربنايي اقدام و عمل و بستر سازي 
فرهنگي آن است كه يكي از معضالت پيش رو خواهد 
بود. اين امر با توجه به سوابق، نشان  دهنده آن است كه 
دولت و معاون��ت زنان به تنهايي قادر نخواهند بود كه 
كار را از مرحل��ه نظر به عمل تبديل كنند يا اگر گامي 
برداشته شود ضمن اينكه بسيار مهم است اما كوچك 
و ابتر خواهد ماند و نيز اين مساله نشان  دهنده آن است 
كه دولت بايد تمام قد و از تمام پتانسيل هاي خود در 
اين راس��تا بهره ببرد و از نهاد قوه مقننه وبه خصوص 
فراكس��يون زنان در اين راستا اس��تفاده كند. ضمن 
اينكه دولت باي��د در اين زمينه بدنه اجتماعي خود را 
مشاركت داده و از پتانسيل ها و توانايي پايگاه اجتماعي 
خويش بهره ببرد. لزوم تقويت سازمان هاي غيردولتي 
و مش��اركت دادن آنها در اين امر از نكات اساس��ي و 
ضروري اس��ت، امري كه تجربه آن در ديگر كشورها 
نشان داده اس��ت نهاد هاي غيردولتي و فعاليت هاي 
آنان به خصوص در هزاره جديد بسيار تاثيرگذار است. 
امروزه جايگاه سازمان هاي غيردولتي در پياده سازي 
و نهادينه كردن بس��ياري از امور به خصوص در بحث 
عدالت جنسيتي بر كسي پوشيده نيست. بدين ترتيب 
بايد گفت گام نخس��ت و البته مهم و باارزش دولت در 
ورود به مساله عدالت جنسيتي زماني رنگ واقعيت به 
خود خواه��د گرفت كه جنبه هايي از اقدام و عمل هم 
در آن ديده ش��ود يا به عبارت بهتر بايد تغييرات براي 

مردم و اقشار جامعه ملموس بوده باشد. 

زهرا همتي

»از هر ۱۱شغل در جهان يك شغل به صنعت 
گردشگري اختصاص دارد.« اين گفته مديركل 
دفتر بازاريابي و تبليغات گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري كشور است كه اوايل هفته   اخير در 
خالل برگزاري كارگاه آموزشي »مديريت گردشگري پايدار 
در محوطه هاي ميراث جهاني« در كرمانشاه عنوان شده است. 
در دولت يازدهم همواره بر گردشگري به عنوان يك عامل مهم 
اشتغال زا تاكيد شده ، به طوري كه در طرحي با نام »حركت«، 
مقرر شده در چارچوب تقسيم كار بين سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
برنامه هاي اجرايي توسعه اشتغال در صنعت گردشگري با توجه 
به ظرفيت و سرعت ايجاد اشتغال در اين حوزه به اجرا درآيد؛ 
اما آنچه مش��خص است اين بوده كه باوجود صحبت ها و ارايه 
طرح هايي از اين قبيل، هنوز هيچ آماري از اثرگذاري اين حوزه 
در بازاركار به صورت ش��فاف در دسترس نيست. بيش از يك 
سال پيش، پاسخ معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي 
در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيده بود آيا در حال حاضر 
آماري از اشتغال ناشي از توسعه گردشگري در كشور موجود 
است، اين بود: »وقتي از رشد در موضوعي كه بخشي از آن به 
موضوعات انساني برمي گردد و آمار آن محض نيست صحبت 
مي كنيم، مي توانيم به شرايط و تغييرات حاصل شده استناد 
كنيم.« و هنگامي ك��ه خبرنگار از او پرس��يده بود كه چطور 
نمي توان آماري از اشتغال در بخش گردشگري داد در حالي 

