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سخن روز

کل خرج جام جهانی چند؟

یه چیزی
وزیــر رفــاه دولت نهم اخیــراً مصاحبهای انجــام داده
همین
تو
که هرچند دیر انجام شــده و تأثیر این صحبتها هنوز
مایه ها
جایش کبود است و درد میکند اما به درد هیچجا هم
که نخورد ،به درد همین ســتون طنز میخورد.ایشــان
خاطــرات خــود را از دوران وزارت در دولــت نهم بازگو
کرده که بنده حاضرم ادامه آنها را مجانی بنویسم .در
همین حد بدانید که نامبرده گفته« :آقای احمدینژاد
در یکــی از جلســات هیأت دولت اعالم کردند شــما از
فریور خراباتی
امروز دیگر وزیران ایران نیستید بلکه وزیران کل جهان
هستید و این دولت هم یک دولت جهانی است» این
صحبتهــا را نمیدانم دوســتان در هیأت دولت چرا جــدی گرفتهاند؟ زمانی
که دکتر این حرفها را زدند چند ماه از عمر دولت گذشــته بود و میخواســتند
یخ جمع بشــکند و کسی احســاس غریبی نکند ،مزاح کردهاند ،شما چرا جدی
گرفتهاید؟ همان مزاحی که بعداً با اقتصاد و شرایط کشور کردند .آقای کاظمی
بنــده از شــما تعجب میکنم ،آیــا باید مصاحبه کنیــد و بگوییــد« :همین که با
وجــود نرخ رشــد منفی اقتصادی در چشــم ملت نگاه میکردند و از رشــد نرخ
اشــتغال ســخن میگفتند ،خود بزرگترین انحراف بود» این یکی را حاال کمی
قبول داریم ،چند نفر پس از گفتن عبارت«رشد نرخ اشتغال» توی چشم ایشان
زل زدهانــد تــا یــک نفر از رو بــرود و در نهایت آنها از رو رفتهاند .اما بنده شــما را
دوست دارم آقای کاظمی ،شما دیگر چرا؟ آیا این صحیح است که بگویید« :در
ســفرهای اســتانی که با گونی نامههای مردم را جمعآوری میکردند و محتوای
اکثــر ایــن نامهها نیز مطالبات و خواســتههایی بــود که ترتیباثــر دادن به آنها
مغایر با قانون بود» .یعنی مثالً یکی از رئیس دولت خواسته بود که یک فکری
برای«چکه کردن آب از زیر ســینک ظرفشویی بکند» یا یک نفر در مورد «نحوه
ِ
بستن ماست!» سؤال پرسیده بود ،کجای این خواستهها مغایر با قانون است؟
ِ
اصالً شما اعضای همراه ایشان در سفرهای استانی را که نگاه میکردید ،مطالبه
دیگر و در ســطح باالتری به ذهنتان نمیرســید.در پایان هم گفتهاید«:رئیس
دولت ســابق زمانی گفته بود تیم فوتبال ما باید در جام جهانی جزء چهار تیم
اول باشد؛ اصالً در آن سال تیم فوتبال ما به جام جهانی نرفت» واقعاً این دیگر
خیلی جای تعجب دارد ،کمکاریهای خودتان را به رئیس دولت سابق نسبت
میدهید؟ کاری نداشــت که یک تماس با تلفن همراه ســپ بالتر رئیس سابق
خرج جام جهانی چند؟ پولش رو میدیم ما رو
فیفا میگرفتید،میگفتید« :کل ِ
ببر توی چهارتا!» اینکه دیگر کاری نداشت ،واقعاً باید بگوییم که اساساً ساختار
جام جهانی مشکل دارد ،شما یک بار جزوه مدیریت جهانی ،بخش «فودبال»
صفحه  80را مطالعه کنید ،متوجه عرض بنده خواهید شد.

