
  صاحب امتياز و مديرمسوول: الياس حضرتي
  جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري: بهروز بهزادي

  سردبير :  سيدعلي ميرفتاح
  معاون اجرايي: حجت طهماسبي

  مشاور مدير مسوول: محمد حضرتي
  رئيس سازمان آگهي ها:  علي حضرتي

 نشاني:خيابان ستارخان، خيابان كوثر دوم، بن بست مينو
  تلفن خانه:66124025 - 66124024    نمابر:66124021 

  توزيع: نشر گستر امروز    تلفن: 61933000   
  چاپ:نشر روزتاب    تلفن:44545076   

  اذان ظهر:13/04    غروب آفتاب: 19/29    اذان مغرب: 19/48     اذان صبح فردا: 5/12    طلوع آفتاب فردا : 6/38

info@etemadnewspaper.ir 
www.etemadnewspaper.ir
آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

نگاه آخر
Info@etemadnewspaper.ir

لقلقه زب��ان در گفتاره��اي راديو و تلويزيون، غلط نويس��ي در 
مطبوع��ات، كتاب و كاالهاي فرهنگي ش��به ش��عر بدون وزن 
در ترانه هاي روز كه متاس��فانه از رادي��و و تلويزيون هم پخش 
مي شوند، اين روزها به نوش��تن جمله هاي جلف و بي معني به 
تابلوهاي تبليغاتي نيز كشيده است. بسياري از متون تبليغاتي در 
سطح شهر نه  تنها در سطح كالس هاي اكابر ابتدايي است، بلكه 
بعضي از آنها كامال بي معني است و اگر معني هم از آنها مستفاد 

شود، شبيه يك لطيفه بي مزه است. مثل اين جمله كه »سوسكه 
خودش رو بيمه كرد، رفت زير دمپايي« معلوم نيست، كدام مدير 
روابط عمومي باذوقي اين جمله را اذن به انتشار داده است و كدام 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه بايد بر چنين تبليغاتي نظارت 
داشته باش��د آن را براي بي آبرو كردن زبان زيباي فارسي تاييد 
كرده  است. نگارنده از مديران راديو درخواست مي كند مثل خود 
او در هنگام رانندگي به برخي فرستنده هاي راديو گوش دهند تا 

متوجه قطار غلط هاي برخي از گويندگان شوند. تازه اين جدا از 
غصه اي است كه خواهند خورد به اين دليل كه متوجه خواهند 
شد شماري از برنامه ها »آگهي برنامه« براي موبايل و كالس هاي 
كنكور است و همين طور مسووالن وزارت ارشاد را دعوت به اين 
امر خير مي كنم كه در ميان كوه مشكالتي كه دارند، قدري هم 
به زبان مظلوم فارسي در نشريات، كتاب ها، تبليغات شهري و... 

توجه كنند. 

