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تيتر مصور|كابوس جهان
الكس فالك

درنگ شليك از فاصله نزديك نگاه آخريك اتفاق ساده

هشتگ روز

آقاي انتظامي!
بداني��د و آگاه باش��يد در 
دوسال گذشته سياست هاي 
سرمايه ساالر مدير گذشته، 
از سينما ويرانه اي ساخته كه 
س��خيف ترين فيلم ها توليد 
شده يا در حال توليد است. سينماي ايران كه به عنوان 
بخشي از سرمايه فرهنگي اين سرزمين مايه مباهات 
بود، حاال كم كم دارد مايه سرافكندگي مي شود. آنها كه 
روزگاري فيلم هاي خوب مي ساختند، حاال به دام توليد 
مبتذل ترين و دم دستي ترين آثار افتاده اند. نگاهي به 
اسم فيلم هاي روي اكران و در حال توليد بيندازيد تا به 

راحتي بدانيد كدام ويرانه را تحويل گرفته ايد.
خواهش مي كنم دو، س��ه روز وق��ت بگذاريد و تمام 
فيلم هاي روي پ��رده را ببينيد تا تصويري از كيفيت 
سينمايي كه مسووليتش را به دست گرفته ايد، پيش 
چشم تان بيايد. پيشنهاد مي كنم فيلم ها را در سينما 
ببينيد تا بدانيد سينمايي كه اين همه اِِهن و تلپ دارد 
و پول هاي آنچناني و چندميلي��اردي درش جابه جا 
مي شود نس��بتش به لحاظ كمي و كيفي با مخاطب 
چيست و چگونه است كه سينماي امروز ايران با اين 
كيفيت نازل در اين ش��رايط بحراني اقتصاد كشور به 
يكي از پول سازترين صنايع براي چند نفر تبديل شده 
است.به شما قول مي دهم اگر اوضاع عوض نشود، سال 
آينده با ذره بين هم نه، با تلسكوپ بايد دنبال فيلم خوب 
بگرديد.پول و گيشه و فروش، شده ميزان و معيار همه  
چيز و فيلم هاي غيرخالتوري، حتي اگر توليد شوند 
هم مجالي براي اك��ران نمي يابند و حتي اگر فرصت 
اكران بيابند آن قدر بد و آن قدر كوتاه اكران مي شوند 
كه تحقيرآميز اس��ت و كس��ي از آمدن و رفتن شان 

خبردار نمي شود.
آقاي دكتر انتظامي!

در اين ويرانه كه تحويل گرفته ايد، فساد بيداد مي كند. 
شما كه خود را طرفدار شفافيت مي دانيد همين امروز 
هم ش��روع كنيد، دير است. كاش همه مكلف باشند 
منابع تامين سرمايه فيلم شان را شفاف اعالم كنند. 
كاش جشنواره ها را مكلف كنيد بالفاصله بودجه دقيق 
و ريز هزينه هاي شان را اعالم كنند. از جشنواره جهاني و 
ملي گرفته تا عمار و مقاومت. از همان جشنواره داخلي 
۲۱ ميلياردي دو سال پيش هم شروع كنيد. اين طوري 
بساط اتهام زني ها و ش��ائبه ها كم كم جمع مي شود. 
مديريت سينما آن قدر ضعيف بوده كه هركس با قاعده 
و قانون خودش كار دلبخواه��ش را كرده بدون آنكه 
خود را ملزم به پاسخگويي بداند؛ چه مدير دولتي و چه 
غيردولتي ها. اين طوري تكليف پديده اي كه به پول هاي 

كثيف مشهور شده هم روشن تر مي شود. 
خ��وب مي دانيد كه مرادم، افزاي��ش نظارت دولت بر 
س��ينما و چيزهايي شبيه اين نيس��ت. خودتان هم 
مي دانيد در ممالك ديگر شفافيت و پاسخگويي چقدر 
رايج است. آدم ها بايد به  ويژه در مسائل مالي مسووليت 