كه معموال آمار بيكاري و شغل در كشور ارايه مي شود، به گفتن 
اين جمله بسنده ش��ده بود: »آمار ها معموال ساالنه استخراج 
مي ش��ود. وقتي مي توان آمارگيري ك��رد كه همه اطالعات و 
آمارها جمع آوري شده باشد. اين آمارها فعال در مرحله فراوري 
است. هرچند اين بحث ها اصال آماري نيست. وقتي مي گوييم 
اقبال عمومي نس��بت به گردش��گري ايجاد شده نمي توانيم 
بگوييم اين اقبال پنج هزار، ۱0 هزار يا ۱5 هزار تا بوده اس��ت. 
اين تاثير را رسانه ها بايد ارزيابي كنند. شما به عنوان رسانه بايد 
در مناطق مختلف كشور اين ارزيابي را داشته باشيد كه اقبال 
عمومي از گردش��گري چطور بوده اس��ت. وقتي مثبت باشد 
يعني رش��د اتفاق افتاده اس��ت.«اينكه در مباحث مربوط به 
علوم انساني، مباحث كيفي را چگونه به آمارهاي كمي تبديل 
مي كنند، مبحثي نيست كه بازگو كردنش در اين مقال جذاب 
به نظر  آيد و قطع به يقين تكرار مكررات خواهد بود، اما اينكه آيا 
آمار مربوط به سهم اشتغال در يك حوزه را بايد جزو مباحث 
آماري دانس��ت يا خير، مبحث جداگانه ديگري است كه بايد 
درآن تعمق بيش��تري كرد!  توقع مي رود كه پس از رونمايي 
از طرح اش��تغالزايي »حركت« و با توجه به تاكيد هميشگي 
رييس دولت بر اثرگذاري مثبت گردشگري در اشتغال زايي، 
آمار كمي و قابل استنادي از س��وي مسووالن و سازمان هاي 
ذي ربط ارايه و امكان نقدوبررسي فعاليت هاي انجام شده در 
اين حوزه براي كارشناسان صنعت گردشگري به دور از هرگونه 

شعارزدگي فراهم آيد. 

سهم دقيق گردشگري در اشتغال چقدر است؟
اين وضعيت نامشخص را عدد بده

ايرانشهر

  12 آبان 94: بارندگي هاي اخير سبب شده كه سقف برج آزادي كه در حال تعمير است، دچار تخريب و ريزش آب شود. 
 13 بهمن 94: رييس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران از پايان مرمت برج آزادي تا دي ماه خبر داد. 

  ارديبهشت: رييس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران اعالم كرد: » عجله اي براي پايان مرمت برج نداريم اما براساس 
برآوردهاي ما چهارماه ديگربراي مرمت اين برج زمان الزم است.« 

و امروز
رييس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه شهريورماه به عنوان زمان اتمام مرمت برج آزادي تعيين شده 
است، گفت: » براساس مشاهدات اخير كارشناسان، اين مرمت تا پايان شهريور به اتمام نمي رسد. لذا با توجه به نزديكي فصل 

بارندگي بايد اين مرمت در كوتاه ترين زمان ممكن انجام شود.« 

داستان پرداستان مرمت برج آزادي 
مرور

پاسخ محكم وزير 
دف��اع روس��يه به 
ادعاي رييس پنتاگ��ون در مورد 
اخ��الل در نظ��م جهان��ي، تاكيد 
لوكاش��نكو ب��ر ع��دم معامله در 
مورد روابط دوس��تانه با روسيه و 
بيماري هيالري كلينتون، سرخط 
خبره��اي روزنامه هاي روس��يه 
در صبح سه ش��نبه است. روزنامه 
»ماسكوفسكي كامسامولتس« هم 
خبر داده است: »اوكراين بار ديگر 

عليه روسيه شكايت مي كند«. 

ديوي��د كام��رون 
بعد از ۱5 س��ال از 
مجلس عوام انگليس كناره گيري 
كرد تا حضورش در اين مجلس و 
اختالفات ب��ا ترزا مي  باعث هرج و 
مرج سياسي نشود. اتفاقي كه سوژه 
اول اكث��ر روزنامه هاي انگليس��ي 
در صبح سه ش��نبه ب��ود. »ديلي 
تلگ��راف« اين س��وژه را تيتر يك 
خود كرد و بعد از آن هم خبر داد كه 
هيالري كلينتون قول داده پرونده 

پزشكي خود را رسانه اي كند. 