لقلقهزبانوغلطنويسي

تيتر مصور|اتحاديه اروپا و قمار مهاجران
ماركو دي انجلس

عارضم به محضرتان در همين حوالي جهان؛ خارج از مرزها متن در حاشيه

چند روز پيش جان مك كين، 
سناتور جمهوريخواه تندرو 
امريكايي از دنيا رفت. با توجه 
به مواضع تند و تيزي كه او عليه 
ايران داشت، خبر درگذشتش 
براي م��ا ايراني ها فاقد ارزش 
خبري نبود و البته از سوي ديگر با توجه به سازوكار 
تقس��يم قدرت و تصميم گيري ها در اياالت متحده 
)كه حتي به رييس جمهور فوق تندرويي مثل ترامپ 
هم اجازه »هر« عملي را نمي دهد( و ناتواني مك كين 
در عملي كردن خياالت ش��ومش عليه ايران، خبر 
درگذش��ت او، براي ما در صدر اخبار بين المللي هم 
قرار نگرفت. در همين حد بود كه يكي از دش��منان 
پرس��روصدا اما نه چندان پرتاثير ايران از دنيا رفت؛ 
يك ش��به  فاشيس��ت مدرن كه با حرف هاي تند و 
نطق هاي وقيحانه اش مي خواست، نشان بدهد هنوز 
آب  نديده شناگر خوبي است. مرگ مك كين به خودي 
خود، مي توانس��ت يكي از هزاران خبري باشد كه در 
يك روز از اين گوش مي ش��نويم و از آن گوش بيرون 
مي كنيم و حتي به ياد نمي سپاريم و چند وقت بعد كه 
به مناسبتي بهش فكر مي كنيم، با ترديد از خودمان 
مي پرسيم »راس��تي مك كين ُمرد؟« و گوگل الزم 
مي شويم. اما چيزي كه آن را براي من از خبربودگي 
فراتر برد و به مساله اي عميقا قابل  تامل تبديل كرد، 
خواندن اظهارنظرها و توييت هايي از كاربران ايراني 
بود كه با افسوس از درگذشت مك كين و شكستش 
در انتخابات ۲۰۰۸ اياالت متح��ده حرف مي زدند؛ 
مجموعه اي از اظهارنظره��اي قهوه خانه اي/كافه اي 
كه »بله آقا، اگر به جاي اوباماي بزدل )و منظورشان 
اوبام��اي اه��ل رواداري بود(، مك كي��ن عمل گرا )و 
منظورش��ان مك كين جنگ طلب ب��ود( در ۲۰۰۸ 
پرزيدنت اياالت متحده ش��ده بود، خاورميانه امروز 
وضعيت بهتري مي داش��ت.« نظرهاي��ي كه به طور 
ضمني از الت مآب��ي و تندروي رييس جمهور فعلي 
اياالت متحده دفاع يا حمايت مي كرد. كس��اني كه 
اهل اين طور بلبل زباني ها هستند، يا تاثير رفتارهاي 
مداخله جويانه، جنگ طلبانه و خشونت آميز سلف 
مك كين، جورج بوش پس��ر و امتداد تاريخي شان را 
همين بيخ گوش خودم��ان نمي بينند، يا مي بينند 
و عمق فاجع��ه را نمي فهمند، ي��ا مي بينند و حتي 
مي فهمند، اما منافع شان در اين است كه خودشان 
را به نديدن بزنند. امثال مك كين و ترامپ، تهديدي 
جدي براي منافع ملي بسياري از سرزمين ها از جمله 
ايران ما هستند.  گيريم ما دعواهاي خانوادگي داشته 
باشيم،  گيريم يك طرف دعوا زورش خيلي زياد باشد،  
گيريم اوضاع خيلي بد باشد، چه لزومي دارد يك غريبه 
بيايد كمك مان؟ اگر امروز زورمان به عضوي از خانواده 
خودمان نرسد، فردا حتما در برابر آن غريبه هم -كه 
زورش به مراتب بيشتر است- كم خواهيم آورد. يك 
جاي تاريخ ما بايد ياد بگيريم مسائل مان را خودمان حل 
كنيم و منتظر ديگران نباشيم. به قول ماشااهلل آجوداني 
در »مشروطه ايراني« و »يا مرگ، يا تجدد«، از همان 
ابتداي دوران جديد زندگي فرهنگي/سياسي ما، مفهوم 
»ملت« درست تعريف نشده و عدم دقت در تعريف 
آن باعث شده مشتقات آن، نظير منافع ملي و امنيت 
ملي هم، مفهوم و تعريف چندان دقيقي نداشته باشد. 
منافع ملي در سرزمين ما براي بسياري كسان منافع 
جناحي، منافع سياسي و حتي منافع فردي )!( تعريف 
مي شود. بر همين مبناست كه عده اي ايراني، بر مرگ 

يك دشمن قسم خورده ايران افسوس مي خورند.

