
در ميدان وليعصر تهران، در ضلع شمالغربي، 
بنر بزرگي زده ان��د كه به نظرم اميدواركننده 
و قابل تامل اس��ت و مي ش��ود جدي اش گرف��ت و درباره اش 
حرف زد. باعث و باني اين تصوير سازي هر كس و هركجا باشد 
شايسته اس��ت كه تحسينش كنيم و بر فرم و محتواي كارش 
صحه بگذاريم. اين تصويرس��ازي به لحاظ زيبايي شناس��ي و 
تكنيك بسيار چشم نواز است و با كارهاي گرافيكي قبلي اش 
تومني هفت صنار فرق دارد. گرافيس��ت محترمش هر كسي 
بوده خيلي خوب و تميز و مرتب كار كرده و از حس��ن سليقه 
بااليي برخوردار بوده. معموال تابلوهاي »ارزشي« و بيلبوردهاي 
مذهبي گرافيك خوبي ندارند. بهتر است بگويم نداشته اند. چون 
و بارشان ديد  اخيرا تحول زيبايي شناس��انه اي مي شود در كار 
كه به نظر مي رسد آگاهانه و عامدانه توان تكنيكي خود را باال 
برده اند. اين تابلوها با آن اعالميه هاي مناسبتي فرق بسيار دارند 
و از استتيك مدرن و قابل قبولي برخوردارند. اما اين بنري كه 
مي خواهم درباره اش حرف بزنم عالوه بر زيبايي ظاهري يك 
زيبايي باطني هم دارد. اگر نديده ايد توضيح بدهم كه بدانيد 
درباره چه تصويري حرف مي زنيم: در مركز تابلو رهبر معظم 
انقالب نشسته اند و در كنارش و در رديف هاي جلو و پشت سر 
اقشار مختلف مردم ايس��تاده اند و نشسته اند. در تصوير دكتر 
هست، هنرمند هس��ت، معمار هست، زن چادري هست، زن 
مانتويي هس��ت، حتي مهماندار هواپيما هس��ت، پير هست، 
جوان هست، حزب اللهي هس��ت، آدم معمولي هست، ريشو 
هست، ريش تراشيده هس��ت و تكنوكرات هم ديده مي شود 
و از اين قبيل. اينها همه منتظر ظهور امام زمان )عج( هستند 
كه بياين��د و قدم بر ديده ها بگذارند. اهميت اين تصوير به اين 
است كه رفقا انتظار فرج را موكول به يك عقيده و راي نكرده اند 
و موقوف يك طايفه و دس��ته ندانسته اند. در اين عكس به غير 
ب��رادران و خواهران بس��يجي، اصناف ديگر ه��م جايي براي 
نشستن و ايستادن دارند و اين خود نشان از پذيرش اين معني 
دارد كه امام زمان، امام زمان يك طايفه و يك دسته نيست بلكه 
امام همه است و همه منتظر نزول اجالل اويند. به همين جهت 
امام را »ربيع االنام« ناميده اند كه يادآوري مان كنند »موعود« 
امام همه اس��ت و تكثر و تنوع در منتظرانش يك امر عادي و 