کیوسک

نگاههاشمی
به رسانهها
در «مدیریت ارتباطات»

هشــتاد و یکمین شماره ماهنامه
«مدیریت ارتباطات» ،جلد ،تیتر
و پروند ه رســانه خود را به بررسی
نگاه آیتاهللهاشمی رفسنجانی به رسانهها و عملکرد رسانهها پس از درگذشت
او بــا عنــوان «آیــتاهلل رســانهمدار» اختصــاص داده اســت .آیتاهللهاشــمی
رفسنجانی ،رســانهها و خون دلها ،رفتار رسانهای آیتاهللهاشمی رفسنجانی
ش هاشــمی از منظر
نیازمنــد مداقــه ،تحلیــل و تحقیــق ،رســان ه ملــی در چالــ 
مدیریت ارتباطات و نحوه پوشش خبری درگذشت آیتاهللهاشمی رفسنجانی
در ساعات اولیه :مطالعه تطبیقی دو شبکه تلویزیونی بیبیسی فارسی و شبکه
خبر ،تحلیل برخورد رسانههای مختلف با ارتحال آیتاهللهاشمی رفسنجانی:
آیتاهلل مردم در رســانههای مردمی ،نگاهی به تیتر روزنامههای خرداد  ۶۸و
 ۲۰دی  :۹۵روزنامههــا هنــگام دومین ارتحال مهم تاریــخ انقالب چه کردند؟
آخرین حاشیهنگاری منتشرنشده پایگاه اطالعرسانی آیتاهللهاشمی از دیدار
استاندار و جمعی از مدیران استان کرمان با رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام اهم مطالب این شماره است.

درباره نمایشگاه نقاشی «وروژا»

دریچه

روایت شوریدگی قوم کرد

«وروژا» در زبــان کــردی به معنی شــورانگیز اســت و به
چیزی اطالق میشــود که مایه شــادی و نشــاط اســت.
مینا درویش
«هیرو شیخاالســامی» در مجموعه نقاشــیهای خود
نقاش
نوعی بیقیدی و رهایی را به تصویر کشــیده است ،آنجا
کــه تو از هر چیزی رها میشــوی و با خود یکی
میشــوی ،بــه رقــص و پایکوبــی میپــردازی.
او از فرهنگــی تصویر میســازد کــه در جنگ و
ستیزهایشان ،در سوگواریها و شادیهایشان
بــا رقص و موســیقی حضــور پیــدا میکنند .از
ســالها پیــش اقوام کــرد نوعی همبســتگی و
روحیــهای داشــته و دارنــد کــه ایــن فضــا را در
موســیقی و رقصهایشــان کــه گروهــی اجــرا
میکنند میتوان بخوبی لمس کرد؛ روحیهای
که متأســفانه بــه مرور در اقــوام دیگر یا خیلی
کمرنگ شــده یا در حال کمرنگ شدن است.
مهمتریــن ویژگی در آثار شیخاالســامی ،حرکــت و رهایی زنــان رقصنده آنها
است که میتوان به آن اشاره کرد و بواسطه تکنیکی که برای اجرای آنها استفاده
کرده ،بیننده را دعوت میکند که به این شوریدگی ملحق شود و جزئی از این کل
شود .نمایشگاه «وروژا» تا چهارشنبه  ٢٧بهمن در گالری ثالث واقع در خیابان
کریمخان ،بین ایرانشهر و ماهشهر ،شماره  148دایر بود.
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ب ه مناسبت چهلمین روز درگذشت «آیتاهلل»