پرون��ده پزش��كي 
انتخابات  نامزدان 
س��المت  و  رياس��ت جمهوري 
رييس جمهورهاي امريكا، سوژه 
يادداش��تي جالب در »نيويورك 
تايمز« اس��ت. در اين يادداش��ت 
نوش��ته ش��ده كه موهاي سفيد 
ب��اراك اوبام��ا در پاي��ان دوره 
نشانه اي  رياس��ت جمهوري اش 
ب��راي اهميت س��المت نامزدها 
اس��ت و اينكه دونال��د ترامپ به 

خوردن فست فود معتاد است. 

جهان؛ خارج از مرزها 

س��ر پول خرد بين راننده و يكي از مس��افرها 
مختصربحث��ي درگرف��ت. هم رانن��ده و هم 
مس��افر هر دو خودداري كردند وگرنه استبعادي نداشت كه 
اين مختصر بحث به يك مرافع��ه تمام عيار بينجامد؛ و مگر 
نمي انجامد؟ همه مي دانيم كه دويست تا تك تومني يا پانصدتا 
تك تومني، حت��ي هزارتومن��ي و دوهزارتومني و باالترش، 
بي ارزش تر از آنند كه سرشان به جان هم بيفتيم و اعصاب مان 
را سوهان بكش��يم. با اين پول ها نه فقير مي شويم و نه غني. 
حتي شكم گرسنه اي را به سختي بتوانند پر كنند. با اين همه 
اما گاهي رگ تعصب نابجاي مان مي جنبد و بي خود س��رلج 
مي افتيم كه زير بار حرف زور نرويم و حق مان را ناحق نكنيم. 
جاي ديگر ميليون ها تومان حق مان را مي خورند و آسوده از 
برابرش مي گذريم اما توي تاكسي كه وارد مي شويم مكيال ها 
و مقياس هاي مان تغيير مي كند و سر »دوهزار و ده شاهي« 
سختگير مي شويم و پا سفت مي كنيم كه طرف مقابل حق مان 
را نخورد. با فحش و مشت به جان هم مي افتيم و پدر صاحب 
بچه هم را درمي آوريم و سر يك رقم ناچيز، سر پانصد تومن 
به اندازه پانصد ميليون تومن به خودمان ضرر مي رسانيم. يك 
عصبانيت بي جا فكر مي كنيد چقدر ضرر مي رس��اند؟ كاش 
اين گوشي هاي هوشمندمان مي توانستند ضرر و زيان ناشي 
از بي اعصابي و اخم و تخممان را محاس��به كنند و حالي مان 
كنند كه يك من دعوا و مرافعه چقدر مريضي و پريشان حالي 
روي دست مان مي گذارد. يك بار سر مختصري پول خرد يادم 
هست كه مسافر بددهني كرد و راننده خونش به جوش آمد و 
با قفل فرمان پياده شد كه به جانش بيفتد. در آن لحظه نه من 
و نه دو مسافر ديگر را زهره ميانجيگري نبود و نمي توانستيم 
خود را در ميانه اي بيندازيم كه طرفين فحش و مشت و قفل 
فرمان رد و بدل مي كنند. اما خدا را ش��كر بخير گذشت و هر 
دو از خر شيطان پايين آمدند. در آنجا يكي از مسافرها حرف 
خوبي زد. گفت »سر چيزي دعوا كنيد كه به تعريف كردنش 
بيرزد. سر موضوعي همديگر را بزنيد كه اگر يكي شنيد بگويد 
دمتان گرم؛ بگويد اگر من هم ب��ودم همين كار را مي كردم. 
بگويد آفرين به اين غيرت و حميت... نه سر كرايه ماشين كه 
هركس بشنود به تاسف سرتكان بدهد و بگويد خدا يك جو 