داشته باشند و پاسخگو باشند تا فساد رخ ندهد. 
آقاي انتظامي

شما سال ها در عرصه رسانه تا باالترين سطوح مديريت 
كرده ايد. رسانه هاي بيمار، غالبا در فضاي مجازي تكثير 
شده اند. بسياري از فضاس��ازي ها و لجن پراكني ها و 
مفاسد توسط آنان انجام مي شود كه متاسفانه مستقيم 
يا غيرمستقيم به برخي »جاها« و »آدم هاي« مشخص 
وابسته اند يا مستقيم و غير مستقيم با آنان رابطه مالي 

ناسالم دارند. اين نكته هم بسيار مهم است.
آقاي دكتر!

حذف پروانه س��اخت با رعايت جوان��ب و مراقبت از 
آسيب ها اتفاق مباركي مي تواند باشد. به شرطي كه 
خالتورسازها جشن نگيرند و سينماي فرهنگي بيشتر 
از آن منتفع ش��ود؛ سينمايي كه در ش��رف نابودي 
است. سينما را مثل هر شغل ديگري ببينيد كه يك 
جواز كسب به افراد مي دهند و در واقع صالحيتش را 
براي آن كار تاييد مي كنند. مي رود كارش را مي كند 
تا از معيارهاي نظارتي اعالم شده منحرف شود. مثل 
پروانه مديرمس��وولي نش��ريه. ديگر براي هر شماره 
نشريه كه نبايد دنبال مجوز بود. سينما را ولي اين طور 
نديده اند. جالب آنكه با اين  همه نظارت و سختگيري، 
وضعيت سينما شده است اين! اينها مستلزم آن است 
كه معيارهاي نظارتي و مميزي به طور شفاف و روشن 

اعالم شود و پاي نظارت سليقه اي كامال قطع شود.
جناب دكتر انتظامي!

جشنواره فجر، همواره بزنگاه مهمي در سينماي ايران 
است. آبروي سينماست. در س��ال هاي اخير آن قدر 
كم اعتبار و كوچكش كرده اند كه نگوييد و نپرسيد. از 
انتخاب ها و حذف ها تا جايزه ها و تا كيفيت و كميت 
برگزاري. به فك��ر آن هم باش��يد.اگر بنايتان ماندن 
است، لطفا شروع كنيد. اگر جدي هستيد موتورهاي 
»مديريت استراتژيك« تان را روشن كنيد. سينما به 

اين نوع مديريت، سخت نيازمند است.
خالصه كالم اينكه، گمش��ده س��ينما چند عبارت 

ساده است: 
يك- مديريت شجاع و توانمند و قاطع و تحول خواه؛

دو- ش��فافيت و شفافيت و شفافيت براي ريشه كني 
فساد؛

سه- راه اندازي سيستم ارزيابي دقيق براي تشخيص 
دوغ ها و دوشاب ها؛

چهار: شيوه نامه. شيوه نامه دقيق با ضمانت اجرايي براي 
همه  چيز و همه  جا.

اين نوشته مي تواند حاالحاالها ادامه داشته باشد.

عكس نوشت 

خبرگزاري مهر با مجموعه تصويري به نام »سامان سراي زنان كارتن خواب« از زندگي 
زناني گزارش داده كه توسط مددكاران به جاي كارتن خوابي در خيابان به مراكزي امن 
منتقل مي شوند. مهر در اين گزارش نوش��ته است:  »سامان سراي لويزان در منطقه 
چهار تهران با گنجايش ۱۵۰ نفر به صورت دايم و ش��بانه روزي پذيراي زنان آسيب ديده است«. عكسي 

كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.