واقع بينانه اس��ت. تكثرگرايي به اين معني كه عرض مي كنم 
هيچ منافات��ي با دين و مذه��ب ندارد بلكه هم��ه طايفه ها و 
اصناف مي توانند در سايه رحمت آفريدگارشان به صلح و صفا و 
دوستي برسند. امام زمان از مقوله رزق است و خداوند بر آن نام 
بقيه اهلل نهاده و آن را براي همه مردم خواسته است و اين طور 
نيست كه امام فقط امام حزب اللهي ها و انقالبي ها باشد. تنوع 
و تكثر اصناف در اين عكس قابل تامل و پس��نديده اس��ت اما 
پس��نديده تر مي بود اگر ما ديگر خواهران و برادران مان را نيز 
در اين كادر بزرگ جا مي داديم. در اين كادر بچه هاي به ظاهر 
غربزده، مخالفين سياسي و بقيه هم خوب بود كه جا مي شدند. 
»بهار مردم« يعني بهار همه مردم. چطور بهار بر فقير و غني و 
مومن و دهري و ايراني و خارجي يكسان عرضه مي شود؟ امام 
نيز دست به گزينش نمي زنند و خود را منحصر در يك گروه و 
دسته نمي كنند. البته از اين طرف هر كس مشتاق تر و منتظرتر 
و آماده تر و مومن تر باشد بديهي است كه بهره بيشتري مي برد، 
اما امام همه را و حتي گناهكاران را در زير عباي رحمت و لطف 
خويش جا مي دهد. يهوديان متعصب به مسيح ايراد مي گرفتند 
كه چرا با گناهكاران و بدنامان نشس��ت و برخاست مي كند؟ 
جواب عيسي را حافظ به شعر درآورده: »كه مستحق كرامت 
گناهكارانند«. از اين حيث ما نيز مستحق كرامت امام عصريم. 
اي��ن تصوير از يك جه��ت ديگر هم قابل تحس��ين و تكريم 
است: »وحدت در عين كثرت«. مردم ايران در عين اينكه با 
هم فرق هاي زي��ادي دارند اما به يك قبله مي كنند نماز... از 
اين جهت نيمه شعبان مي تواند فرصتي براي اميد و وحدت 
بيشتر باش��د و به يمن ميالد منجي مي توانيم اختالف ها را 
كنار بگذاريم و ب��ا هم رفاقت كنيم و همديگر را ببخش��يم 
و دوس��تي هاي مان را تحكيم بخش��يم. اصال قشنگي اعياد 
مذهبي و ملي ما اين است كه تماما اين قابليت را دارند كه به 
يمن شان مي شود صالي وحدت س��ر داد و كينه ها و نقارها 
را كنار گذاشت و همه را داخل كادر انتظار آورد. »كثرت در 
عي��ن وحدت« نه تنها عيبي ن��دارد، خيلي هم خوب و الزم 
است. قش��نگي اين عالم به همين تكثر و افتراق است كه به 
لطف اوليااهلل به وحدت بدل مي شود. يكي از معجزات پيغمبر 
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بزنگاه