عقل بدهد« ... امروز صبح اما، مسافر و راننده انگار كه چنين 
توصيه اي را از قبل شنيده باش��ند زود كوتاه آمدند و دعوا را 
فيصله دادند، اما به جاش اخم كردند و در صندلي هاي خود 
فرو رفتند. دلم براي راننده بيش��تر سوخت. طفلي صبحش 
كه اين باشد ببين ش��امش چه خواهد بود. راننده ها بندگان 
خدا هش��ت، ده ساعت، بعضي وقت ها بيشر بايد در اين شهر 
ش��لوغ و پردود دنده صدتا يك غاز عوض كنند و خيابان ها را 
باال و پايين كنند. خداوكيلي خيلي ش��غل سختي دارند. ما 
يك ساعتش را هم دوام نمي آوريم... داشتم فكر مي كردم كه 
چه كنم يا چه بگويم كه حال جمع خوب ش��ود و اين اخم ها 
كنار بروند. داشتم فكر مي كردم كه چه بحثي سربيندازم كه 
اين حالت افسردگي و قهر تاكسي را الاقل تا رسيدن به مقصد 
از بين ببرم. ما وقتي توي يك تاكس��ي مي نشينيم به همين 
اندازه كه همسفر مي ش��ويم همگروه و رفيق هم مي شويم. 
درست است كه دقيقه اي قبل هم را نمي شناختيم و دقايقي 
بعد هم همديگر را نخواهيم ش��ناخت اما به همين اندازه كه 
كنار هم مي نشينيم رفيق همديگريم و بايد كه هواي همديگر 
را داشته باشيم. اما مس��تاصل بودم كه چه كنم كه اوال توي 
ذوقم نخورد ثانيا بقيه به چش��م يك س��رخوش الكي نگاهم 
نكنند. خدا را شكر اما راديوپيام- خدا امواتش را بيامرزد- به 
دادم رسيد و يك آهنگ ش��اد گيالني پخش كرد و عين آب 
كه آت��ش را خاموش كن��د روي عصبانيت راننده و مس��افر 
ريخت و ظرف س��ه دقيقه كار را به جايي رس��اند كه راننده 
دست زد و مسافر روي داشبورد رنگ گرفت و من و بقيه هم 
عي��ن گروه كر »رعنا، رعنا« را تكرار كرديم. »ِد ميوزيك فود 
آو الو«. جاي ش��ما خالي چه كيفي داد فاصله جهان كودك 
تا هفتم تي��ر. عين يك گروه همدل و رفيق رعنا را خوانديم و 
دست زديم و حال كرديم و روزمان را خوش كرديم. هنوز هم 
كه دارم مي نويسم تتمه كيف صبح باقي است. چطور بعضي ها 
هنوز قدرت و قوت موسيقي را منكر مي شوند و نمي دانند كه 
همي��ن قانوني و مجوزدار و پخش ش��ده از راديو پيامش چه 
خاصيتي دارد و چطور مي تواند يك جمع نس��بتا پريشان را 
سرحال بياورد: »آخه پارسال بوشوي، امسال نمي، رعنا،  اي 

روسيا رعنا، برگرد بيا رعنا...«

رعنا، رعنا

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

خوبي زندگي در كشوري با فرهنگ و اقليم ها و شهرهاي تاريخي مختلف اين است كه مي شود عكس هاي 
زيبايي از حاشيه يك كنسرت در مكاني تاريخي را ديد. درست مثل اين عكس شهداد روحاني قبل از 
اجراي كنسرتش در بيستون كرمانشاه و در محوطه باز اين مكان تاريخي و ديدني. عكسي كه مي گويد 
به همان اندازه كه رسيدن خبرهاي لغو كنسرت در بعضي از شهرها خوشايند نيست، حضور هنرمندان 

در شهرهاي ديگر و استفاده از ميراث فرهنگي و همراهي با هنر، دوست داشتني و جذاب است. 