روز دوش��نبه ۱9 آذر ماه احمدرضا دالوند، گرافيست، منتقد 
هنري، پژوهشگر و نويسنده مطبوعات بعد از تحمل دوره اي 
بيماري در منزلش درگذشت. بسياري از دوستان و همكاران 
او هشتگ »احمدرضا دالوند« را داغ كردند و درباره او نوشتند. 
آنچه مي خوانيد منتخبي از نوش��ته هاي اين هشتگ است:  
»خيلي دلم س��وخت احمدرضا دالوند هم رف��ت. االن ديدم 
فقط 6۰ سال داشت. در مركز رسانه هم استادمان بود. طراح و 
گرافيست كلي از روزنامه ها بود. مرگ از آنچه فكر مي كنيم به ما 
نزديك تر است خيلي نزديك«، »اي داد... قلب مون هزار تيكه 
شد. احمدرضا دالوند نه فقط مدير هنري و گرافيست و دبير طرح 
و كاريكاتور برترين مطبوعات بود كه كارتونيستي درجه  يك 
نيز بود. مرگ همچنان از اهالي طنز قرباني مي گيرد.« »سال ها 
بود قرار بود نمايشگاه بذاري از كارتون هات آقاي دالوند، پس 
كجا رفتي؟«، »ديروز رفته بود خونه جديد، خوش��حال بود، 
مي خواس��ت يك اتاقش را گالري آث��ارش و در اتاق ديگرش 
كارهاي جديدتر طراحي كند، اما همه حضورش در آن خانه 
كمتر از هفت ساعت شد.« »خداحافظ آقاي دالوند«، »دوست 
ندارم باور كنم. مگر هنرمند هم مي ميرد! درگذشت احمد رضا 
دالوند داغ سنگيني براي اهالي هنر و مطبوعات است. روحش 
ش��اد و يادش گرامي«، »بيمار رو  روي چه حسابي مرخص 
مي كنند از بيمارستان؟ يعني قطع اميد كه مي كنند ميگن 
ببريد خونه راحت بميره؟ يا نه، ميگن حالش مساعد تر شده، 
ميشه توي خونه نگهداري كرد؟ مرخصش كردند، رفته خونه، 

ساعت دوي شب حالش بد شده و تمام!«، »احمدرضا دالوند 
هم رفت. بعد از بهمن جاللي دومين اس��تاد در مركز رسانه 
بود كه رفت. ١٥ سال پيش شاگردش بودم. مي دانم خيلي از 
روزنامه نگاران امروز مديون او هستند. او طراح و گرافيست كلي 
از روزنامه ها و مجله هاي ايران بود. حيف از نبودن چنين مرد 
ارزشمند، باسواد و متواضع .حيف«، »حاال بعد از استاد حسين 
قندي؛ جاي منتقد؛ طراح و گرافيستي كه تمام اين سال ها به 
اصول خودش وفادار ماند و همرنگ بي رنگي زمانه نشد براي 
هميشه خالي خواهد بود. حاال ما مانده ايم و خاطرات ميداني 
كه ديگر نامش هم جوانان نيست.«، »اوايل دهه ۸۰ احمدرضا 
دالوند آمد روزنامه ايران براي تغيير گرافيك. قبلش با »جامعه« 
انقالب كرده بود. شيك پوش، احساساتي و خوش مشرب بود. 
»ايران« را به يكي از زيباترين روزنامه هاي فارس��ي آن روزها 
تبديل كرد.  صفحات ساده و چشم نواز با نقش هاي منحصربه فرد 
كه خودش كشيده بود. نظير نداشت.«، »يه بار وسط يه گپ 
و گفت در روزنامه طبق يه عادت هميشگي ازش پرسيدم اگه 
قرار باشه يه توصيه كنيد كه تو كار رسانه به دردم بخوره چي 
مي گيد؟! يه چند لحظ��ه اي فكر كرد و با يه خنده تلخ گفت: 
»خودت باش و پوستت رو كلفت كن، اينجا خيلي سخته تا 
آخرش طاقت بياري« »روحت شاد احمد رضا دالوند«، »مرد 
باروني پوش و خوش سليقه روزنامه )ها( مون رفت!« و»آنهايي 
كه از نزديك هنرمند توانا و انسان شريف و نازنين را فهم كرده اند، 

مي دانند چه گوهري ديگر نيست«. 