عکسنوشت

هاشمی؛ نماد یک نهاد

با درگذشــت آیتاهلل اکبر هاشــمی رفسنجانی اسالم
عالمیمصلح،ایرانعاشقیمصمم،انقالباسالمی
مبارزی فداکار و رهبری ،همســنگری وفادار را از دست
دادنــد ،امــا مــرگ چنیــن خواجــه نــه کاریســت خرد
آنکــه گنــج زری بود در این خاکــدان .آنچه خأل حضور
سید محمدصادق خرازی هاشــمی رفســنجانی را محســوستر و فقــدان نقــش
او را ملموستــر میکنــد دلیلش آنســت که هاشــمی
نهادســازی بود که ســرآخر خود نماد این نهادها شد.
در شــباهتی کمنظیر بین هاشــمی رفســنجانی بــا الگوی تاریخی خــود امیرکبیر،
یک ویژگی مشــترک قابل بیان اســت :تعلق هر دو مقام به نهادســازی؛ آن یکی
دارالفنون ساخت و این یکی دانشگاه آزاد ساخت .آن یکی در جوانی در معاهده
ارزنةالروم به حراســت از مرزهای ایران برخاســت و این یکی در جنگ با عراق به
دفاع از تمامیت ارضی مملکت پرداخت .آن یکی پایه قراولخانه را نهاد و این یکی
بنیان سپاه پاسداران انقالب اسالمی را گذاشت .آن یکی در برخورد با فرقه بابیها
حامی مذهب تشیع شد و این یکی در برخورد با فتنه انحرافیها و خرافیها یاور
دین شــد .و آخرین شــباهت درگذشت در استخر کوشــک تهران در شب سالگرد
قتل امیرکبیر در حمام فین کاشان بود.هاشمی یک هفته پس از پیروزی انقالب،
موافقت امام راحل را با تشکیل حزب جمهوری اسالمی جلب کرد با این استدالل
کــه نظام جدید برای اداره نیازمند تشــکیالت منســجم اســت .حتی در مقطعی
که مطلع شــد امام تصمیم به تأســیس نهادی گرفتند که به اختالفات مجلس
شــورای اسالمی و شــورای نگهبان پایان دهد ،همراه با ســران قوا نامهای خدمت
ایشــان نوشــته و با حمایت از این تصمیم خواســتار تســریع اجرای آن شــدند که
مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد .در دوره جنگ هم گاه کاله و لباس
نظامی بر تن در جبههها فرماندهی میکرد یا عمامه بر ســر ،در تهران به تأمین
ادوات جنگ و تمشیت امور مملکت میپرداخت .حتی فرماندهی جنگ را نیز به
نهادی تبدیل کرد که اختالفات سپاه و ارتش را رفع میکرد .در سرنوشتسازترین
تصمیم مجلس خبرگان رهبری نیز با ایفای نقشی تاریخی ،این نهاد را از بحران
تصمیمگیرییااختالفنجاتداد.
هاشمی در هر مقام و موقعیتی ،به آن نهاد قدرت میبخشید؛ این توانایی افزون
بر قدرت فردی و ذکاوت تشــکیالتی هاشمی ،ریشه در باور به بارور شدن نهادهایی
داشت که انقالب ایران در مرحله تأسیسی و تثبیتی نیازمند آن بود .هیچ مسئولیتی
برای او علیالســویه نبود ،به همین جهت تمام توان خود را معطوف به کارآمدی
نهادی میکرد که مسئولیت آن را بر عهده داشت .به همین دلیل نهادها به سیاق
شخصیتاودرمیآمدند؛بااومعنامیگرفتندومعنامیدادند.حتیاصرارهاشمی
بهقبولقطعنامه ۵۹۸وپایانجنگنیزبههمینروحیهسازندهاوبرمیگشت؛اینکه
جنگ با یک پیروزی به پایان برســد تا ســرمایهها صرف عمران کشور شود؛ او بقای
انقالب را نه در استمرار بیشتر جنگ که در استقرار زودتر صلح میدید که انقالب با