عكس نوشت

تورهاي تركي��ه دوب��اره راه افتادند و همين 
حاال كه اين گزارش نوشته مي شود، هزاران 
هزار ايراني در اس��تانبول، آنتاليا، وان و... از آخرين روزهاي 
تابستان و تعطيالت خود استفاده مي كنند و مشغول خريد 
يا تفريح هس��تند. ايراني ها مرزها را رد مي كنند تا به كشور 
دوست و همسايه بروند و گردشگر خارجي به حساب بيايند. 
ايراني هايي كه همين ديروز هفت نفر از آنها، زخمي و حادثه 
ديده، از مرز ايران و تركيه به كش��ور بازگشتند و خاطره اي 
از يك حمله انتحاري در ش��هر وان را هم ب��ه همراه دارند. 
قبل تر از اين هموطنان هم، ايراني هاي ديگري از انفجار در 

استانبول خاطره داشتند. 
خاطره هاي��ي ك��ه هيچكدام ب��ه عنوان خاطره يك س��فر 
خ��وب و دوست داش��تني ب��ه حس��اب نمي آي��د و معلوم 
نيس��ت كه براساس چه منطقي، س��فر به مناطقي پرخطر 
انتخاب مي ش��ود. در اين ميان كارشناس هاي گردشگري 
و جامعه ش��ناس ها هم هم��ه از بي اطالعي و ع��دم آگاهي 
كافي مي گويند. جامعه شناس��ان معتقدند كه وقتي مردم 
تحت تاثير تبليغات پرس��روصدا و جذاب هس��تند و وقتي 
قيم��ت س��فرهاي داخلي هم ارز با س��فر به تركيه اس��ت، 

م��ردم همچنان بي توجه به خطر به تركيه س��فر مي كنند. 
كارشناسان گردشگري هم در موضعي ميانه رو معتقدند كه 
سفر به تركيه به عادت دوست داشتني ايراني ها تبديل شده 
و اگر ايراني ها بدانند كه مناطق پرخطر كجاس��ت و از كدام 
مكان هاي بايد دوري كرد، سفر به تركيه امن و راحت است. 
در اين ميان تنها اتفاقي كه ناديده گرفته مي ش��ود؛ اوضاع 
ناامن تركيه اس��ت كه هرروز از يك منطقه به منطقه ديگر 
تغيير مي كند و نكته اي اس��ت كه نه براي مسافران ايراني و 
نه براي تورهاي گردشگري مشخص نيست. اگر در همين 
تابستان اس��تانبول نقطه پرخطر بود، حاال و براساس آنچه 
سركنسول ايران در ارزروم مي گويد مناطق شرق و جنوب 

شرق اين كشور خطرناك است. 
انفج��ار در وان، در واقع يك زنگ خطر مهم و بزرگ اس��ت 
براي اينكه مناطق پرخطر تركيه هرلحظه تغيير مي كند و 
زخمي ش��دن يا خداي نكرده جان دادن هموطن ايراني در 
اين كشور، اتفاقي است كه نبايد ناديده گرفته شود و بايد بار 
ديگر به اين پرسش بازگرديم كه چطور مي شود اين هيجان 
سفر به تركيه خطرناك را درك كرد و براي آن راه حلي واقعي 

و درست پيدا كنيم؟ 

گردشگران ايراني همچنان به مناطق مختلف تركيه سفر مي كنند
خطري كه هرلحظه در كمين است

وداع با اسلحه- ارنست همينگوي 

كاترين: آدم هايي كه همديگررودوس��ت دارند مخصوصا بين خودشون س��وءتفاهم به وجود مي آرند و دعوا مي كنند. بعد يهو 
مي بينند كه ديگه همديگر رو دوست ندارند. 

فردريك: ما دعوا نمي كنيم.
كاترين: نبايد بكنيم چون اگر توي اين دنيا اتفاقي بين ما بيفته همديگررواز دست مي ديم، اونوقت دست ديگران مي افتيم. 