انقالب كه به پيروزي رسيد، 
نس��لي از ش��اعران مسلمان 
و متعه��د س��ربرآوردند كه 
مي خواس��تند تاريخ را از بيخ 
و بن دگرگون كنن��د. تاريخ 
جديد شاعر جديد مي خواست. 
براي بيع��ت با تاريخ جديد بايد تاريخ گذش��ته انكار 
مي شد و در چشم شاعران انقالبي شاملو شاعر تاريخ 
گذشته بود؛ شاعري كه با عالم قدس و شعارهاي انقالب 
اسالمي نسبتي نداشت. با اين حال غوغاي انقالب و 
جنگ كه فرونشست، شاملو همچنان زنده بود. بعد 
از جنگ ش��اعراني سر برآوردند كه ش��املو را زيادي 
كالسيك مي دانستند. آنها مي خواستند، پيشرو باشند 
و شعري كه ريشه در زبان متون كالسيك داشت ديگر 
به كار نمي آمد. چندي نگذشت كه هياهوي شاعران 
مدرن و پست مدرن بدل به خاطره اي در دوردست شد 
و شاملو همچنان زنده بود. ليبرال هاي مكش مرگ ما 
از راه رسيدند. هماناني كه هر شاعر و خنياگري را كه 
صدايش بوي آزادي خواهي مي داد با انگ چپ از دايره 
هنرمندان بيرون مي دانستند و صرفا ادبياتي را مقبول 
مي دانستند كه نرم و آهسته بيايد مبادا كه ترك بردارد 
چيني نازك تنهايي شان. دوران آنها نيز به سر آمد و 
شاملو همچنان زنده ماند. راز اين ماندگاري چيست؟ از 
من بپرسيد، مي گويم: بي اعتنايي به تقويم و فرمانبردار 
دل س��ودايي خويش بودن. در همان س��ال هاي اول 
انقالب يكي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق با عتاب 
و خطاب به شاملو نوشت: چرا درباره كشته شدگان پس 
از انقالب سازمان شعري نمي نويسد؟ يك لحظه تصور 
كنيد شاملو در دام چنين موجوداتي گرفتار مي آمد. 
چه سرنوشتي پيدا مي كرد؟ اگر قرار بود شاملو توقع 
مخاطبان تاريخ مصرف دارش را برآورده كند نبايد در 
آن سال هاي چپ زدگي شعر عاشقانه مي نوشت و نبايد 
در سال هاي راست زدگي شعرهاي سياسي مي سرود. 
شاملو خوب مي دانست در كجاي جهان ايستاده است. 
خوب مي دانست غوغاييان چپ و راست عمري كوتاه تر 

از سالنامه ها دارند كه تقويم پارينه نايد به كار.
*به مناسبت سالروز تولد شاعر

زندگي امروز چنان با اقتصاد و كاال گره خورده 
كه جايي براي عشق و جنون باقي نگذاشته، 
مگر جنون مصرف. در اين ميان زخم ناس��وِر 
م��الل، روح و روان را مي خورد و مي تراش��د. 
نخس��تين بار كه خبر خودكش��ي يك نفر را 
شنيدم؛ سال 6۵ بود. همسايه مان بود. جواني 
۱۸ ساله، كتابخوان و سر به زير. در اوج تباهي عاشق دختري شده بود؛ 
عشقي ناممكن. روي ديوار كوچه مان آن بخش از داستان ليلي و مجنون 
را نوشته بود كه مجنون پس از آگاهي از مرگ پدر خود به بيابان مي رود 