مشكالت زيس��ت محيطي 
در كش��ور ما به ي��ك كالف 
پيچيده تبديل ش��ده است. 
شهادت دو محيط بان از استان 
كرمان، آتش س��وزي تاالب 
هورالعظيم، كشته شدن دو 
فعال محيط زيست و دو جنگلبان در مريوان در حريق 
ايجاد  شده در زاگرس و آلودگي نفتي پااليشگاه تهران 
تنها بخشي از خبرهاي نگران كننده در يك ماه اخير 
است. نكته اساسي اين است كه با وجود وسيع شدن 
ابعاد معضالت محيط زيست طي يك دهه گذشته، 
كماكان روش هاي پايش و نظارت ما بر همان سبك 
و سياق قديم مي گردد. روش هايي كه حتي با وجود 
شرايط سياسي كش��ور به لحاظ تحريم ها مي توانند 
با اتكا به توانمندي متخصصان داخلي و اس��تفاده از 
فناوري هاي نوين در دسترس با شيوه هاي موثرتر و 

كارآمدتر جايگزين شوند.
به عنوان يك مثال عيني الزم مي دانم به تجربيات در 
پايش آلودگي هواي كشور اش��اره كنم. طي دو دهه 
به واس��طه آلودگي هوا در ش��هرهاي بزرگ و رخداد 
گردوغبار در غرب و جنوب غرب كشور، ايستگاه هاي 
پايش كيفي هوا با مدل هاي متفاوت )از كش��ورهاي 
مختلف( در ش��هرهاي ايران نصب و راه اندازي شدند 
و يكي از چالش هاي اساسي، تجميع داده هاي آنها و 
اطالع رساني برخط وضعيت كيفيت هوا به مردم و كليه 
ذي نفعان بود. در دولت يازدهم رايزني هايي با برخي 
كشورهاي اروپايي براي دراختيار نهادن پروتكل هاي 
تجميع و همكاري براي ايجاد سامانه يكپارچه پايش 
آلودگي هوا صورت گرفت، ولي درنهايت اين سامانه 
توسط جوانان متخصص ايراني ايجاد شد و هم اكنون 
مراحل توسعه و تكميل خود را مي گذراند. اين تجربه 
قطعا در ساير بخش هاي زيربنايي و مهم محيط زيست 
نيز قابل تسري است. هوشمندسازي پايش ها مي تواند 
در رصد برخط آالينده هاي خروجي صنايع و پايش 
جنگل ها، حيات وحش، تاالب ها، رودخانه ها و درياچه ها 
به كار رفته و با ارايه مستندات موثق و قابل دفاع براي 
پيگيري تخلفات در محاكم قضايي باعث تصميم گيري 
سريع، بهنگام و موثر شود و از تخريب ها و آلودگي هاي 
محيط زيس��ت بكاهد. سامانه هاي هش��دار حريق، 
سنس��ورهاي آنالين آلودگي، اس��تفاده از پهپادها، 
سيستم هاي سنجش از دور و ساير فناوري هاي جديد 
مي توانند تغييراتي اساس��ي در نحوه نظارت و پايش 

محيط زيست در كشور پديد آورند.
به حداق��ل رس��اندن حضور مام��وران و بازرس��ان 
محيط زيست در پايش صنايع يا مناطق صعب العبور و 
زيستگاه هاي حساس، جلوگيري از درگيري فيزيكي 
محيط بانان با متخلفان و امكان اقدام در مراحل آغازين 
آتش س��وزي ها يا آلودگي ها ازجمله نتايج ارزشمند 
پايش هاي نوين محيط زيس��ت محس��وب مي شود 
كه مي توان با پيش بيني منابع مالي نه چندان زياد و 
بهره گيري از ظرفيت متخصصان داخلي بدان دست 
يافت. به هر حال در عص��ر الكترونيك و در حالي كه 
امروزه در بسياري كشورها مداخله مستقيم نيروي 
انساني در حفاظت از اغلب عرصه هاي محيط زيست 
جاي خ��ود را به مديريت نرم افزاري و سيس��تم هاي 
هوشمند داده اس��ت، جاي تامل دارد كه ما به جاي 
ارتقاي نحوه پايش ها به دليل عدم تكافوي نيروي انساني 
)محيط بان يا كارشناس(، از مواجهه اثربخش با بحران ها 
عقب بمانيم و همچنان از روش هاي س��نتي و بعضا 

منسوخ در نظارت و پايش محيط زيست بهره ببريم.

