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بزنگاه

هنوز هم تدبير مهم تر از 
ساده زيستي است

تيتر مصور|در همين حواليدر حاشيه، در متن

مجسمه ها، نقاشي ها، كارهاي حجمي 
و در كل همه آث��ار هنري با روح و روان 
مردم سر و كار دارند. گاهي بعضي از اين آثار هنري حال 
بد شهروندي كه ش��هري پرهياهو در حال رفت و آمد 
اس��ت را خوب مي كند و گاهي يك نقاشي يا مجسمه 
ممكن است ش��هروندي را از دنيايي كه در آن زندگي 
مي كن��د براي چند دقيقه اي جدا كند و به فكر وا دارد. 
پس نمي توان نسبت به نقش و تاثيرگذاري آثار هنري 

بر مردم بي تفاوت بود. 
برخي آثار هنري، از جمله مجس��مه هايي كه در نقاط 
مختلف شهر نصب مي ش��ود هر روز توسط هزارن نفر 
مردم مشاهده مي شود. توريست ها، افرادي كه به تهران 
سفر مي كنند، كارمندان و... با اين آثار سر و كار دارند 
و نبايد از كنار ديدن اين آثار به راحتي گذشت. چرا كه 
همانطور كه بيان شد برخي از اين آثار هنري به مردم 
آرامش مي دهند و باعث مي شوند كه تنش هاي روحي 
و رواني در طول روز در آنها ايجاد نش��ود. وجود برخي 
از اين آثار مانند قرص ه��اي آرامش بخش براي مردم 
شهرهاي شلوغ و پرهياهو است. اين موضوع تنها يكي 
از بخش هاي تاثيرگذاري آثار هنري در سطح شهر روي 
مردم است. به واقع آثار هنري كه در سطح شهر نصب 
مي شود، طبيعتا با زندگي مردم گره  مي خورند و مردم 
با آن اثر هنري كه حاال مي تواند مجسمه يا نقاشي باشد 
ارتباط برقرار كنن��د و اين موضوع در روح، فكر و رفتار 
مردم آن ش��هر به ش��دت تاثيرگذار است. بخش ديگر 
تاثيرگذاري آثار هنري از جمله مجسمه ها روي مردم 
و شهر ايجاد هويت براي ش��هروندان و آن شهر است. 
هويتي كه معرف مردم و آن ش��هر به دنياست. هويتي 
كه باعث مي ش��ود گردشگران خارجي و داخلي به آن 
شهر سفر كنند. بايد بگويم كه رابطه اي مستقيم بين 
فضاهاي شهري و آثار هنري وجود دارد، اما بايد تعريف 
درس��تي نيز براي نصب اين آثارهنري در شهر وجود 
داشته باشد. اين صحبت به اين معناست كه در ارتباط 
با آثار هنري فضايي كه قرار است اثرهنري در آن قرار 
بگيرد بايد تعريف شود و با دقت براي يك اثر هنري آن 
فضا انتخاب شود. اما متاسفانه در ايران خيلي كم اين 
اتفاق مي افتد و گاهي برخي آثار در فضاي نامناس��بي 
قرار مي گيرند يا فضاي تعريف ش��ده ب��راي آن اثر به 
مرور زمان تغيير مي كند كه نمونه هاي اين صحبت را 
مي توان در سطح شهر مشاهده كرد. مثال مجسمه اي 
در ميداني در سطح شهر نصب مي شود اما بعد از مدتي 
ساختمان بلندي در كنارش س��اخته مي شود كه آن 
مجسمه را تحت تاثير قرار مي دهد و باعث مي شود كه 
تاثير منفي بر آن اثر هنري گذاشته شود يا مانند گذشته 
كانون توجه مردم نباشد. به همين دليل آثار هنري بايد 
حريم داشته باش��ند و حفظ شوند. نكته ديگر هم اين 
اس��ت كه اصل آثار هنري بايد در موزه ها قرار بگيرند و 
بدل آنها بايد در فضاهاي شهري كار شود چرا كه اصل 
اين آثار در خطر آس��يب هس��تند و بايد اين آثار براي 
آيندگان نيز حفظ ش��وند. بحث ديگري كه بايد بيان 
كنم اين اس��ت كه وجود مجسمه فردوسي در ميداني 
به همين اس��م به حد زيادي در تبليغ ش��هر تهران در 
فيلم ها و عكس هاي قديمي و جدي��د تاثيرگذار بوده 
است. توريس��ت هايي كه از اين ميدان ديدن مي كنند 
بعدها اگر با حكيم  ابوالقاسم فردوسي آشنايي نداشته 
باش��ند، راجع به او مي خوانند و متوجه هويت و تاريخ 
ايران مي شوند. نس��ل هاي آينده هم از طريق عكس و 
روايت هاي شفاهي با چنين آثاري آشنا مي شوند. روح 
اس��تاد »ابوالحسن صديقي« ش��اد باشد كه مجسمه 
فردوسي را س��اخت كه چندين سال است در فيلم ها 
و عكس ه��اي قديمي كه مي خواهن��د روايتگر تهران 
باشند، حضور دارد. قطعا ياد چنين افرادي كه در ايجاد 
هويت و تاريخ شهر نقش داشته اند در يادها زنده است. 
حاال هم كه »رضا لعل رياحي« چشم از جهان فرو بسته 
است. پيكره تراش و نقاشي كه مجسمه كوهنوردي كه 
در ميدان دربند نصب شده، را در سال 1341 ساخت 
و حاال هر روزه توريس��ت ها و گردشگران زيادي وقتي 
مي خواهند به كوهنوردي بروند يا حتي به رستوراني 
در اين منطقه بروند، از كنار اين مجس��مه مي گذرند و 
آن را مي بينند. اكثر، افراد زيادي كه براي نخستين بار 
به دربند مي روند در كنار اين مجسمه عكس مي گيرند 
و اين عكس ها تبديل مي ش��ود به خاطراتي در آلبوم 
اشخاص كه در آن مجسمه كوهنورد كه هويت تهران 
اس��ت هم حضور دارد. يكي از نكات مهم در مجسمه 
مرد كوهنورد دربند اين است كه اين اثر در جاي خوبي 
نصب شده و خوشبختانه موقعيت نصب اين مجسمه 
خيلي دچار تغيير نش��ده است كه بخواهد تاثير منفي 