عبور از مرحله تدافعی و تخریبی وارد عصر سازندگی و اصالحات ساختاری شود .به
همیندلیلفرماندهجنگتبدیلبهمبتکرصلحشد؛چونتعهدبهساختارنظامی
داشــت کــه فراهم کردن اســباب رونق کار و رفــاه زندگی را به مردم وعــده داده بود؛
چون نظامی را میخواست که امام با وعده آبادانی خرابیهای گذشته ساخته بود.
به همین دلیل با اطمینان از اینکه جهان صدام را در جایگاه متجاوز خواهد نشاند،
جنگی را پایان داد که خود فرماندهیاش را برعهده داشت.
اما آخرین نهادی که هاشــمی ساخت «نهاد هاشمی» بود؛ هاشمی به مثابه
نماد نهاد اعتدال ،مدارا و سازندگی .فقدان هاشمی غیبت یک فرد یا مقام نیست
بلکه خســارت پایان کارکرد فرد  -نهاد ویژهای اســت که در سیاســت ایران فصل
نویی گشــود؛ زبان سکوت زبان میانه روی که برخالف تصور عامه همواره مداراگر
نبود؛ با تفرقه و انحراف مدارا نکرد؛ انشــقاق و انفکاک را برنتافت و با نهادســازی
سعی در تلفیق و تجمیع داشت تا تفریق و تفسیق .مجمع تشخیص مصلحت
نظام بهترین گواه سیاق مدیریتی هاشمی بود که چگونه با مدارا نخبگان سیاسی
و اقتصادی چپ و راســت ایران را کنار هم نشــاند و کارکرد فراجناحی آن را حفظ
کــرد .دولتــش نیــز مجمــع چــپ و راســت بــود در عصری کــه ســازندگی ،حذف
برنمیتافت،هاشــمی نشــان داد که در ایران میتوان فــرد را به مثابه یک مکتب
دید؛همانگونهکهشهیدآیتاهللبهشتیبهتعبیرامامراحل«بهتنهایییکملت
بود» ،هاشــمی نیز به تعبیری به تنهایی یک مکتب بود؛ یــک نهاد که در انقالب
ایران نقش ایجابی خود را با اتکا به هوش ذاتی و هوشیاری انقالبی بخوبی ایفا کرد.
چنین نهاد فردی متکی به خصائل نیکوی اخالقی بود؛ اینجانب که در دوران
جنگ بهصورت مرتب توفیق دیدار و مصاحبت با ایشــان را داشــتم شــاهدم که
با ســکوت و دقتش به مخاطب اعتماد به نفس عمیقی میداد .در دیدارهایش
نــه غــروری داشــت و نــه رفتــاری صعــب کــه مخاطب زبــان خــودش را مهــار و
خودسانســوری پیشــه کند .به افراد اجازه ابراز نظر و عقیده میداد که با اعتماد و
عزت نفس کامل نقد کنند حتی نقد رفتار خود ایشان را! مکلف بود حرف و نقدش
را بگوید بیآنکه ذرهای از تبعیت از رهبری عدول کند؛ این الگوی آموزندهای برای
سیاستمداران و مسئوالن است .هاشمی مرد انتخابها بود؛ در همه ادوار زندگی
با محک آرای مردم بر کرســی مســئولیت نشســت؛ در انتخابات مجلس شورای
اســامی و خبرگان رهبری و ریاســت جمهوری قریب به پنجاه میلیون بار نام وی
در برگههای آرای مردم نوشــته شــد .از شکســت ،پیــروزی میآفریــد و از پیروزی،
افتخارات ملی را رقم میزد.
پــس از ویرانیهــای جنــگ ،همــه ایــران را کارگاه ملی کــرد برای ســازندگی و
پیشرفت و آبادانی .هاشمی سیاستمداری ایستاده بود؛ تا واپسین ساعات حیات
و چه بســا در هنگامه وداع ایســتاده بود؛ هرگز ننشســت .هرگز خود را از معماری
انقالب بازنشسته نکرد .ایستاده رفت و ایرانی به احترامش ایستاد.