اينكه معتقديم مجموعه شعرهاي يك شاعر كه 
حاصل دو سال زحمت و عرق ريزان روح اوست 
9 هزار تومان هم گران اس��ت ربطي به گراني 
ندارد. مربوط است به روح ما كه اجازه نمي دهد 

براي فرهنگ پول خرج كنيم. 
همين االن يك ظرف ماستي كه قبال هشت 
هزار تومان بود، ش��ده است يازده هزار تومان. هيچ كس هم به رويش 
نمي آورد كه اين قدر تغيير كرده است، اما براي خريدن كتابي كه سال 
قبل 9 هزار تومان بوده و االن هم 9 هزار تومان است دو دل مي شويم. 

انصافا من يكي دلم مي گيرد، وقتي مي بينم كه حاصل دو سال شعر 
گفتنم كمتر از يك ظرف ماستي كه چهار، پنج روز تاريخ مصرف دارد، 
قيمت دارد. تازه براي خريدن آن هم مخاطب دچار ترديد مي شود. البته 
اينكه گفتم ربطي به اين ندارد كه مي خواهم درباره مساله اي شخصي 
صحبت كنم. كتاب هاي من به محبت مخاطب فروش نسبتا خوبي دارد. 

بلكه منظورم كل ماجراست. 
راستش قصدم گاليه كردن نيست. اصال نمي خواهم صرفا درباره مردم 
و اينكه آنها اهل كتاب خريدن نيستند، صحبت كنم. هر چند مردم هم 
براي فرهنگ حاضر نيستند پول خرج كنند. اما مساله ديگري كه وجود 
دارد، اين است كه خود ما اهل فرهنگ و هنر و كتاب هم كتاب نمي خريم. 
من سال گذشته داور جشنواره بين المللي شعر فجر بودم و در اين داوري 
به نتيجه عجيب و غريبي رسيدم. همان سال بيش از چهارهزار عنوان 
كتاب چاپ اول شعر وجود داشت. يعني چهار هزار شاعر كتاب هاي 
اول يا جديدشان را فقط در سال گذشته منتشر كرده بودند. اين آمار با 
احتساب كتاب هاي تجديد چاپ شده به حدود 1۰ هزار عنوان در سال 
97 مي رسيد. اين يعني اينكه حداقل 1۰ هزار نفر به عنوان شاعر در آن 

سال فعاليت جدي ادبي كرده اند. 
حاال آمار فروش كتاب ها و تيراژ آنها را ببينيد.  مثال بهترين كتاب هاي 
شعر يا درباره شعر را ببينيد. بيش��ترين و ارزشمندترين آنها چقدر 
تيراژ داش��ته اند؟ يك چندم همين دوستان ش��اعر حاضر شده اند، 

كتاب بخرند؟
ماجراي اسفناك اين است كه همين دوستان شاعر هم اگر به مولف 
نزديك باشند، توقع دارند كه او كتاب خودش را به آنها هديه بدهد اگر 

هم نزديك نباشند اصال كتاب شاعر را نمي خرند. 
كمتر شاعر يا نويسنده اي را حتي اگر مدعي باشد مي توانيد، پيدا كنيد 
كه ماهي صد هزار تومان كتاب بخرد در حالي كه همان آدم قطعا ماهي 

صدهزار تومان فقط پول ماست مي دهد. 
كتاب نخريدن و كتاب نخواندن ما بيشتر از آنكه به گراني مربوط باشد 

به بي اعتنايي ما نسبت به فرهنگ مان مربوط است. 