روي مجسمه داشته باشد. 
نمي ت��وان گف��ت ك��ه هنرمن��دان و ب��ه خص��وص 
مجسمه س��ازان از يادها مي روند و به دست فراموشي 
سپرده مي شوند، بلكه مجسمه س��ازان قطعا در ذهن 
هنرمندان زنده هس��تند و مردم هم با ديدن آثار آنها 
و مطالعه در مورد آن مجس��مه متوجه مي ش��وند كه 
پشت اين مجسمه هايي كه به شهر هويت مي دهد چه 

افرادي قرار دارند. 
در گذشت رضا لعل رياحي اس��تاد مجسمه ساز را كه 
سال ها زحمت كشيد، به جامعه هنري تسليت مي گويم 
و ان شاءاهلل روح شان شاد باشد. اما بايد بگويم كه ما در 
كشورمان اساتيد كاربلد، فرهيخته و مقتدري داريم كه 
بايد در حفظ و قدرداني از آنها كوش��ا باشيم. اميدوارم 
قدر سرمايه هاي آينده اين مرز و بوم بيشتر دانسته شود 
و به آنها فضاي كار داد تا در آينده حسرت نخوريم كه 
 اي كاش به اين افراد بيشتر فضاي عمل داده مي شد و 
از آنها كارهاي بيشتري به يادگار مانده بود. بازهم تاكيد 
مي كنم كه بايد فضا دهيم و عرصه را براي فعاليت  آنها 

باز بگذاريم تا يك جامعه مفيد فرهنگي ايجاد شود. 

طاهر شيخ الحكمايي
 تعيين نمره عينک ) بينايی سنجی ( با موبايل

سهيل محمدي

اين روزها يك خبرگزاري خاص وابسته 
به نه��ادي خ��اص در راس��تاي تدابير 
انديش��يده ش��ده براي حمله به دولت دكتر روحاني، 
فيلمي را تولي��د كرد كه از محل زندگ��ي يكي از وزرا 
در لواس��انات گزارش مي كند. اين فيلم بعدها هم در 
يكي از برنامه هاي تلويزيوني ك��ه اجراي آن را يكي از 
»دلواپس��ان« شناخته ش��ده برعهده داشت، با حذف 
اسم وزير مربوطه پخش شد و نشان داد كه صدا و سيما 
هم به آن موضوع گوشه چشمي دارد و از توليد اينگونه 
فيلم هاي هدفدار اس��تقبال مي كند. هدف توليد اين 
فيلم اين بود كه نش��ان دهند وزير راه و شهرسازي در 
رفاه به سر مي برد و يك خانه در لواسانات دارد و طبعا 
چنين فردي كه از رفاه برخوردار است نمي تواند به فكر 
مردم محروم باش��د و مثال براي صاحبان مسكن مهر 
دل بسوزاند. احتماال اين فيلم را خيلي از افراد ديده اند 
و چه بس��ا از منظر برخ��ي از مالك هاي م��ورد قبول 
مردم از جمله ضرورت ساده زيس��ت بودن مسووالن، 
با سازندگان آن مستند هم احس��اس همراهي كرده 
باشند اما من بر آنم كه بايد در اينگونه مسائل به نكات 
ديگري هم توجه كرد و مس��ائل را تنها از منظري كه 
برخي مي خواهند، مورد توجه قرار ن��داد. در اين باره 