فالش بك

بازخواني خبر تازه رسيده 

سهراب س��پهري سال هاي س��ال نامي بود 
ك��ه در جه��ان ش��عر مي درخش��يد؛ نامي 
ك��ه تكرارنش��دني اس��ت و همچنان ب��ه عن��وان يكي از 
تاثيرگذارترين ش��اعران ش��عر نيمايي به حساب مي آيد و 
جايگاهش هم قابل دسترس��ي. اما چند سالي است كه در 
حاشيه نام سپهري شاعر، برچسب ديگري هم نقش خورده 
و او را از جايگاه شاعر، به جايگاه شاعر- نقاش رسانده. اتفاقي 
كه هميش��ه و همواره در زندگي شخصي سپهري و آنهايي 
كه به معناي واقعي كلمه مي شناختند اتفاق عجيبي نبوده، 
اما براي مخاطب عام و در اين س��ال هاي اخير تازگي دارد. 
دليل اين تغيير، فروش چند صد ميليوني و چند ميلياردي 
تابلوهاي نقاشي است كه از س��پهري به جا مانده. از شش، 
هفت س��ال پيش كه حض��ور آثار هنرمندان تجس��مي در 
حراج هاي خارجي پررنگ شد و بعد از اينكه حراج تهران راه 
افتاد، نام سپهري هميشه به عنوان هنرمندي با اثر فروخته 
ش��ده گران قيمت در خبرهاي مربوط به اين حراج ها ديده 
مي شود و اين طور اس��ت كه مخاطب عام هم متوجه شده؛ 
سهراب سپهري نقاش��ي مهم بوده كه نقاشي هايش در اين 
روزها حكم گنجينه هنري ب��اارزش دارد. حاال و در چنين 
روزهايي، يك كارشناس آثار هنري در گفت وگويي با ايلنا، 
كوت��اه و موجز درباره اين اتفاق صحب��ت كرده و خاطره اي 
ت��ازه نقل ك��رده. غالمعلي فره��ت، پژوهش��گر تاريخ هنر 
روايت كرده كه حدود 25س��ال پي��ش، دقيقا در روزهايي 
كه سهراب سپهري ش��اعري مهم بود و نه نقاشي معروف، 
ارزش تابلوهاي اين هنرمن��د 70 هزارتومان بود. رقمي كه 
در آن روزگار و به نسبت تورم رقم چندان كمي نبوده، اما به 
اندازه اين روزها و ارزش تازه آثار س��پهري هم گران قيمت 
به حس��اب نمي آمده. فرهت اين اتف��اق را اين طور تعريف 

مي كن��د: » حدود 
پن��ج،  و  بيس��ت 
شش س��ال پيش 
در منزل كاتوزيان 
درب��اره فروش آثار 
س��پهري صحبت 
آن  مي كردي��م، 
زمان آثار سپهري 
70 ه��زار توم��ان 
مي رفت،  ف��روش 

درحالي كه امس��ال همان اثر سهراب س��ه ميليارد تومان 
فروخته ش��د. چطور 70هزارتومان درعرض چند س��ال به 
ميليارد مي رس��د.« فرهت وجود دالالن هنري را دليل اين 
اتفاق مي داند. اتفاقي كه در اصل و واقعيت دنياي تجسمي، 
اتفاق چندان خوشايندي نيس��ت و باعث مي شود تا ارزش 
واقعي آثار خود را نش��ان ندهند و به هنر به چشم يك كاال 
نگاه ش��ود. به اين ترتيب بحث تازه اي درب��اره فروش آثار 
هنري و ستاره شدن آثار سپهري در دنياي تجسمي شكل 
مي گيرد؛ بحثي كه از يك طرف مدافعان آن به ديده شدن 
آثار سپهري اش��اره مي كنند و مخالفان هم از داللي و نگاه 
بازاري به نقاشي ها مي گويند. اتفاقي كه شايد اگر سپهري 
زنده بود، شكل ديگري مي گرفت و نمايش ديگري داشت. 
اما هرچه كه هس��ت در حال حاضر سهراب سپهري يكي از 
معروف ترين نقاشان ايراني در دنياي تجسمي و حراج هاي 
كريستي و ساتبي است و در ايران شاعري كه روزي روزگاري 
گفته بود: » اهل كاشانم، پيش��ه ام نقاشي است، گاه گاهي 
قفسي مي سازم با رنگ، مي فروشم به شما... « و حاال نقاشي 

گران  قيمت است. 