نوا

آغاز فعالیت دوباره عندلیبی
با انتشار آلبوم«میهن»

محمد جلیل عندلیبی پس از هفت ســال دوری از فضای
موسیقی،باانتشارآلبوم«میهن»بهخوانندگیساالرعقیلی
فعالیــت خــود را از ســر میگیــرد .این آلبوم که اســفندماه
توســط مؤسســه فرهنگی «ایران موالنا» منتشر می شود،
ی چون صبوحــی زدگان(در دســتگاه
دربرگیرنــده قطعاتــ 
اصفهان) ،تکنوازی تار(درآمد اصفهان و فرود به دشــتی)،
میهن ای میهن ،تکنوازی تار( دستگاه شور) ،وطنم خوشتر ،در این عشق بمیرید
(شــور و اصفهان) است که نوازندگانی چون امیرحسین رضا (تکنواز تار) ،زنده یاد
پارسااحتشامیپور(تکنوازنی)،سانواعندلیبی(تکنوازعود)وساالرعندلیبی(تکنواز
تنبک)درهمراهیباارکسترموالنابهرهبریارکسترمحمدجلیلعندلیبیبهاجرا
پرداخته اند که ژاله صادقیان نیز به عنوان گوینده در آن حضور دارد.

دربارهمنشور
حقوق شهروندی 42 -

رعایت
حریم خصوصی
در تریبونها

مــن تــاش میکنــم هــر
روز دربــاره یکــی از حقوق
محمد فاضلی
تصریحشــده در منشــور
استاد دانشگاه بهشتی حقوقشهروندیبنویسم.
نوشــتهها و گفتههــای مــا
دربــاره حقوق شــهروندی در عصــری که همگان
از طریــق شــبکههای اجتماعــی میتواننــد وارد
گفتوگــوی فراگیر شــوند ،مؤثــر خواهد بــود .اگر
مایل بودید ،شما هم این نوشتهها را با دیگران به
اشتراکبگذارید.
ëëروزچهلودوم
مــاده  -42حــق شــهروندان اســت که حرمت
و حریــم خصوصی آنهــا در رســانهها و تریبونها
رعایــت شــود .در صــورت نقــض حرمــت افــراد
و ایجــاد ضرر مــادی یــا معنــوی ،مرتکبین طبق
مقــررات قانونــی مســئول و موظــف بــه جبــران
خسارتهستند.
درک منظور ماده  42منشور حقوق شهروندی
بــرای ایرانیان کار دشــواری نیســت .مــردم عادی
و حتــی برخــی عالیتریــن مقــام هــای سیاســی
نیــز طعــم تلــخ و گزنــده رعایــت نشــدن حریم
خصوصی و حرمت خود در رســانهها و باالخص
مهمترین رسانه کشــور را چشــیدهاند .روحانیون
عالیرتبــهای نظیــر مرحــوم آیــتاهلل هاشــمی
رفسنجانی و حجتاالسالم علیاکبر ناطق نوری
دو نمونه نقض حریــم خصوصی و حرمت خود
هستند .بقیه مردم اعم از هنرمندان ،ورزشکاران،
وزیران دولت و بســیاری دیگــر در مواقع گوناگون
هدف هتک حرمت و حریم خصوصی در رســانه
قرار گرفتهاند .آنچه رســانهها را در هتک حرمت
و حریــم خصوصی افراد جســور میســازد ،وجود
حریمهای امن برای رســانه است .نظریه مبادله
در جامعهشناســی به درک این مسأله البته ساده
کمک میکند .رفتــاری تکرار میشــود که پاداش
دریافت کند .عدم رســیدگی منصفانه و منجر به
مجازاتهای بازدارنده به مصادیق هتک حرمت
و حریــم خصوصی افــراد ،برخــی رســانهها را در
تجــاوز به حریمهای افراد جســور ســاخته اســت.
بنابراین اگرچه دولت منشــور حقوق شــهروندی
را اعالم کرده و متعهد شــده ،اما این قوه قضائیه