چند نكته را مطرح مي كنم: 
1- ترديد ن��دارم كه مس��ووالن بايد ساده زيس��ت و 
كم معونه باشند و بس��ان متوسط مردم زندگي كنند. 
در عين حال داشتن حداقل هاي مورد نياز هر خانواده 
حق هر كسي است و دليلي ندارد كه ما به افراد به خاطر 
داشتن امكانات متعارف معترض باشيم. طبعا بسياري 
از مسووالن ما را كساني تشكيل مي دهند كه به دليل 
تخصص و فعاليت اقتصادي و سابقه كاري، از امكاناتي 
بيش��تر از مردم معمول��ي برخوردارند ك��ه اين امر به 
خودي خود عيب و اشكال نيست. آنچه ايراد دارد نقب 
به بيت المال و سوءاستفاده از جايگاه سياسي و مديريتي 
و برخورداري از رانت اطالعات��ي و اقتصادي و ارتكاب 
اقدامات خالف قوانين است و اال كم نيستند مديراني 
از طيف هاي سياسي مختلف كه اكنون در حوزه هاي 
اقتصادي و صنعتي فعاليت مي كنند و الحمدهلل بيشتر 
از امثال ما هم درآمد و امكانات در اختيارش��ان هست 
و ايرادي هم به آنان نمي ش��ود گرفت. ساختار خاص 
اقتصادي كشور هم برخي را ثروتمند كرده است بدون 
آنكه هيچ اقدام خالفي انجام داده باشند از جمله افرادي 
مانند همين وزير محترم كه چند دهه قبل خانه و ملكي 
را در اطراف تهران به قيمت ناچيز خريداري كردند اما 

اكنون بهاي زيادي پيدا كرده است. 
2- انگي��زه تهيه كنندگان اين فيلم مس��تند هم مهم 
است. گاهي كسي دلش براي مردم سوخته و درصدد 
اصالح يك انحراف در مديريت كشور است ولي گاهي 
صرفا انگيزه سياسي و رقابت انتخاباتي در ميان است 
و كساني با هدف تخريب يك دولت و نيروهاي كارآمد 
آن اقدام به انجام كارهايي از اين دست مي كنند. ترديد 
وج��ود ندارد كه اينگون��ه فيلم ها و اخب��ار و مطالب و 
گزارش ه��ا يك خوراك تبليغاتي اس��ت ك��ه با هدف 
تخريب دولت روحاني تهيه مي شود و انگيزه تخريبي در 
آن بسيار بيشتر از اصالح گري است و از سوي كساني در 
محافل خاص برنامه ريزي مي شود. اينان صدها موارد از 
دزدي ها و ثروت اندوزي هاي ظالمانه و تبديل بيت المال 
به مال البيت را خبر دارند اما چون دس��تاورد سياسي 
براي آنان ندارد و منجر به ضربه سياس��ي به خودشان 
يا طيف سياس��ي مورد حمايت آنان مي شود، ناديده 
مي گيرند اما در اين زمينه خاص وارد مي ش��وند چون 
هدف آنان تخريب دولت روحاني و تهييج افكار عمومي 
قشري خاص عليه وزراي قدرتمند كابينه ايشان است. 
نمي توان »اراده باطل« پنهان شده در پس اين اقدامات 
را ناديده گرفت حتي اگر از زبان آنان »كلمه حق« صادر 
شده باشد در حالي كه در غالب موارد به دروغ و تهمت و 

جعل و بزرگ نمايي و تحريف پناه مي برند. 
3- هميش��ه معتق��د ب��ودم ك��ه »تدبي��ر مهم تر از 
ساده زيستي است« و هنوز هم بر اين نظر اصرار دارم. 
روزي دوس��تي در دولت قبل از ساده زيس��تي رييس 
دولت س��خن مي گفت و اينك��ه غذاي��ش را از منزل 
مي آورد! گفتم نيازي نيس��ت يك مسوول غذايش را 
از منزل بياورد و ما راضي هستيم كه حتي غذاي تمام 
خانواده و فاميل خودش را از رياست جمهوري تامين 
كند اما با يك بي تدبيري هزينه گزاف روي دست ملت 
نگذارد. براي آن دوستم توضيح دادم كه هزينه انجام 
يك اقدام انتخاباتي براي راه اندازي نمايش��ي راه آهن 
اصفهان – شيراز در دولت قبل و ريختن ريل بر زمين 
مهيا نش��ده و هزينه جمع آوري ريل ها و فراهم كردن 
مجدد زيرساخت ها، به گفته نمايندگان استيضاح كننده 
وزير راه وقت )بهبهاني( حدود 200 ميليارد تومان بوده 