و با درندگان و حيوانات انس مي گيرد؛ 
خو كرده چو وحشيان صحرا

با بيخ نبات هاي خضرا
نه خوي دد و نه حيطه دام
با دام و ددش هماره آرام

 ...
درنده پلنگ وحش زاده
از خوي پلنگي اوفتاده

خط آن جوان تا س��ال ها روي ديوار باقي بود، كنار شعارهايي از دوران 
انقالب ۵7. آن دستخط كج و كوله را هر وقت به ياد مي آورم خود را در 
شمايل كودكي مي يابم كه بهت زده از زمين و آسمان، ديگر حتي به 
صداي آژير قرمز و پخش مكررش عادت كرده بود اما آن ديوار-نوشته 

هر روز درنظرش غريب تر مي نمود. 
مجنون، عاشقي است كه پس از طرد شدن از قلمرو انساني، وارد قلمرو 
حيوانات مي شود. او تن به حيوان-شدن مي دهد. به طبيعت بازمي گردد؛ 
طبيعت سوبژكتيو همچون اقليمي مشترك و تمييزناپذير ميان انسان 
/ حيوان.  عشق امروزه حتي اگر نزد گونه اي ناياب از عاشقان به كاال بدل 
نشده باشد، اما هرگز آن نيروي گذشته را ندارد و مد ام در معرض تهديد 
است. زوج هاي عاشقي را مي شناسم كه با شوري غريب زندگي مشترك 
را آغاز مي كنند، اما پس از چند سال و گاه چند ماه، با هم بيگانه مي شوند. 
آن نيرويي كه زندگي عاشقانه را تمديد مي كند چيزي وراي مناسبات 
صرفا حسي و عاطفي است؛ پس عجيب نيست اگر در ميان اطرافيان 
خود پيوسته شاهد گسست هستم، گسستن از ديگري و پيوستن به 
تنهايي.  آنچه آلن بديو، فيلسوف فرانسوي، رخداد حقيقت ناميده چهار 
شرط دارد: عشق، سياست، علم و هنر.  چنين است كه وجود عشق به 
تحقق آن سه شرط ديگر در ساحتي جمعي بستگي دارد؛ اگر نه حتي 
اگر ميان دو تن رخ دهد و جان هاي فسرده، سعادت تجربه آن را بيابند، 

ديري نمي پايد و زوالش حتمي است. 

در يك سال گذشته مناطق 
زلزله زده كرمانش��اه شاهد 
بيش��تر از 6 ه��زار زلزل��ه و 
پس لرزه بوده و هس��ت كه 
اخيرا گس��ل جوان و جديد 

ديگري نيز در آن فعال شد.
اما تبعات و آسيب هاي زلزله ۲۱ آبان سال گذشته 
در مناطقي از استان كرمانشاه صرفا حاصل گسل ها 
و ش��كاف هاي زير زمين نبود بلكه ناشي از تبعات 
آوارگي، گسس��ت ها، تبعيض، نابرابري اجتماعي، 
فقر، بيكاري، طردشدگي، مرزنش��يني و... در اين 

مناطق بود.
حاصل ناكارآمدي نهادها و سازمان هاي مرتبط به 
امور آموزش، توانمندسازي، تاب  آوري اجتماعي، 
خودمراقبتي و مديريت بالي��ا و بحران بود اكنون 
نيز مسائل رواني و اجتماعي در سايه آمارسازي ها 
مغفول مان��ده و تمام توجه فقط به بعد بازس��ازي 
فيزيكي، كالبدي و آجر و آهن اس��ت و گسل روح و 