چن��دي پي��ش در خبرهاي 
ي��ك س��ايت يونان��ي آمده 
بود ك��ه آق��اي پاولوپولوس 
رييس جمهوري 6۸ ساله اين 
كشور با حضور در محل »نبرد 
ترموپيل« و در مقابل مجسمه 
»لئونيداس« پادشاه اس��پارت دو هزار و چهارصد و 
نود و هشتمين سالگرد نبرد تاريخي ترموپيل ميان 
قواي نظامي يونان و ايران را گرامي داش��ته اس��ت. 
رييس جمه��ور يونان اين تاري��خ را به فرصتي براي 
تاكيد بر وحدت و همدلي بيشتر ميان مردم اين كشور 

استفاده كرده است. 
پاولوپولوس به مناسبت نبرد ترموبيل در سخناني 
اع��الم ك��رده: »اين محل ت��ا ابد به م��ا مي آموزد و 
الهام بخش آينده م��ا خواهد بود. به عنوان يك ملت 
بزرگ وظيفه ما مراقبت از م��ردم در خانواده اروپا و 
در جامعه بين المللي است. ما يونانيان آماده دفاع از 

آزادي  و دموكراسي هستيم. 
ما بايد بدانيم آنچه كه در تاريخ به دس��ت آورده ايم 
موجب اتحاد ما شده است. مي دانيم كه در لحظات 
س��خت، حفاظت از منافع ملي ما هميش��ه موجب 
وحدت شده اس��ت. ميراث يونانيان نه تنها براي ما 
يوناني ها بلكه براي اروپا و براي تمام بش��ريت است. 
ما اغلب در مورد ترموپيل و حماس��ه اي به رهبري 
لئونيداس صحبت مي كنيم اما اين موضوع يك نشان 
عميق در تاريخ بشريت و تاريخ تمدن بشري است. 
مورخان و روشنفكران جامعه بين المللي اين نبرد را 

درك كرده اند.«
نبرد ترموپي��ل )در 4۸۰ پيش از مي��الد( نام اولين 
جنگ از دومين دوره جنگ هاي ايران و يونان در زمان 
خشايارشا است كه بين ارتش شهرهاي متحد شده 
يونان به فرماندهي لئونيداس، پادش��اه اس��پارت و 
امپراتوري هخامنش��ي به فرماندهي خشايارشا در 
طول دومين لشكركشي خشايارشا به يونان به وقوع 
پيوست. اين جنگ در سال 4۸۰ قبل از ميالد مسيح 
در گذرگاه س��احلي و باريك ترموپي��ل اتفاق افتاد. 
لشكركشي هخامنشيان پاسخي به پيروزي آتني ها در 
نبرد ماراتن در طول لشكركشي اول هخامنشيان به 
يونان، در سال 49۰ قبل از ميالد بود. خشايارشا ارتش 
زميني و دريايي عظيمي براي فتح تمام يونان تدارك 
ديده بود. سواره نظام آن در كشورهاي مديترانه نظير 
نداشت و پياده نظام آن از ملل جنگجو و كوهستاني 

انتخاب شده بود. 
شكي نيست جنگ ايران و يونان در دوره هخامنشي 
مهم ترين واقعه تاريخ باستان و نخستين جنگ بزرگ در 
جهان است. هرودوت داستان هاي خود را با يك چنين 
مناقش��ه اي تاريخي آغاز مي كند. او در جنگ ايران و 
يونان همه جا جانبدارانه از آتن دفاع كرده است اما ايران 

هخامنشي از خالل كتاب او سرافراز بيرون مي آيد. 
ش��واهد تاريخي نشان مي دهد كه يونانيان در طول 
تاريخ هميش��ه به دنبال »افسانه« س��ازي بوده اند. 
هرودوت در نتيجه رجحان »افسانه« بر روايت صحيح، 
مطالب كافي براي بازسازي ديگر روايت ها به دست 
نمي دهد. روايت هايي كه بعض��ا مايه بدنامي ديگر 

مناطق يونان شده است. 
حتي بعضي از مورخين روايت هاي وي را ساخته آن 
دس��ته از اياالت هاي يونان مركزي مي دانند كه دل 
خوشي از مناطق جنوبي يونان نداشته اند و هميشه 
در رقابت با آنها بودند. بي شك زماني كه »افسانه« رواج 
پيدا مي كند، با مقبوليت گسترده عامه رو به رو مي شود 
و هنگامي كه هرودوت آن را پذيرفت، هنرمندانه در 