است. واقعا كدام يك براي مردم پرهزينه تر است؟
4- مردم��ي كه با وعده دولت قبل به س��راغ مس��كن 
مهر آمدند اميد به اين داشتند كه صاحب خانه ارزان 
بش��وند. اختصاص ميلياردها دالر و ميلياردها تومان 
به اين امر ش��ايد در گام اول نشانه اقدام عدالتخواهانه 
دولت قبل به نظر برسد اما غالب كارشناسان معتقدند 
كه اين كار بدون محاسبه درست و پشتوانه كارشناسي 
انجام ش��ده و نتايج آن هم مثبت نيس��ت. قرار بود در 
خود دولت قبل با آن درآمدهاي افسانه اي و بعد از سه 
س��ال، اين طرح تكميل و نهايي شود اما اين كار انجام 
نش��د و ده ها هزار واحد نيمه تمام بدون برخورداري از 
امكانات اوليه ش��هري و رفاهي، براي دولت بعد باقي 
گذاشته شد آن هم در حالي كه درآمد دولت روحاني 
كاهش چش��مگيري پيدا و تدبي��ر بي تدبيري دولت 
قبل را ناممك��ن كرد. وزير كنوني ب��ه داليل مختلف 
با طرح مسكن مهر مخالف است اما چاره اي جز اتمام 
اين بناهاي نيمه تمام ندارد و با امكانات كم مش��غول 
پيش��برد اين كار اس��ت اما دوس��تان مخالف دولت، 
به محدوديت ه��اي اين دولت و غلط ب��ودن اقدامات 
دولت قبل كاري ندارند. آنان فقط مي خواهند از بستر 
مطالبات مردم ضعيف و نيازمند مسكن، ماهي سياسي 

خودشان را صيد كنند. 

علي شكوهي

آثارهنري به زندگي مردم 
گره خورده است

سازنده تنديس كوهنورد ميدان دربند 
درگذشت

»مديريت شهري، شهر را مي فروشد كه بتواند 
آن را اداره كن��د، اما از طرفي امكان اداره آن را 
ندارد؛ به اين دليل كه تمام ارزش هاي شهر فروخته شده است!«  
اين بخشي از سخنان دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري 
است كه پس از حواشي مربوط به خروج ويالي نمازي از ثبت 
ملي و خطر تخريب آن گفته شده است. گاليه اي كه در ديدار 
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
با اعضاي كميس��يون گردش��گري مجلس نيز به زبان ديگر 
تكرار شد. احمدي پور، سخنان نقادانه خود را اينگونه متوجه 
مديريت شهري كرد: »شهرداري ها با لودرها حركت مي كنند 
و آثار را از بين مي برند، زي��را معتقدند اين بناها فرصت هاي 
توسعه را از شهر گرفته اند. خيلي از مديران ارشد در استان ها 
به دنبال تخريب بناها هستند تا به جاي آن برج، پاركينگ و 
مجموعه جديد بسازند.« در س��ال هاي اخير، رفتار مديران 
شهري با ابنيه تاريخي و بناهاي هويت ساز در كالنشهرهاي 
كشور و علي الخصوص تهران، با انتقادات بسياري مواجه بوده 
است. شهرهاي كشور و در راس آنها تهران، با سرعت صعودي 
و دقت نزولي، به سوي مدرنيته پيش مي روند و پوست اندازي  
مي كنند. فرآيندي كه بدون درنظرگرفتن اصول، با بي نظمي و 
بدون كيفيت در حال پيشروي و توسعه است. يكي از مهم ترين 
عواملي كه زير دست و پاي فزونخواهي شهري، در حال نابودي 
 است هويت اين شهرها بوده، به طوري كه بسياري از آنها، ديگر 
سراغي از گذشته خود ندارند. در اين ميان، كم نيستند خانه ها، 
باغ ها، بازارها و حمام هايي كه يكي يكي خراب شده تا برج هاي 

سربه فلك كشيده، س��ودهايي را سهم مالكان و شهرداري ها 
كنند. س��اختمان هايي كه هركدام، گوش��ه اي از هويت اين 
شهر را به خاطره ها سپرده اس��ت.  به اين اسامي دقت كنيد: 
ويالي نمازي، خانه  توران، سراي دلگشا، خانه صداقت و خانه 
عامري و... اين نام ها تنها چندمورد از بناهاي شهر تهران بوده 
كه هركدام با مشكالت اينچنيني دست به گريبان بوده اند و 
بيشترشان نيز در برابر تخريب ، شكس��ت خورده اند. اتفاقي 
ناميموني كه در نقاط ديگر كش��ور نيز در حال وقوع اس��ت و 
چنانچه فكري به حال آن نشود، تمامي شان تبديل به شهري 
بي قواره و بي هويت خواهند ش��د.  نكته مهم در تخريب ابنيه 
تاريخي اين بوده كه بس��ياري از آنها در فهرست آثار ملي نيز 
ثبت شده بودند و پس از شكايت شاكيان از فهرست درآمده و 
سپس مجوزهاي تخريب آنها گرفته شده است؛ يعني مالكان 
خصوصي آنها توانستند با شكايت و براساس مجوزهاي قانوني، 
ملك خود را از فهرست محافظت درآورند. در هرصورت گزاره 
عقالني اين اس��ت ك��ه درقبال درآمدهاي زياد يك ش��هر از 
س��اخت و س��از، بايد هزينه اي هم در برابر خريد، نگهداري و 
حفظ آثار مهم آن درنظر گرفته شود؛ زيرا همان طور كه يك 
شهر، براي توس��عه خود، نياز به درآمدزايي دارد، براي حفظ 
و بقايش نيز، نيازمند هويت اس��ت. اي��ن دو مقوله حفاظت و 
توس��عه بايد چنان در كفه ترازو قرار گي��رد كه اصالت و نظم 
شهري دستخوش تعرض نشده و از سوي ديگر منابع مالي آن 
نيز از مجراهاي اقتصادي و به صورت شفاف در بهترين شرايط 