تغيير جغرافياي سياسي 
منطقه و منافع ما

در حاشيه، در متن

كثرت در عين وحدت

كرگدن نامهتيتر مصور|نگاه آخر

س��خن از »احتمال اص��الح« در مورد 
فيلم فروشنده، پرس��ش هايي ساخت 
كه پاس��خ آنها در مقررات كنوني موجود است؛ در بين 
مجموعه مقررات حاكم بر روند ساخت و نمايش عمومي 
فيلم هاي سينمايي، دو تصويبنامه هيات وزيران از بقيه 
مهم تر است. يكي آيين نامه صدور پروانه ساخت فيلم و 
ديگري آيين نامه صدور پروانه نمايش فيلم سينمايي 
و بيش از س��ه دهه از عمر آنها مي گ��ذرد. در آيين نامه 
صدور پروانه ساخت، ش��رايط عمومي راجع به صدور 
پروانه س��اخت ذكر شده اس��ت. هر تقاضا در شورايي 
مركب از مديران و شخصيت هاي فرهنگي و سينمايي 
رسيدگي شده و تصميم اكثريت اعضاي اين شورا معتبر 
و الزم االجراس��ت. در آيين نامه ص��دور پروانه نمايش 
نيز، همين رژيم حقوقي حاكم اس��ت. براي اينكه يك 
فيلم س��ينمايي بتواند در سينماهاي كشور به نمايش 
عمومي درآيد، بايد ش��وراي پروانه نماي��ش براي آن 
پروانه صادر كند. اين ش��ورا نيز مركب از كارشناسان 
و متخصصان حرفه اي سينماس��ت كه يا عضو دولت يا 
فعال صنفي يا نهاد صنفي اند. اين شورا پس از بازبيني 
هر فيلم متقاضي نمايش، ممكن است آن را عينا تاييد 
كرده و براي آن پروانه نمايش صادر كند يا حسب مورد 
و بر اس��اس ضوابط مندرج در آيين نامه از تهيه كننده 
بخواهد براي ص��دور پروانه نمايش اصالحاتي در فيلم 
انجام دهد. فعال در اينجا درستي و نادرستي اين مقررات 
از حي��ث ميزان رعاي��ت حق آزادي بي��ان مورد بحث 
نيس��ت. همچنين قصد ورود به جزييات اين مقررات 
را هم نداريم. نكته مهم اين است كه تنها مرجع قانوني 
براي صدور پروانه نمايش يك فيلم، صرفا شوراي پروانه 
نمايش است والغير. طبق مقررات موجود، قانونا هيچ 
مقام اداري، اعم از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يا معاون 
س��ينمايي نمي تواند در مورد اينكه به يك فيلم پروانه 
نمايش داده ش��ود يا نه، يا اينكه يك فيل��م بايد براي 
دريافت پروانه نمايش اصالح ش��ود يا نه، شخصا و راسا 
تصميم بگي��رد. چنين تصميمي فق��ط در صالحيت 
شوراي پروانه نمايش است. قدرت و اعتبار تصميمات 
ش��وراي پروانه نمايش چنان است كه اگر بعد از صدور 
پروانه نمايش رسما از نمايش عمومي فيلم جلوگيري 
شود، بايد خس��ارات وارده پرداخت شود. آنچه تا اينجا 
گفته شد، س��خن تازه اي نيست. تمامي سينماگران و 
منتقدان س��ينمايي و روزنامه نگاران فرهنگ و هنر و 
حتي عالقه مندان حرفه اي سينما از اين رژيم حقوقي 
آگاهند و سال هاي طوالني آن را تجربه كرده اند. با اين 
اوصاف آقاي سخنگوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
كه بنا به قاعده بايد مانند ديگران از اين مقررات قديمي و 
ساده آگاهي داشته باشد و حتما دارد، در واكنش به فيلم 
فروشنده اصغر فرهادي سخن از »احتمال اصالح« آن 
به ميان آورد. چنين سخني چه در مورد اين فيلم يا هر 
فيلم ديگر را تا زمان ارايه فيلم به شوراي پروانه نمايش، 
هيچ مقامي، حتي اعضاي همان شورا نمي توانند مطرح 
كنند. زيرا تصميم به صدور پروانه نمايش يا پيش��نهاد 
اصالح، فقط در صالحيت شوراي پروانه نمايش است و 
راي اكثريت اعضاي اين شورا مالك و مناط اعتبار تواند 
بود. تا زماني كه اين ش��ورا در مورد فيلمي، تصميمي 
نگرفته باشد، سخن گفتن از احتمال اصالح يك فيلم، 
خصوصا توسط يك مقام اجرايي در دستگاه ذي ربط، 
يعني وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي، از حيث شئون 
حقوقي معتبر نيس��ت. چنين بياني مي تواند بر حقوق 
قانوني يك اثر سينمايي تاثير منفي داشته باشد و اوضاع 
متالط��م نظم حقوقي حوزه س��ينما و حقوق اهل اين 
حوزه را متالطم تر سازد. صواب آن است كه فقط مرجع 
قانوني، يعني شوراي پروانه نمايش است كه بايد بعد از 

ارايه اثر و تقاضاي ذي نفع در مورد آن تصميم بگيرد. 

نشس��ت  هفتمي��ن  هش��تادو 
يكش��نبه هاي انسان شناس��ي و 
فرهنگ با عنوان »فرهنگ كرد« 
يكشنبه هفته آينده، در پژوهشگاه 
فرهنگ، هن��ر و ارتباطات برگزار 
مي ش��ود. در اي��ن نشس��ت فيلم 

»نيان« اثر كيوان مجيدي نمايش داده مي شود و بعد از 
آن سخنراني هاي اين نشست توسط دكتر قطب الدين 
صادقي )نويس��نده و كارگردان( با عنوان »شخصيت و 
فرهنگ كرد در آثار نمايشي ايران« و دكتر محمدعلي 
سلطاني )پژوهشگر، نويسنده و تاريخ نويس( با عنوان 

»دين و آيين در فرهنگ كرد« انجام مي شود.