اســت کــه در تضمیــن اجــرای مــاده  42منشــور
نقــش اصلــی را برعهــده دارد .دولــت میتوانــد
بــا ارائــه آموزشهای شــهروندی و اطالعرســانی
گسترده ،مردم را نسبت به حقوق قانونی خود در
قبال مصادیــق نقض ماده  42آگاه ســازد .دولت
میتوانــد بــه زمینهســازی بــرای آگاهــی عمومی
دربــاره الزامات مــاده  42کمک کــرده و ابزارهای
در دســت خــود ،از جملــه ابزارهــای مالــی ،برای
بازداشتن رسانهها از نقض ماده  42اقدام کند.
ëëنمایشآثار
«آراپیک باغداساریان»
آخرهفته
بازار
گالــری «آ» واقــع در خیابان
فرهنگ
کریمخان زند ،ابتداى شهید
عضدى ،کوچه ارشد ،شماره
 7در تازهتریــن طرح خود با عنوان «طراح ســتاره
دار» فرصتــی فراهــم آورده تا بســیاری آثــار به جا
مانده از آراپیک باغداساریان از فردا تا  10اسفند در
معرض دید همگان قرار داده شود.
ëëهمایــش «گفتوگــو و تمــدن در اندیشــه امــام
موسیصدر»
توگو و تمدن در اندیشه امام موسی
همایش «گف 
صدر» با سخنرانی محسن الویری ،شریف لکزایی
و محمــد باغســتانی امــروز ســاعت  10صبــح در
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی واقــع در قم،
خیابان معلم برگزار میشود.
ëëمیزبانــی آرتســنتر از نقاشــیهای شــاعرانه
«ترقیجاه»
نمایشــگاهی از آثار «محمدعلی ترقیجاه» فردا
عصــر در آرتســنتر باغ به نشــانی بلــوار اندرزگو،
خیابان ســلیمی شمالی ،شماره  ،۱۴۵باغ انجمن
خوشنویسانافتتاحمیشود.
ëëششــمین نمایشــگاه فــروش آثــار چنــد نســل
هنرمندانمعاصرایران
نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر
ایران برای ششــمین سال متوالی ،با مشارکت ۷۹
هنرمند روز و حضور بیش از  ۲۰۰اثر تجسمی ،فردا
ســاعت  16تا  21در نگارخانه اللــه واقع در خیابان
فاطمــی ،ضلــع شــمالی بوســتان اللــه گشــایش
مییابد که تا  25اسفند برپا خواهد بود.
«ëëسالهایونکوور»درگالریشکوه
نقاشــیهای تازه حجت شــکیبا و همســرش مینا
شــکیبا فردا ســاعت  16تــا  20به روی دیــوار گالری
شــکوه درخیابــان فرمانیــه ،بلــوار اندرزگــو ،کوچه
ســلیمی شــمالی ،کوچــه امیرنــوری ،شــماره 19
میروند که به مدت  6روز ادامه خواهد داشت.
ëëرونمایی«محلهکودکی»درشهرکتابفرشته
مجموعــه داســتانهای برگزیــده دوره دوم جایزه
فرشــته با عنــوان «محلــه کودکی» ،امروز ســاعت
 17در شهرکتاب فرشته واقع در خیابان شریعتی،
پایینتر از پل صدر ،شماره 1671رونمایی میشود.
ëëنمایش«رویاىمردگان»درگالرىدلگشا
«رویاى مردگان» نمایشــگاه نقاشــى مهسا محمدى
استکهازجمعه ٢٩بهمنساعت ١٦درگالرىدلگشا
واقعدرخیابانکریمخانزند،خیابانایرانشهر،کوچه
مهاجر ،شماره 30به نمایش در مى آید.
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داور ایرانی
در جشنواره فیلم ونزوئال