نوشته هايش گنجاند. 
كشورهاي مختلف هميشه تالش دارند با گراميداشت 
چنين مراس��م هايي بر نقش تاريخي خود در تمدن 
بش��ري تكيه كنند، وح��دت مل��ي را تقويت كرده 
و الهام بخ��ش آينده باش��ند. آنها ت��الش دارند اين 
پيروزي ها را با ديگر خواسته هاي داخلي و منطقه اي 
خود گره بزنند. اگرچه يونانيان طي هزاره اول پيش از 
ميالد به صحنه تاريخ وارد شدند و با سرعت شگفت 
فرهنگي سرمشق نسل هاي آينده شدند اما در عرصه 
بين المللي پيشرفت چنداني نداشتند و خود را برتر از 
ساير ملل  دانسته و ملت هاي ديگر را وحشي و دشمن 
خود مي پنداشتند! بسياري از تمدن ها بوده اند كه با 
سابقه تمدني كهن جايگاه پيشين خود را از دست داده 
و در آستانه ورشكستگي قرار گرفته  و هيچ نشاني از 

تاريخ پرافتخار آنها باقي نمانده است.

نبردترموپيلوادامهافسانهسازيماستماليفرهنگي بهيكديگراعتمادكنيمازملتتامنافعملي
محمود فاضليغالمرضا طريقيشينا انصاريكاوه فوالدي نسب

خوب شد نرفتيم سينما. اين جمله 
يكي از پركاربردترين جمالتي است 
كه در يك جم��ع خانوادگي بعد از 
ديدن يك فيلم در ش��بكه نمايش 
خانگي گفته مي شود. پشت بندش 
هم انبوه��ي تحليل هاي صحيح و 
ناصحيح رديف مي شوند كه اگر اين 
فيلمسازي است كه خب ما هم كارگردانيم. اگر فيلمبرداري 
اين است كه با موبايل بهتر از اين مي شود فيلم گرفت و اگر 
به طراحي لباس است كه پيج استايليست توي اينستاگرام 
صدبرابر طراحان اين فيلم طراح هس��تند و اگر موسيقي 
فيلم اين است، هانس زيمر بايد برود بميرد ... من منتقد 
سينما نيس��تم و اينجا هم قصد ندارم كه نقد فيلم كنم و 
في المثل بگويم »تنگه ابوقريب« فيلمنامه ضعيفي داشت 
يا »بدون تاريخ بدون امضا« چيزي براي عرضه نداشت يا 
»هزارپا« و »مصادره« چيزي در ح��د و اندازه »خالتور« 
هس��تند و در آخر هم نتيجه بگيرم كه فاتحه س��ينماي 
ايران را بايد خواند... ام��ا از اتفاق ديروز صبح به عادت هر 
روزه بعد از روشن شدن كامپيوتر روزنامه، سرويس عكس 
همه خبرگزاري ها را باز كردم تا عكس هاي همكارانم را در 
خبرگزاري ها ببينم. تقريبا همه خبرگزاري ها بيستمين 
جشن س��ينماي ايران را پوش��ش تصويري داده بودند. 
عكس ها را كه ديدم ياد همان جمله معروف افتادم. همين 
اول كار با اجازه از دوستان سينماگر و شما خواننده گرامي 
و با اين توجيه كه سينما نسبت به ديگر حوزه هاي هنر به 
صورت زيباي ظاهر وابسته است. فارغ از رفتار و شخصيت 
و پرنس��يپ و صرفا از روي ظاهر با هم نگاهي بيندازيم به 
ظاهر اهالي س��ينما و عيار سينماي ايران را از روي ظاهر 

دايرمدارانش بررسي كنيم.
1- صابر ابر: كت و شلوار مش��كي، پيراهن يقه ديپلمات، 
آس��تين كت تا زير آرنج تا خورده، جوراب آبي فيروزه اي 
و كفش هش��ت ترك س��فيد و مشكي به س��بك »الت 

جوانمرد«.
۲- جواد عزتي: اضافه وزن، پيراهن چهارخانه قرمز، آستين 

را باال زده، ش��لوار جين، جوراب سفيد و كفش سورمه اي 
چيزي شبيه تبليغات تن تاك.