فرهنگ كرد 

كامبيز نوروزي 
 خطر بافت های فرسوده در كمين يک هشتم ايرانی ها...

عليرضا پاكدل

از ابتداي بروز بحران در س��وريه امثال 
ما از موضع روشنفكري و قبول ميزان 
بودن راي مردم، معتقد بوديم كه دولت اين كشور در 
ايج��اد اين وضعيت ناگوار براي مردم س��وريه مقصر 
اس��ت و بايد با قبول دمكراس��ي و مردم س��االري و 
چرخ��ش قدرت، تن به نتيجه راي م��ردم بدهد و در 
صورت ني��از كنار برود. اكنون هم ب��ر همين مواضع 
خودمان ايس��تاده ايم اما اعتراف مي كنم كه صحنه 
سياس��ي و نظامي منطقه، پيچيده تر از آن است كه 
بتوان با تكيه بر يك رويك��رد نظري، براي آن تعيين 
تكليف كرد و نقش بازيگ��ران منطقه اي و جهاني در 
تغيير وضعيت جغرافياي سياس��ي منطقه را ناديده 
گرفت.واقعيت اين اس��ت كه اكن��ون در منطقه ما با 
كمك برخي دولت هاي همس��ايه و ش��ايد بر اساس 
اليه هاي پنهان تر سياست كشورهايي مانند آمريكا و 
انگليس، اتفاق مهمي درحال وقوع است. بر اين اساس، 
تالش مي ش��ود كشوري تازه در منطقه ما ظهور كند 
كه در آن بخش هايي از عراق و سوريه امروز به اشغال 
درمي آيد و با تثبيت مرزهايش با زور نظامي، به تدريج 
از سوي برخي كش��ورهاي منطقه مانند عربستان و 
تركيه و قطر و ديگران به رس��ميت شناخته مي شود 
و در واقع كش��وري با ادعاي خالفت و ايجاد حكومت 
ديني به سبك س��لف صالح، تاسيس مي شود. البته 
اين جريان ريش��ه هاي تاريخي و اجتماعي دارد ولي 
در اين مقطع، مناف��ع برخي دولت ها ايجاب مي كند 
كه خود را با جريان س��لفي تكفيري همس��و كنند و 
براي ترس��يم دلبخواه جغرافياي سياسي منطقه، از 
اين فرصت بهره بگيرند. اگر اين دولت تاسيس شود، 
طبعا همه دولت هاي همس��و با جمهوري اس��المي 
ايران در عراق و س��وريه، تحت فش��ار ق��رار خواهند 
گرفت و خود ايران هم در آينده در عمل با كش��وري 
همس��ايه خواهد شد كه در اوج تعارض منافع و تضاد 
ايدئولوژيك قرار دارد. مسئله تجزيه احتمالي سوريه 
و ع��راق و تش��كيل يك دول��ت س��لفي تكفيري در 
بخش هايي از اين كشورها و همس��ايه شدن ايران با 
يك كش��ور متخاصم، همه اتفاقاتي نيس��ت كه اين 
دولت ها درصدد تحقق آن هستند. طبيعي است كه 
با تجزيه بخش  سني نشين عراق، مهم ترين اتفاقي كه 
رخ خواهد داد، اعالم استقالل بخش كردنشين عراق 
است كه هم اينك هم مقدمات آن فراهم شده است. 
اين بخش از ع��راق در دولت متحد كنوني هم داراي 
دولت و ارتش و نظام اداري مس��تقل است و حتي در 
حوزه سياست خارجي هم از خودش استقالل نشان 
مي دهد و براي كسب استقالل تمام عيار، با سياست 
دولت هايي نظري اس��راييل همراهي نشان مي دهد 
كه كامال خصم جمهوري اسالمي هستند. استقالل 
احتمالي كردستان عراق قطعا به زيان منافع ملي ما 
است. اين موارد را گفتم تا يك نتيجه روشن را مطرح 
كنم. مس��ئله حضور جمهوري اس��المي در سوريه 
و ع��راق و جلوگيري از تجزيه اين كش��ورها و تالش 
براي حفظ متحدان جمهوري اس��المي و نيز مقابله 
با سياس��ت برخي از كش��ورهاي منطقه براي حاكم 
كردن دولتي با رويكرد س��لفي تكفي��ري در عراق و 
سوريه، اقدامي براي حفظ يك دولت يا شخص نيست 
بلكه مقابله با تغيير جغرافياي سياسي منطقه به زيان 
جمهوري اسالمي است. ما در واقع هم اينك در حال 
حفظ تماميت ارضي و جغرافيايي خودمان هستيم و 
حمايت از دولت هايي مانند سوريه يا حفظ تماميت 
ارضي عراق، نه تالشي صرفا براي حفظ متحدان بلكه 
اقدام��ات تدافعي جدي براي حفظ امنيت جمهوري 
اسالمي اس��ت. ما هم ناراحتيم كه در سوريه دولتي 
بر س��ر كار اس��ت كه تن به قواعد دموكراسي نداده و 
نيز متاسفيم كه مخالفان اين دولت هم جز زبان زور 
و اس��لحه را نمي فهمند و در نهايت اين مردم سوريه 
هس��تند كه تاوان س��نگين اين جنگ را مي پردازند 
اما قصه س��وريه و ع��راق را از منظ��ر برنامه هايي كه 
دولت هايي مانند آمريكا و متحدانش مانند عربستان 
و تركي��ه براي منطقه دارند هم بايد ديد. در واقع بايد 
مالحظه كرد كه اگر امروز جمهوري اسالمي بي تفاوت 
بماند و خود را در حوادث لبنان و س��وريه و عراق وارد 
نكند و تماش��اگر مسائل منطقه باشد، دير نيست كه 
ديگران اوضاع منطقه را ب��ه دلخواه خود رقم بزنند و 
آنگاه اين جمهوري اسالمي است كه بيشترين خسارت 
را بايد تحمل كند. بر اين اساس است كه تمام احترام 
خودم را نثار رزمن��دگان بزرگواري مي كنم كه اينك 
در بيرون از مرزهاي كشور براي تامين مصالح و منافع 
درازمدت نظام و مردم و كشورمان تالش مي كنند و 
بر شهدايي درود مي فرستم كه درد مظلوميت و غربت 