به گردش درآيند. 

حراجي به وسعت يک شهر

ايرانشهر
الهام معيني جزني

ايتاليايي  روزنامه 
دالسرا«  »كويره 
صب��ح روز سه ش��نبه آم��اري از 
س��قوط هواپيما در سال 2016 
اراي��ه ك��رد و خب��ر داد: »از هر 
يك ميلي��ون پرواز، ي��ك پرواز 
سقوط كرده اس��ت.« خبر ديگر 
اين روزنامه درباره ش��ورش تازه 
پناهجوي��ان در ايتالي��ا و با اين 
تيتر است: »ش��ورش و اعتراض 
پناهجوي��ان در مرك��ز پذيرش 

پناهندگان در شمال ايتاليا.« 

سفر رييس جمهور 
فرانس��ه ب��ه عراق 
س��رتيتر خبره��اي روزنامه هاي 
»في��گارو«  ب��ود.  نس��ه  فرا
نوشت:»فرانسوا اوالند در عراق، در 
پيشانی جبهه مبارزه عليه داعش«. 
گ��زارش اجتماعي اي��ن روزنامه 
هم درباره آمار ج��رم و جنايت در 
سال گذش��ته و در فرانس��ه بود. 
گزارشي كه مي گويد فرانسوي ها 
در سال گذشته گرفتار 3 ميليون و 

700هزار درگيري بودند. 

خونسردي دونالد 
ترام��پ در مقابل 
تهديده��اي رهبر كره ش��مالي 
گزارش مهم روزنامه »ال موندو« 
اس��ت كه تيتر زده است:»ترامپ 
در مقابل تهديده��ای اتمی  كيم 
جونگ اون: اتفاق نخواهد افتاد«. 
تيتر ديگر اين روزنامه اسپانيايي 
در صب��ح سه شنبه:»ش��ورش 
خوني��ن در ي��ك زن��دان برزيل 
 56 كش��ته ب��ر ج��ا گذاش��ت« 

بود.

جهان؛ خارج از مرزها 

همواره سعي داشته ام در سخت ترين و غيرقابل 
تحمل ترين شرايط، واقع بينانه با مسائل برخورد 
كن��م و بپذيرم هر دوره قواعد و  اقتضائ��ات خودش را دارد. اما 
بعضي اوقات حس��ابي كم مي آورم و به اين نتيجه مي رسم كه 
بعضي ه��ا مثل وصله ناجورند و به درد اي��ن زمانه نمي خورند. 
وقت��ي پايبندي به اصول و پايه هاي اخالق��ي را عين بالهت و 
اُمل بودن بدانند، وقتي فاتحه رفاقت و دوس��تي هاي بي شيله 
پيله خوانده ش��ده باشد و حس��ابگري و زيرو روكشي و روحيه 
كاسبكارانه جايش را بگيرد، حق  داري قاطي بكني و به يك آدم 
منزوي و ُغرُغرو و بدقلق و اسلوموش��ن تبديل شوي. ديگر در 
اين آشفته بازار نمي داني كه چه كسي با تو روراست است و چه 
كسي دارد سر كارت مي گذارد و از تو بهره برداري مي كند. همه 
چيز ادا و سياهكاري و شوآف... هر سوژه و اتفاق و رويداد بهانه اي 
است براي خودنمايي و تخليه كردن و بيان جمالت قصاري كه 
اعتقادي پشتش نيست. كريسمس و آغاز سال نوي ميالدي، 
مرگ يا تولد فالن هنرمند، نويسنده و شاعر، روز ولنتاين، اعياد 
و روزهاي وفات و ش��هادت و ايام سوگواري فرصتي است براي 
رديف كردن يكسري جمالت كليش��ه اي كه رفته رفته جاي 
صحبت رودررو و تماس تلفني و  تازه كردن ديدارها را گرفته... 
با همي��ن الس زدن نصفه نيمه و بي ق��واره در تلگرام و فضاي 
مجازي دل مان را خوش كرده ايم كه ارتباط هاي اجتماعي را با 
ابزار و ادبيات و قواعد اين زمانه حفظ مي كنيم و سراغ همديگر 
را مي گيريم.در حجم انبوه مراسم تدفين و ترحيم، فقط مي آييم 
خودي نش��ان مي دهيم و براي خالي نبودن عريضه يك دالي 
مي كنيم و در حين مرثيه خواني و  تالوت قرآن و س��خنراني با 
بغل دس��تي مان از همه چيز مي گوييم به جز شخص متوفي و 