سپهري شاعر يا سپهري نقاش 
چهره روز

الهام معيني جزني

نگاه نو
 بزرگ س��ينماي ايران منتشر 
ش��ده. روي جلد اين فصلنامه 
تصوي��ري از داوود رش��يدي 
اس��ت و پرونده اي مفصل هم 
در صفح��ات داخل��ي درباره 
عباس كيارستمي تدارك ديده 
شده اس��ت.  در اين ش��ماره از 

مجله نگاه نو مي خوانيم؛ »بخش ويژه سينماي عباس 
كيارستمي« سينماي كيارس��تمي: سينماي مولف، 
حميد نفيسي؛ يادي از دوست، عباس كيارستمي. ناصر 
زراعتي؛ ميراث كيارستمي، سعيد رضواني؛ كيارستمي: 
سينماگري عليه س��ينماتوگرافي، علي اميني  نجفي؛ 
شالوده ش��كني يك دروغ، احمد ميراحسان؛ جامعه و 
سياست در فيلم هاي كيارستمي، علي اصغر سيدآبادي. 
 در »بخش مقاله ها« هم آثار زير آمده اس��ت: شادي و 
آزادي، محمد دهقاني؛ الوين تافلر را بيشتر بشناسيم، 
ش��هيندخت خوارزمي؛ برگزيت؛ توفان همه پرس��ي، 
كريم ارغنده پ��ور؛ مهم ترين رونده��اي اقتصاد ايران 
در س��ال ۱۳۹۴، سيدغالمحسين حسن تاش؛ محمد 
مس��عود و آرزوهاي خرده ب��ورژوازي، آرمان نهچيري. 
 بخش زندگينامه اين فصلنامه هم به حسين خطيبي 
و مجدالدين كيواني اختصاص يافته و در بخش شعر و 
داستان نيز شعرهايي از ايوان بونين، ويكتوريا توكاروا و 
پرويز دوايي را مي خوانيم.  بخش گفت وگوي اين شماره 
از نگاه نو به مصاحبه با رجبعلي مختارپور اختصاص دارد. 
 مجله »نگاه نو« با صاحب امتيازي و مديرمسوولي علي 
ميرزايي منتشر مي شود و يكصد و دهمين شماره آن با 
25۸ صفحه و با قيمت ۱5 هزار تومان منتشر شده است. 

بازي هاي رسانه ايـ  كالمي 
ناموفق 

يا از منزوي ش��دن اي��ران در جامع��ه جهاني به قصد 
منافع خود لذت مي بريم و دوست نداريم زندگي شما 
با رفع تحريم ها وپذيرش ايران در جامعه جهاني رونق 

بگيرد؟! و... 
اين گروه ها اگر اين طور بخواهند حرف بزنند و واقعيت را 
بگويند تقريبا ديگر تغيير هويت داده و استحاله شده اند. 
آنها سرمايه اجتماعي كم دارند. اين بازي كالمي براي 
اين است كه اعالم حضور كنند و هم به جماعت اندك 
هواداران خود روحيه بدهند. متاس��فانه اينها مردم را 
كوزه اي توخالي و خود را آبشار حقيقت فرض مي كنند 
و گويي مردم عنصري منفعل و بدون قدرت تشخيصند. 
به طور مثال بسياري از رسانه ها سال هاي سال است كه 
در دست اين گروه اس��ت. كانال هاي رسمي روزانه در 
جهت منافع اين گروه فعاليت رس��انه اي مي كنند. اما 
انتخابات اخير نشان داد كه نگاه مردم چيز ديگري است. 
بنابراين چني��ن بازي هاي كالمي � رس��انه اي در 
طوالني مدت نتيجه چنداني ن��دارد و نبايد نگران 
شد. مردم آگاه هستند و آن كوزه توخالي فرض شده 
نيستند و آگاهي و قدرت تشخيص آنها باالست. اين 
بازي هاي كالمي و رسانه اي اتفاق  مي افتد و جامعه 
هم واكنش��ي درخور به آن نش��ان مي دهد. در اين 
ميان نقش رس��انه هاي اصالح طلب و رس��انه هاي 
همراه با مردم و جامعه مدني هم نقش مهمي است. 
واكن��ش  به اين بازي ه��اي كالمي باي��د آگاهانه و 
صبورانه و غيرانفعالي باشد. رسانه هاي اصالح طلب 
بايد مسائل اصلي جامعه را با مردم درميان بگذارند 
و درست »خبر رساني« و درست»تحليل رساني« 
كنن��د. و خ��ود را معطل جن��گ روان��ي � كالمي 