را بر جان خود داشتند.

علي شكوهي

تصميم با شوراي پروانه 
نمايش فيلم است

»چند م��اه اول نامزدي مان بس��يار پرتالطم 
بود. در طول اين مدت ، من مدام دس��تخوش 
ابراز عش��ق ها، انتظارات و حتي تعصبات و حس��ادت هايش 
ب��ودم. رنج آورتر از همه وقتي بود كه ش��روع ك��رد به درگير 
ش��دن با مادرم. به نظر او من بيش از حد تابع مادرم بودم و او 
چنين رقيبي را تحمل نمي كرد. به  ويژه كه احساس مي كرد 
م��ادرم فاصله اش را با او حفظ مي كند. يك بار برايم نوش��ت: 
»او هميشه براي من يك غريبه باقي خواهد ماند. صميميت 
او رنگ��ي از برتري و نخوت دارد و توق��ع هم دارد كه همه او را 
بپرستند. چندين واقعه ناخوشايند پيش آمد كه باعث شد از 
من بيشتر فاصله بگيرد. من هم نتوانستم جلوي رخ دادن شان 
را بگيرم.« شايد اين تنها موردي بود كه مجبور شدم در برابرش 
مقاومت كنم. هيچگاه موفق نش��د كه مرا از مادرم جدا كند و 
پانزده روزي كه در سال 1896 نزد او گذراندم ، حتي مرا به او 
نزديك تر كرد«…مارتا فرويد بيوه 85 ساله  زيگموند فرويد 
درخواس��ت يك زن روزنامه نگار امريكاي��ي را براي نگارش و 
انتشار زندگي نامه اش رد مي كند، ولي نامه هايي كه دوستانه 
بين آنها رد و بدل مي شود ، بانوي سالخورده را به گذشته هاي 
دور مي برد. او از نوجواني اش در وين ، ازدواجش با يك پزشك 
نابغه و ش��يفته تحقيق و همچنين زندگ��ي در بطن وقايع و 
تحوالت سياسي و اجتماعي آن روز سخن مي گويد. او بيش 
از نيم قرن زيس��تن در سايه يك مرد مشهور را مرور مي كند. 
آيا اين تنها مطلوب او در زندگي اش بوده اس��ت؟ مارتا فرويد 
نوشته نيكول كرس روزن است كه نشر شورآفرين با ترجمه 
شهرزاد همامي منتش��ر كرده است. اين كتاب گوشه هايي از 
زندگي فرويد را كه روانش��ناس بزرگي بود و تاثير فراواني بر 