بعدش وس��ط صحبت هاي متداول و يكنواخت واعظ روحاني 
ترجيح مي دهيم زود شاخ را بكشيم و برويم به كار و زندگي مان 

برسيم و فاتحه...
خب اين بكوب بكوب در ترافيك عذاب آور و ديوانه كننده تهران 
و رساندن خود به مسجد شهرك غرب و مسجد نور سعادت آباد و 
ميرداماد و كارگر شمالي و هفت تير و... براي يك حضور تلگرافي 

و نيومده رفتن، چه ضرورت و فضيلتي دارد؟
اين شيوه مرضيه خود گول زننده، در بسياري از امور روزمره جا 
افتاده و شده كارمان! از آن طرف آنقدر مرگ و مير و سرطان هاي 
جورواجور در سنين مختلف زياد شده كه ديگر احساسي در برابر 
مرگ آدم ها نداريم و اين احتمال مي رود كه به زودي مجالس 
ترحيم به يك س��اعت يا كمتر در اي��ن عصر مدرن تقليل پيدا 
كند. ديگر »انا هلل و انا اليه راجعون« و »بازگشت همه به سوي 
اوست« و »درگذشت هنرمند و فرهيخته گرامي...«، پاي ثابت 
گروه هاي تلگرامي ش��ده و خيلي زود همه چيز رنگ عادي به 
خود مي گيرد و... نفر بعدي نبود؟ در اين شلوغي و اغتشاش و 
بازار داغ هماغوشي با مرگ و روابط فرماليته و باري به هر جهت، 
انگار زندگي و مرگ و س��الم و عليك و روابط اجتماعي، ديگر 
آن حس و حال و عمق همدردانه را ندارد. همه چيز در س��طح 
و ش��كلي تصنعي و متظاهرانه و باسمه اي... چند شب قبل در 
مجلس يادبودي براي دوست و همكار عزيزم »محسن سيف« 
در خانه سينما، من و يكي ديگر از سخنرانان كه با نظم و نثر دم 
از رفاقت و همدلي و هواي يكديگر را داش��تن مي زديم، بعضي 
از مستمعين در س��كونت به ريش مان داشتند مي خنديدند و 
گويي در دل شان مي گفتند: »برو بابا تو هم دلت خوشه  ها...« 

اين است حكايت غريب روزگار ما.

فاتحه...

نگاه آخر
جواد طوسي

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

حاال درس��ت است كه آلودگي هوا در ايران تبديل به يك سنت هميشگي زمستاني شده و ديگر كمتر 
صداي اعت��راض و انتقاد به غبار و هوايي كه تنفس را مختل مي كند و زندگي روزانه را بيمار، ش��نيده 
مي شود. اما مردم ديگر نقاط جهان هنوز به اين پديده ناخوشايند عادت نكرده اند و به اين پديده معترض 
هس��تند. مردمي مثل مردم چين كه با پوشيدن لباس هاي سنتي و استفاده از ماسك هاي تنفسي، به 
پارك بزرگ كينك مينگ رفتند و در حركتي نمادين با اين لباس ها و ماسك ها دوچرخه سواري كردند 
تا اعتراض خود را به آلودگي هوا و وضعيتي كه هم مس��ووالن و هم مردم، آن را ايجاد كرده اند، اعتراض 
كنند. آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ صنعتي به دليل مديريت نادرست و البته رعايت نكردن شهروندان، 
يكي از مهم ترين معضالت زيست محيطي اين روزگار است كه در ايران، چين، هند، فرانسه و... در سال 

گذشته بسيار پررنگ بود. 

عكس نوشت

عصرجمعه- مونا زندي 
شايد آدم نتواند خيلی چيزها را فراموش كند، اما شايد بتواند ببخشد...