3- نويد محمدزاده: اول با تحليل سردستي گفتم حكما 
عكاس ها به عمد خواس��تند كه  او را دست بيندازند و در 
موقعيت نامناسب وقتي كه پايش روي سن ليز خورده از 
او عكس گرفتند. اما ديري نپاييد كه با ديدن عكس هاي 
ديگر متوجه شدم كه بازي خود ايشان بوده تا وقتي كه روي 
س��ن مي رود به حالت دو به سمت بازيگر ديگري برود و او 
را در آغوش بگيرد. اين اتفاق اگر براي اولين بار براي ايشان 
مي افتاد، مي گفتيم نتوانسته جلوي فوران احساساتش را 
بگيرد و حق داشته اما با مروري بر جايزه هاي اين چند سال 
متوجه مي شويم كه  فوران احساسات  كم نداشته. قرار نبود 
كه رفتار بازيگران را نقد كنيم با اين همه اگر خودتان هم 
جاي من بوديد بدون كامنت رد نمي شديد. ايشان كت و 
شلوار سورمه اي پوشيدند، دكمه كت را باز گذاشتند، جوراب 

نپوشيدند و بند آبي رنگي همچون خلخال به پا  كرده اند.
4- حس��ن فتحي: كت طوسي روشن هر دو دكمه بسته، 
تي شرت پولو روي شلوار، شلوار سورمه اي و كفش اسپرت 

مايل به خاكستري. 
5- وحيد جليلوند: تي شرت پولو قرمز و سفيد و سورمه اي، 

كت جير سورمه اي، شلوار جين، كفش اسپرت سورمه اي.
6- عليرضا زرين دست: كاپشن كرم، شلوار كرم، پيراهن 
سفيد كفش قهوه اي بند دار، كيف پول قهوه اي كه از جيب 

پشت بيرون زده.
7- حامد بهداد: خش��مگين، پيراهن س��ورمه اي، شلوار 

مشكي، كفش مشكي.
۸- ستاره اسكندري: روسري سورمه اي، پيراهن آبي، زير 
پيراهن مانتو س��ورمه اي، روي پيراهن مانتو آبي،  بعالوه  

شلوار جين، كفش سورمه اي احتماال اسيكس.
9- آتوسا قلم فرس��ايي: روسري س��بز روشن، تي شرت 
زرشكي، مانتو چروك سبز روشن، شلوار كتان با چند تاي 

دم پا و كفش سورمه اي ساق دار.
1۰- هومن سيدي: پيراهن مشكي، دو تا دكمه را باز گذاشته 
و آستين تا دم آرنج تا زده. شلوار مشكي جنسي بين جين 
و چرم، كمربند دولچه گابانا و كفش مشكي جير با بند باز و 
جلوي طاليي، چيزي شبيه چكمه هاي هارلي ديويدسون 

سواران امريكايي.
من همچنان نمي خواهم سينماي ايران را از روي صورت نقد 
كنم اما با اين حجم شلختگي پيش خودم مي گويم خوب 

شد نرفتيم جشن سينماي ايران.

خوبشدنرفتيمجشنسينما
حرفه؛ خبرنگار
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بهروز بهزادي

امير جديدي

خبرها روزانه از كشف انبار محتكران مي گويد و اهالي 
توييتر فارسي روزبه روز نسبت به اين خبرها حساس تر 
مي شوند. اهالي اين شبكه اجتماعي كه حسابي درگير 
فشارهاي اقتصادي اين روزها هستند و كمبودها را مدام 
به يكديگر اعالم مي كنند، خبر »احتكار« را هم به خوبي 
پوش��ش مي دهند و به راحتي از آن عب��ور نمي كنند. 
اين طور است كه هشتگ »احتكار« در اين روزها فعال 
و زنده است و هر چند دقيقه يك بار نوشته تازه اي در آن 
ديده مي شود. آنچه مي خوانيد منتخبي از توييت هايي 
است كه در اين روزها در هشتگ »احتكار« نوشته شده: 
»در دزد بودن اين فرقه تبهكار كه شكي نيست. اما يكي 
از داليل چنين پديده اي كه بر گرده مردم سوار مي شود، 
بي س��وادي عامه مردم و حتي تحصليكردگان درباره 