تندروها نكنند. 

سكوت اصولگرايانه
بنابراين نيازي به نوش��تن نامه براي بررسي كارهاي 
ش��هرداري در اين مورد نبود، چون اين كار به وسيله 
مهم ترين نهاد مس��وول يعني سازمان بازرسي انجام 
شده و گزارش آن نيز منتشر شده است، فقط نيازمند 
پاس��خ ش��هرداري بوده كه تاكنون داده نشده است. 
به عالوه معناي اين درخواس��ت اين است كه گزارش 
سازمان بازرسي را قبول نداريد، و اين توهيني آشكار 
به اين نهاد است و رفتاري خالف قانون تلقي مي شود. 
ش��هرداري موظف به پاس��خگويي به آن نامه بوده و 
متن نامه نيز روش��ن است و چون پاسخ نداده ايد بايد 
برود دادگاه و به تعبيري اتهامات س��ازمان بازرسي را 
نتوانسته ايد پاسخ دهيد. حاال هم دير نشده، كافي است 
به پرس��ش هاي فوق پاسخ دهيد و به جاي آمدورفت 

اداري، يكباره همه مسائل را شرح دهيد. 
۳-  بدترين بخش اظهارات آقاي شهردار بخش سوم 
اس��ت. فرض كنيم كس��اني با انگيزه سياسي در پي 
خراب كردن ش��ما باش��ند، و فرض كنيم آنان در پي 
مبارزه با فساد هم نباشند، اوال اين انگيزه ها را از كجا 
پيدا كردي��د؟ دوم اينكه چه اين انگيزه ها را داش��ته 
باش��ند و چه نداش��ته باش��ند، اين امر توجيه كننده 
اقدامات شهرداري نيس��ت، بهترين شيوه براي خلع 
سالح كردن اين منتقدان سياسي و با انگيزه هاي سوء، 
انتشار اطالعات و بحث و گفت وگوي آزاد است، نه آنكه 
سايت ها فيلتر و افراد احضار ش��وند و در صداوسيما 
تبليغات انجام شود. به عالوه يكي از مخالفان اين اقدام 
شهرداري يكي از نمايندگان سالم اصولگرا در شوراي 
شهر است، او چه انگيزه سياسي براي مخالفت با اين 

اقدام شهرداري مي تواند داشته باشد؟
اينگونه مواجهه آقاي شهردار با اين مساله جز اينكه 
فضاي عمومي جامع��ه و مبارزه با فس��اد را تخريب 
مي كند هيچ نتيجه ديگري ندارد. اگر ايش��ان معتقد 
اس��ت فس��ادي رخ نداده، اطالعات را منتشر كند، تا 
اعتماد به جامع��ه بازگردد. متاس��فانه بخش اعظم 
اصولگرايان در اين جريان س��كوت كرده اند و عده اي 
نيز دنبال ماله كشي هس��تند. اين نحوه رفتار هرچه 
ادامه پيدا كند اصولگرايان بيشتر ضرر مي كنند، البته 

جامعه هم ضرر مي كند.

مجله روز