نویسنده ایتالیایی
در راه تهران

رایزن فرهنگی ایتالیا در ایران از حضور
 ۱۵نویســنده از ایتالیــا در ایــام برگــزاری ســیامین نمایشــگاه
بینالمللی کتاب تهران خبر داد.کارلو چروتی دیروز در نشست
ترجمه شــفاهی که در مؤسســه نمایشــگاههای فرهنگــی ایران
برگزار شــد ،گفت :پیشــنهاد میهمان ویژه شدن کشــور ایتالیا در
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران مورد استقبال مقامات ایتالیا
قرار گرفت و با جدیت آن را دنبال میکنند.

با من

جشــنواره فیلــم «روز کوتــاه» ونزوئــا در
کاراکاس پایتخت این کشــور برگزار میشود.
بــال طاهــری و پویــا ظریــف؛ داوران ایــن
جشــنواره از ایران هستند که به همراه داوران
بینالمللــی دیگر به قضــاوت در این رویداد
میپردازند و آرجنیس هررا ســانچز دبیر این
جشنواره است.

حكايت پرايد و پسته

پــس از پيــروزي انقــاب
به طهران
بیایید
اسالمي ،نگاه غالب و ارزشي
جامعــه ،دوري گزينــي از
تجمالت بــود و با بروز جنگ
تحميلــي ،طبيعــي بــود كــه
برخي مضايق اقتصادي رخ
نصراهلل حدادي
دادهوصرفهجوييوقناعتو
ساختنباوضعموجود،ملكه
ذهن اكثريت مردم شود .اگر
نگاهي بــه ميزان مهريه مزدوجين قبل و ســالهاي اول
انقــاب بيندازيــد ،كمتر خبــري از «ســكه» ميتوانيد در
آنها بيابيد و اكثر متموالن براي بهرخ كشــيدن موقعيت
اجتماعي خود ،درخواست «پشتقباله انداختن» زمين
و باغ و امالك و مســتغالت در ســالهاي قبــل از انقالب
داشــتند و وجــه رايج كشــور ،بــه ميــزان توافق شــده ،در
عقدنامهها نوشته ميشد و پس از پايان جنگ تحميلي
و تغيير و نحوه زندگي مردم و تورمهای هرساله و بعضاً
باالي ســي ،چهل درصد ،پاي ســكه را به ميــدان ازدواج
جوانها كشيد و «اسعار» خارجي ،همراه با سكه ،پهلوان
ميــدان شــدند ،هرچند كه در برههاي نيز «پيكان ســفيد
يخچالــي» مالك قيمتگــذاري روي بســياري از كاالها و
حوائــج مردم شــده بود و مبــارزه گاه و بــيگاه دولتها -
بخصوص در دوران سازندگي -باعث حصر و دستگيري
دالالن ارز ميشــد ،امــا داللــي ارز و دالر هرگز «ورنيفتاد»
و مثالً در ســبزهميدان و زيــر پل حافظ ،تا دلتان بخواهد،
بودنــد افــرادي كه دســتهاي اســكناس يا بســتهاي دالر و
پونــد و مارك را به آيندگان و روندگان نشــان ميدادند و
اين در حالي بــود كه عمده
صرافيهاي تهــران ،حوالي
ميــدان فردوســي بــه كار
خريــد و فــروش اشــتغال
داشــتند و حتــي در حاشــيه
خيابانهــاي منوچهــري و
فردوســي ،بودند افرادي كه
با يك جعبــه آينه چهل در
چهل كه عمقي در حدود10
تا  15سانت داشت و باشيشه ،در آن شكل ميگرفت ،به
خريد و فروش اســكناسهاي نو – بخصوص در روزهاي
پاياني ســال -مشــغول بودند و از آنجا كه خريد و فروش
پــول در بــاور عموم مردم و كســر كــردن مقــداري از آن،
هنگام تعويض ،ربا تلقي ميشد ،چندان مطلوب نبود و
فقط در مورد پولهاي كشورهاي ديگر مصداق مييافت
و در روزگار ما مذموم بودن اين شغل و تنزيل سكه و پول،
چندان قباحــت ندارد و غلغله هر روزه در ســبزه ميدان
تهران،بهترينمدعاست.
در دوران اصالحــات ،در برههاي حتي شــاهد كاهش
قيمتسكهبوديموباتوجهبهپايينبودنقيمتنفتدر
بازارهاي جهاني ،شاهد تب و تاب چنداني در نوسان ارز و
كاهش ارزش ريال نبوديم ،اما طي سالهاي 90به بعد ،از
همگسيختگيكارها،كاربدانجارساندكهبهيكبارهاتومبيل