15 دي س��الروز تول��د به��رام صادقي اس��ت. 
نويسنده اي كه اگر س��ال 63 و ناگهاني از دنيا 
نمي رفت، امروز 80 س��اله مي ش��د و احتماال همچنان يكي 
از بزرگ تري��ن هجونويس��ان ادبيات ايران. نويس��نده اي كه 
همچنان وقتي پاي صحبت هاي هم دوره اي هاي او مي نشينيد 
از نگاه به ش��دت كمدي وار او به زندگي و وقايع مي گويند و از 
اينكه مدام، با طنزي تلخ، همه چيز را به ش��وخي مي گرفت و 
مي گذراند.  ش��وخي كه حتي در زمان مرگش هم بخشي از او 
بود تا هوشنگ گلش��يري در لحظه هاي آخر خداحافظي از او 
بگويد: »او همچنان دارد با ما ش��وخي مي كند و من مي دانم، 
اين هم يكي از شوخي هاي او است.« فرصت صادقي براي حضور 
در دنياي ادبيات ايران و خلق ش��اهكارهاي درخشان، بسيار 

كم بود. اما او نويسنده اي بود 
كه موفق شد در همين فرصت 
كوتاه با يك مجموعه داستان 
»سنگر و قمقمه هاي خالي« و 
يك داستان »ملكوت«، جايي 
را در فهرس��ت چهره ه��اي 
درخش��ان ادبي ايران باز كند 
كه كمتر كس��ي توانس��ته به 
پاي او برسد و مانند او با نگاهي 
ش��وخ و تلخ، زندگي شهري و 

اجتماعي ايراني ها را واكاوي كند و با لحني طنز، روايتگر تمام 
ناخوشي ها به راحتي و سادگي باشد.

راوي ساده و شوخ ناخوشي ها 

فالش بك

چهره روز 

حقوقدان و منتقد سينمامجسمه ساز

روزي روزگاري اعالم آمار مربوط به بحران هاي 
اجتماعي در جامعه ايراني ممنوع بود. در سه 
سال گذشته آمارها همچنان بي تابي مي كنند و همچنان نرخ 
صعود آنها بيشتر از نرخ نزول و كاهش بحران است. اتفاقي كه 

باعث شد تا سراغ سه كارش��ناس برويم و از آنها بپرسيم اين 
روند طبيعي اس��ت يا مخرب و اينكه كدام خأل باعث مي شود 
تا درصد اعداد در نمودار بحران اجتماعي به س��مت س��قوط 

پيش نرود؟

يك خبر، سه چهره

افزايش آمارها؛ طبيعي است يا مخرب؟

آمارها نقش دماسنجي را دارند كه شدت دماي بدن انسان را 
نشان مي دهند. كساني كه با آن دماسنج مواجه مي شوند چون 
وضعيت شان را نشان مي دهند، طبيعتا نوع واكنش آنها نيز 
متفاوت است. ما هم در حوزه اجتماعي كشورمان نياز به اين 
دما سنج داريم، چون اين دماسنج اجتماعي برنامه ريزي هاي 
ما را مي تواند با واقعيت هاي موجود جامعه هماهنگ تر كند. 
و زماني كه ما بر اساس واقعيت هاي موجود برنامه ريزي كنيم 
مي توانيم اميدوار باشيم اين برنامه ريزي ها اثربخش باشد. اما 
به دليل نوع موضوعاتي كه ما با آنها در حوزه اجتماعي سر و 
كار داريم، اين دماسنج ها هميشه دقيق نيستند و چون نظام 
رصد مس��ائل اجتماعي و معلوليت ها را نداريم، برنامه ريزي 
كردن در حوزه اجتماعي به مراتب سخت تر از ديگر حوزه ها 
اس��ت. چرا؟ چون از واقعيت حوزه هاي اجتماعي آنگونه كه 
هس��ت خبر نداريم. به همين دليل سالمت اجتماعي تا به 

امروز درس��ت سنجيده نش��ده اس��ت. براي مثال در حوزه 
بيكاري هر س��ه ماه يك بار يك آماري داريم اما هرچقدر در 
بحث آمار به حوزه  آسيب هاي اجتماعي نزديك تر مي شويم 
به دست آوردن اين آمار هم سخت تر مي شود. چون نسبت 
به اين حوزه حساسيت وجود دارد و از طرفي شناسايي افراد 
درگير آسيب هاي اجتماعي هم به مراتب دشوارتر از برخي 
از ش��اخه هاي ديگر مثل تورم، بيكاري و مرگ و مير است. به 
همين دليل آمارهايي كه در اين حوزه ارايه مي شود را بايد از 
اين منظر ديد كه اگر آمارها روند رو به رشد و وخامت را نشان 
مي دهند، بايد نسبت به اين وضعت حساسيت بيشتر و بررسي 
دقيق تري داشته باش��يم. گاهي مواقع غلبه نگاه سياسي و 
حزبي به موضوعات اجتماعي موجب مي ش��ود كه در حوزه 
آسيب ها يا موضوعاتي كه حساسيت به آن بيشتر است كار 
پيچيده تر و دشوار تر شود. اما به اعتقاد من در ارايه اين آمارها 
نبايد جانبداري سياسي داشته باشيم. چون اگر اين نوع نگاه 
را داشته باشيم حوزه آسيب هاي اجتماعي هم درگير مسائل 
سياسي مي شود و زماني كه سياسي شود، نمي شود خوب به 

آن پرداخت و زيرزميني رشد مي كند.