ادبيات معاصر گذاشت روشن مي كند. 
»نياس��ان مجرد بود. نياس��ان مجرد اس��ت. گفتنش آسان 
نيست. تا پيش از اينكه زنگ موبايلش شروع كند به نواختن و 
او – همان طور معلق ميان خواب و بيداري و مستي و هشياري- 
چي��زي در قلبش بجنبد و ش��اخك هايش تيز ش��ود و مثل 
هميشه ش��روع كند به شمردن زنگ ها، مجرد بود. قديم ترها 
مجرد نمي گفتند، مي گفتند عزب. به عزب خانه نمي دادند، با 
عزب شوخي نمي كردند، به عزب نزديك نمي شدند و با عزب 
حرف نمي زدند؛ انگار جذام داشته باش��د، يا گري، يا چيزي 
در همين حدود. ح��اال كلمه ها و تركيب ها شكل وش��مايل 
بهتري پيدا كرده اند. دادس��تان ديگ��ر درِ روزنامه اي را تخته 
نمي كند، توقيِف موقتش مي كند. معلم ديگر ش��اگردش را 
كتك نمي زند، با كسر نمره جريمه اش مي كند. گردن كلفت ها 
ديگر دس��ت به كشورگش��ايي نمي زنند، انسان دوس��تانه با 
تروريس��م مبارزه مي كنند.« هش��ت وچهل و چهار نخستين 
رماِن كاوه فوالدي نس��ب است. او بيش��تر به عنواِن منتقد و 
مترجم شهرت دارد. هشت و چهل و چهار رماني خوش خوان 
با درونمايه اجتماعي- تاريخي اس��ت. داستان زندگي عزب 
و يخالي امروزي كه حاال اس��مش ش��ده مجرد. ساعت ساز 
و س��اعت فروش تنهايي كه عاشِق پرس��ه زدن در خيابان ها 
و كوچه هاي قديمي تهران اس��ت. م��ردي منظم و دقيق كه 
دوستان اندكي دارد و جهاني مملو از خاطرات. اما يك اتفاق 
عجيب اين آرامش را بر هم مي زند و منطق روزمره زمان را به 
هم مي ريزد. اتفاقي كه باعث مي ش��ود شخصيت اصلي رمان 
دچاِر ماجراهاي تازه اي شود رمان هشت وچهل و چهار را نشر 

چشمه منتشر كرده است. 

در حوالي ادبيات

هشت و چهل و چهار

فالش بك

مسافران- بهرام بيضايي
 لعنت به جاده ها، اگه معني شون جداييه! 

خانم باجي طبق معمول يك آزمون فصل��ي در تاريكخانه برگزار كرد تا ميزان آمادگي عوامل 
تاريكخانه را بسنجد. سواالت آزمون آمادگي سياسي خانم باجي به شرح زير است. لطفا پاسخ هاي سريع 

خود را براي ما ارسال كنيد. 
1- علي الريجاني: پيام انتخابات اين بود كه مردم در كشور... مي خواهند. 