پرايد ،مالك و ميزان قيمتگذاريها شــد و قيمت آن به
ناگاه ،از شــش و نيم تا هفت ميليون كمپاني ،به باالي 21
ميليون تومان رسيد و لطيفههايي كه درباره پرايد و پسته
در روزهاي آخر سال  1391ساخته ميشد ،حتماً بهخاطر
و ذهن بســياري باقيمانده است و ارزش پول ملي چنان
دســتخوش نزول و بحران شــد كــه روي تمامي تورمهاي
قبل از خود را ســفيد كرد و عجيبتــر اين بود كه حاميان
تفكرات حاكم در آن روزها ،اين روزها كه شمشــير را براي
دولــت اعتدال از روبســتهاند ،عالوه بر آنكه بر ســر قدرت
بودند ،ككشان نيز نگزيد ،بخصوص جوان كم سن و سالي
كه بر يكي از دو كمپاني توليدكننده خودرو ،رياست داشت
و از اجزاي آن دولت به حســاب ميآمد و مدعي طراحي
«پلتفرم» خودرويي اســت كه امــروز تقريباً با  25ميليون
تومان به دســت مردم ميرســد در حالي كه در واپســين
ســالهاي دولت اصالحــات همانند اين خــودرو قيمتي
بيش از هفت ميليون تومان نداشت و عمده اين گرانيها
رهاورد كســاني اســت كه مدعــاي اداره جهان را داشــته و
حتي براي موجودات ناشناخته كرات ديگر ،نسخهپيچي
ميكردنــد و وعده ميدادند تا پايان عمر دولتشــان ،نه
فــرد بيكاري پيدا ميشــود ،نه فقيــري در كار خواهد بود و
شاهكار «مسكن مهر» همه را صاحب سرپناه خواهد كرد
و هــزاران طرح برروي كاغذ را كلنگ زدند و امضا كردند و
حتي جاده نيمهكاره مرزنآباد تا چالوس را افتتاح كردند،
تــا بگويند قصــد دوطبقه كردن جــاده ،حد فاصــل نور تا
رامسر را دارند و خدا ميداند اگر اين طرحهاي بنيانكن-
همچون توســعه فــرودگاه بيخاصيت رامســر -اجرايي
ميشد ،بايد شاهد چند درصد تورم ديگر بر آن تورمهاي
كمرشكن ميبوديم و امروز
بــا گوشــت و پوســت و خون
خــود در مييابيــم فاجعــه
سوءمديريت ،عوام ساالري
و كارهــاي بــدون مطالعه و
تخصص ،تا بــه كجا زندگي
را بر مردم سخت ميگيرد.
امروز ســكههاي پانصد
ريالــي ضــرب ميشــود و
من به ياد دارم ســكه «10شــاهي» را و هرچه اســکناس
تبديل به ســکه شد ،از ارزش پول ملي كاسته شد .نبايد
فرامــوش كنيم قيمت ارزهاي خارجي ،طي ســالهاي
پس از انقالب دربازار جهان گران شــده و بخشــي از آن
طبيعي است ،اما پذيرش آنچه پس از قبول قطعنامه
 598رخ داد ،بعيــد اســت و بايــد حتمــاً در تقويت پول
مليبكوشيم،همانگونهكهشاهديم،بهرغماوجگيري
قيمــت دالر در پايان ســال ميــادي  2016شــاهد نزول
نسبيآنهستيم،اينعملالزم،اماكافينيستونبايد
امــور روزمره مردم را بــه ارزهاي خارجي گره زد .با نفت
بشــكهاي  150دالر و درآمــد  700-800ميليــارد دالري
فقط مغزهــاي خالق! ميخواســت كــه آن چنان كند.
چشــمانمان را باز كنيم و خوب گوش كنيم ،تا بار ديگر
بهمهلكهنيفتيم.

اژدها پیکر الر؛ قلعهای با طلسم کیانی
قلعه اژدها پیکر در شهر الر در استان فارس قرار دارد .قدمت این قلعه که به دلیل شباهت
ایران ما
بــه اژدهــا بدین نام معروف شــده ،با توجــه به یافتههای موجــود ،به دوره پیش از اســام
میرســد و تا یک قرن پیش این قلعه مســکونی بوده اســت .قلعه اژدها پیکر با طول ۷۰۰
رضا سلیماننوری
و پهنای  ۱۷۰متر روی یک ســطح مرتفع قرار گرفته و بین این تپه و تپهای که قلعه نارین
روی آن ســاخته شــده ،درهای تنگ وجود دارد که مسیر رودخانه فصلی «وروند» در آن واقع است .استحکامات و
تأسیسات داخلی این قلعه چنان محکم و استوار بود ه است که در قدیم آن را طلسم کیانی مینامیدند.