افزايش آمار در حوزه هاي مختلف قطعا نگران كننده است. 
آمار حاشيه نش��يني ش��هرها، نرخ بيكاري، افزايش طالق، 
افزايش زنداني يا هر نوع بزهكاري ديگر يقينا نگران كننده 
اس��ت. بايد واقعيت ه��ا را بپذيريم چرا كه ب��ا پنهان كردن 
مش��كالت، آنها قابل حل نيس��تند. بايد گف��ت و بيان كرد 
تا راهكار پيدا ش��ود. گرچه ممكن اس��ت كه بي��ان آمارها، 
حاشيه سياسي داش��ته باش��د ولي به نظر مي رسد كه اگر 
جامعه آگاه شود نه تنها سوءاستفاده اي انجام نمي گيرد بلكه 
خود جامعه هم كمك مي كند كه مشكالت حل شود. در اين 

ميان ممكن است گفته شود علت اين افزايش به خاطر توسعه 
صنعتي و پيشرفت زيرساخت ها باشد اما طبيعي است كه 
رشد اقتصادي يا توسعه صنعتي نمي تواند منجر به افزايش 
نرخ هايي ش��ود كه ذكر شد. همه كشورهاي پيشرفته يا در 
حال توسعه در عين حال كه به توسعه اقتصادي فكر مي كنند 
طبيعي اس��ت كه به توزيع عادالن��ه درآمد و اصالح ضريب 
جيني ه��م فكر مي كنند. بخش��ي از بزهكاري هاي جامعه 
ناشي از مسائل اقتصادي است. به عنوان مثال بخشي از آمار 
افزايش نرخ س��ن ازدواج در جامعه ريشه در اقتصاد دارد يا 
حاشيه نشيني شهرها طبيعي است كه اگر حاشيه نشين ها 
درآمد كافي داش��تند به اين ش��كل زندگي نمي كردند. لذا 
توس��عه اقتصادي به هر قيمتي معنا و مفهوم ندارد. در كنار 
توسعه اقتصادي بحث عدالت اجتماعي و توزيع عادالنه درآمد 

هم ضرورتا بايد انجام شود. 

آمارها دما سنج اجتماع است

پنهان كاري مشكالت را حل نمي كند

هادي حق شناس
اقتصاددان

سيد حسن موسوي چلک 
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران

باال بودن آمارهاي پديده هاي اجتماعي نشان از آن دارد كه 
ما در حال تجربه دوران گذار هس��تيم. يعني مردم ايران از 
قله س��نت پريده اند اما هنوز به قله صنعت نرسيده اند و اين 
وضعيت آمارهاي ب��اال در حوزه ه��اي اجتماعي، فرهنگي 
و... به همين دليل اس��ت. دوراني كه اروپا آن را حدود 400 
س��ال گذراند، ما االن حدود 40 سال آن را تجربه كرده ايم و 
هنوز بايد صبور باش��يم تا اين دوران طي شود. در اين ميان 
نكته اي كه بايد مد نظر قرار دهيم اين اس��ت كه از تجارب 
كش��ورهايي كه دوران گذر را پشت سرگذاشته اند استفاده 
كنيم و به تجربه هاي آنها تكيه كني��م. اين آمار و اعداد باال 

در تحوالت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... به نظرم تب و 
لرزي است كه توامان است. از طرفي طالق يك پديده مدرن 
اس��ت و ما هر چه بيشتر وارد دوران مدرن مي شويم ممكن 
است اين پديده اجتماعي سير صعودي هم به خود بگيرد. 
طالق گاهي نشانه آگاهي زوجين است و نبايد از آمار باالي 
طالق نگران ش��د. چون ما در دوران گذار هستيم و همه در 
حال مطلع شدن از حقوق شان هستند كه دست به اين كار 
مي زنند. در جامعه مدرن و صنعتي انس��ان ها به اين نتيجه 
مي رس��ند كه جدايي بهتر از باهم  بودن و ناهماهنگ بودن 
اس��ت. بايد به آينده اميدوار بود اما در اين ميان نبايد نقش 
رسانه ها را در اين موضوع ناديده گرفت. رسانه ها همانطور كه 
آمار وضعيت اجتماعي، فرهنگي و... را منتشر مي كنند بايد 
اين موضوع را هم به اطالع مردم برسانند كه اين آمار با توجه 
به ش��رايط، دوره اي كه در آن در حال زندگي هستيم، سواد 
مردم، افزايش آگاهي و... طبيعي است و جاي نگراني ندارد. 

آمار باال در پديده هاي اجتماعي طبيعي است

حسين باهر
 جامعه شناس و استاد دانشگاه