الف- آرامش  
ب – لغو كنسرت

پ - پخش مجدد فيلم اخراجي ها از سه شبكه به صورت همزمان 
ت- رياست مجلس مرا بدون دردسر عارف

2- رييس سازمان نظام روانشناسي گفت  95 درصد ايراني ها استرس تامين معاش دارند. اين يعني: 
الف - پنج درصد باقيمانده ايراني ها استرس تامين معاش »هم« دارند

ب- آن پنج درصد نمي دانند معاش چيست و عقل معاش ندارند وگرنه آنها هم استرس داشتند
پ- آن پنج درصد استرس ندارند اما نگراني دارند و نگراني و استرس دو امر مجزاست

ت- آن پنج درصد هم فرار مغزها كرده اند 
3- در بيست  و ششمين نمايشگاه صنايع دستي ورود... ممنوع است!

الف – بستني يخي با طعم گوجه فرنگي 
ب- پشمك وارداتي طعم دار

پ- ساز   
ت- تانك نفربر

4- محسن قرائتي: هر كشوري كه دانشگاه بيشتري دارد... هم در آن بيشتر است. 
الف – قرض و قوله  
ب- جرم و جنايت

پ – بيكاري   
ت- سينما

تست تاريكخانه اي

تاريكخانه
شهرام شهيدي

سيد علي ميرفتاح

اسداهلل امرايي

  17 ارديبهشت: كاربران شبكه هاي مجازي با عكس هايي 
از فيش حقوقي مديران بيمه و با رقم هاي باال مواجه شدند. در 
اين فيش ها سه مدير ارشد 180 ميليون تومان و يك مدير 

87 ميليون تومان، ماهانه حقوق مي گيرد. 
  22 ارديبهشت: رييس كل بيمه مركزي در ادامه ماجراي 

حقوق مديران بيمه، استعفا داد. 

و امروز
در مراسم معارفه مدير تازه بيمه مركزي، وزير اقتصاد از پيگيري 
پرونده تخلفات حقوقي خب��ر داد و گفت: »وظيفه  من در اين 
زمينه دس��تور رسيدگي س��ريع به موضوع بود همان طور كه 
كميته رسيدگي كننده در بيانيه خود اعالم كرد، رسيدگي نهايي 

به مساله توسط مراجع صالحه در حال انجام است«. 

تخلفات فيش حقوقي مديران بيمه در مرحله رسيدگي نهايي 
مرور

چند ش��ب پي��ش در يك مهمان��ي آقايي آم��د كنارم نشس��ت و گفت: »يه مطلب بيس��ت براي يك��ي از اين 
تاكسي نوشت هات دارم.« خيلي خوشحال شدم و گفتم: »بفرماييد« مرد گفت: »دو هفته پيش براي يكسري از 
كارهام رفته بودم جنوب... آقا هيچكدوم از كارها اونجوري كه مي خواستم پيش نرفت... يعني اصال انجام نشد... موقع برگشتن 
تو هواپيما مدام اوقاتم تلخ بود. از زمين و زمان ناراحت بودم و به همه بد و بيراه مي گفتم... فكر مي كردم دنيا به آخر رس��يده... 
يكدفعه هواپيما شروع كرد به تكون خوردن... من رو مي گي همه فكرها و كارها و گرفتاري ها يادم رفت، فقط يك چيز تو مخم 
بود... خدايا يعني زنده مي مونم؟ به خودم گفتم اگه زنده بمونم ديگه هيچي مهم نيست... آقا هواپيما سالم نشست. فرداش من 
دوباره ناراحت كارها و گرفتاري هام بودم... زندگي اينه«. گفتم: »خيلي ممنون، ولي من هرچي مي نويسم توي تاكسي اتفاق 

ميفته، داستان شما توي هواپيماس«. مرد گفت »اين ديگه هنر شماست، يه جوري هواپيما رو تاكسيش كن.«