بديهيات علم اقتصاد اس��ت«، »احتكار هزاران خودرو 
در آذرش��هر، 6 هزار ميلياردتومان آهن در اصفهان، 5 
ميليارد تومان دارو در كرج و 1۰ ميليارد تومان پوشك 
بچه در ساوجبالغ...حاال شفاف س��ازي شه بعد از پيدا 
ش��دن اين انبارها، اجناس كجا م��ي ره؟«، »پركردن 
جيب ت��ون به چه قيمتي��ه؟ يك��ي، دو ميليون حقوق 
كارمند و كارگر چشم تون رو گرفته؟«، »به نظرم دولت 
جايزه بذاره براي كش��ف انبارهاي احتكار، اين جوري 
راحت تره«، »ما عوض ش��ديم، ديگه به همديگه رحم 
نمي كنيم، مش��كل اقتصاد احتكار نيس��ت، مش��كل 
ذهنيه كه به فكر احتكار مي افته«، »نداش��تن ش��رف 
يعني احتكار پوش��ك بچه. بسته پوش��كي كه دو سال 
پيش مي خري��دم ۲3 هزارتومان االن ش��ده 7۰ هزار 

تومان. مردم از كجا بي��ارن آخه؟«، »انقدر ظالميد كه 
مايحتاج ضروري مردم رو احتكار مي كنين كه گرون تر 
بفروش��ين و خون مردم بيچاره رو بكنين تو شيشه؟«، 
»جامعه اي ك��ه توش احت��كار مي ش��ه، روي خوش 
نمي بينه...كي وق��ت كرديم انقدر بي رحم ش��يم؟«، 
»اينايي ك��ه اجناس مورد نياز مردم رو مي ذارن تو انبار 
كه گرون شه و بفروش��ن و سود كنن، اسم شون چيه؟ 
هم وطن؟«، »كسي كه دارو رو احتكار مي كنه، قاتله...

مگه قتل و دزدي حتما بايد هموني باشه كه تو فيلم ها 
مي بينيم يا مي ش��نويم؟«، »چرا هرچي گرون مي شه 
يه��و از تو انبارها پيدا مي ش��ه؟!«، »از احتكار ارز و طال 
رسيديم به احتكار پوشك، از پوشك به چي مي خواييم 
برسيم؟«، »و زندگاني دنيا جز متاعي فريبنده نيست...

آيه 1۸5 س��وره آل عمران«، »چندتا دندون هست كه 
حتما بايد بكشي: دندون طمع مهم ترينه. اگه اين دندون 
رو نكشي محتكر مي شي و روسياه مردم«، »خيانت به 
مملكت فقط جاسوسي نيست...بنزين به آتش  آشفتگي 
اقتصادي ريختن هم خيانته«،  »پيش��نهاد مي دم اين 
كاالهاي احتكار شده رو بين مردم مناطق محروم تقسيم 
كنين«، »ديگه دارو رو احتكار نكنين، يه لحظه، فقط 
يه لحظه به بچه هاي س��رطاني فكر كنين و اميدشون 
براي رسيدن دارو«، »احتكار، گرون فروشي و بي رحمي 
نسبت به هم نشونه هاي واداد گي تو جامعه س. كمك 
كنيم براي همبستگي بيشتر«، »كاش كمي هم شرف 
احتكار مي كردين براي روزهاي س��خت« و »مردمي 
شديم كه خودمون به خودمون رحم نمي كنيم...حيف«. 

كيوقتكرديماينهمهبيرحمباشيم؟
#   احتكار هشتگ روز 

پرونده ويژه اهل كتاب و قلندران عاشق مسلكي كه اعتقاد 
دارند جز صراحي و كتابم نبود يارو نديم

 به ضميمه اداي احترام به استاد محمدرضا شفيعي كدكني

منتشر شد