تطابق

تاكسي نوشت
سروش صحت

دونالد ترامپ باالخره موفق ش��د تا ثابت كند الگوي واكنش 
مردم به انتخابات و حرف هاي عجيب كانديداهاي ترسناك، 
در تمام جهان ثابت است؛ الگويي كه مي گويد هر كانديداي 
خطرناكي كه شروع به فعاليت كند، نخستين گروه جامعه كه 
به آن واكنش نشان مي دهد، هنرمندان هستند. هنرمنداني 
كه به واس��طه ش��هرت و محبوبيت خود، مي توانند به مردم 
بگويند ك��ه دقيق تر به حرف ه��ا و اظهارنظرهاي كانديداها 
فكر كنند و به راحتي به كس��ي كه مي تواند سرنوشت آنها را 
به سمت فاجعه ببرد، راي ندهند. ترامپ در ماه هاي گذشته 
به همان اندازه كه موفق ش��ده حرف هاي عجيب و غريب و 
نژادپرستانه بزند، موفق شده تا نام ستارگان مشهور هاليوود و 
حاال نويسندگان محبوب امريكايي را به فهرست مخالفانش 
اضافه كند. هفته گذشته و همزمان با برگزاري جشنواره كن، 

جرج كلوني و كوين اسپيس��ي، 
علي��ه او حرف زدن��د و حاال هم 
خبر رس��يده كه 450 نويسنده 
امريكايي، در نامه اي در مخالفت 
با ترامپ نوشته اند: »ما به خاطر 
وجدان مان ب��ه نامزدي »دونالد 

ترامپ« در انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده امريكا 
اعتراض داريم؛ زيرا اعتقاد داريم دانش، تجربه، انعطاف پذيري 
و هوش��ياري تاريخي از خصوصيات ضروري براي يك رهبر 
است. چون تاريخ ديكتاتوري، تاريخ سوءاستفاده، فاصله ها، 
عوام فريبي و دروغ اس��ت«. اس��تفن كينگ، ليديا ديويس، 
ماي��كل چابون، آنتوني م��ارا و... از امضا كنن��دگان اين نامه 

هستند. 

هنر عليه ترامپ 
چهره روز 

ردي�ن«  »گ��ا
بحران  دي��روز 
مس��كن در انگليس را دوباره 
سوژه مهم روز خود كرد و تيتر 
زد: » برج لن��دن، نماد بحران 

مسكن انگليس«. 
بحران مسكن مدت هاست كه 
در انگلستان يكي از موضوعات 
مهم و داغ اين كش��ور اس��ت 
و هن��وز بريتانيايي ها راه حلي 
پي��دا  از آن  ب��راي خ��روج 

نكرده اند. 

ك��ه  حال��ي  در 
روزن�ام��ه ه��اي 
ي��ادآوري  مش��غول  لبنان��ي 
شانزدهمين س��الگرد آزادسازي 
لبنان بودند، »المستقبل« جنگ 
در سوريه را به عنوان موضوع اول 
انتخاب كرد و تيتر زد: » سليماني 
فرماندهي نيروهاي الحشد را در 
الفلوجه برعهده دارد«. تيتر ديگر 
اين روزنام��ه هم درب��اره »نبرد 
الرقه« بود و اينكه امريكايي ها اين 

نبرد را به كردها مي سپارند. 

صبح ديروز، پليس 
فرانس��ه ب��ه دفاتر 
گ��وگل در پاريس حمل��ه كرد تا 
پرونده هاي فرار مالياتي ش��عبه 
گوگل در فرانسه را پيدا كند. اين 
خبر در مطبوعات انگليس، خبر 
اول شد. »فاينش��نال تايمز« در 
صفحه اول خود تيتر زد: »بازرسي 
از دفاتر شركت گوگل در پاريس 
توسط مقامات مبارزه و سركوب 

جرايم مالياتي«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

نظرات 
خود را برای 
ما پيامك 

كنيد
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اين موتورسوران سوييسي، گردش��گران متفاوت اين روزهاي ايران هستند. گردشگراني كه در 
سفري در قرقيزس��تان، با ديدن يك دختر جهانگرد موتورسوار ايراني، مطمئن شدند كه ايران، 
س��رزميني خطرناك و غيرقابل دسترس نيس��ت و مي توان مناطق بكر و ديدني اين كشور را با 
موتورهاي خود زيرپا بگذارند. مهسا همايونفر، موتورس��وار گردشگري كه اين گردشگران را به 

ايران آورده، اين عكس و شرح سفر آنها را به ايسنا داده است .

عكس نوشت

نشست روز 