روان روز به روز در حال فعال تر شدن است.
زلزله كرمانش��اه فقط خانه ها را تخريب نكرد بلكه 
تمام زندگ��ي اجتماعي افراد بازمانده را تحت تاثير 
خود قرار داد، ح��دود ۱۰۰درصد افراد اين مناطق 
دچار مشكالت رواني شده اند، افزايش خشونت در 
كمپ ها، خش��ونت عليه كودكان، بي انگيزه بودن 
در برابر مس��ووليت هاي خانواده و مسووليت هاي 
اجتماعي، هنجارش��كني، خشونت عليه كودكان 
و زنان، ش��ب ادراري ك��ودكان، لكنت زبان، ضعف 
فرهنگ كار، نا اميد از زندگي و آينده، رها ش��دگي 
كودكان، سالمند آزاري، طالق، افسردگي، كاهش 
آس��تانه تحمل، مواردي از خودكش��ي و.... حاصل 
اس��ترس و اضطراب ش��ديد و فوبياي پس از زلزله 

است. 
سوال اينجاست كه چرا نهادهاي مرتبط به مسائل 
اجتماعي و سايكولوژي اين مناطق از جمله وزارت 
بهداش��ت، وزارت آم��وزش و پ��رورش، نهادهاي 
دانشگاهي و علمي)غير از دانشگاه تهران( هيچ اقدام 
منظم و سيستماتيكي براي كاهش يا جلوگيري از 
تبعات اجتماعي و رواني اين مناطق انجام ندادند؟ و 
اگر هم حضور داشته اند مقطعي، گذرا و سطحي يا 

در حد غربالگري و آمارسازي بوده است.
آنچه مسلم است براي ساخت خانه ها زمان زيادي 
الزم نيست، براي ساخت اجتماعي و سايكولوژي 
اين افراد بيشتر از ۲۰ سال كار تخصصي، آموزش، 
مشاوره و... الزم و ضروري است. در جريان اين زلزله 
اغلب واحدهاي تعميري كه م��ردم مجددا در آن 
ساكن شده بودند، آس��يب ديد و خانواده ها اجبارا 
به كمپ ها پناه آوردند كه خود اين مساله بار ديگر 
روح و روان مردم را ه��زار تكه كرد. پيش بيني ها و 
پيش��گويي هاي افراد غيرمتخصص در حوزه زلزله 
و اخيرا صحبت هاي ضد و نقيض و پيشگويي خود 
متخصصان امر زلزله نيز به نابساماني وضعيت افزوده 
است. در عين حال با افزايش بعضا چند صد برابري 
قيمت مصالح و... در مناطق زلزله زده سبب ركود و 
كند شدن امر بازسازي در اين مناطق شده است و 
مردم عمال يا از ترس زلزله اي ديگر و يا به دليل فقدان 
توان مالي و عدم كفايت وام ها دست نگه داشته اند. 
هزاران خانوار فقط در شهر سرپل ذهاب در كانكس 
زندگي مي كنند، خانوادهايي كه مستاجر بودند و يا 
مالك واحد تخريبي بودند جزو اين كانكس نشينان 
هستند، آن دسته از روستايياني هم كه خانه شان 
تكميل ش��ده اس��ت به دليل ترس از زلزله، شايعه 
هارپ و مشكالت روانشناختي در كانكس زندگي 
مي كنند و به اين ترتيب آسيب هاي اجتماعي زير 

پوست شهر هر روز بزرگ تر مي شود.
آسيب هايي كه مي توان آنها را به مسائل اجتماعي، 
مسائل مديريتي، مسائل فرهنگي، مسائل اقتصادي، 
مسائل سايكولوژي، مس��ائل بهداشتي و سالمتي 
تقسيم كرد و در نمونه هايي گفت:»خشونت عليه 
كودكان بسيار زياد است و ۸۲ درصد كودكان مورد 
مصاحبه ما مورد ضرب و ش��تم والدين يا اطرافيان 
واقع ش��ده اند«، » زنان در ش��رايط بسيار سختي 
زندگي را سپري مي كنند«، »انگيزه ادامه تحصيل 
بسيار پايين است. ترس و فوبياي زلزله و پس لرزه ها، 
تغيير ناگهاني سبك زندگي، فقدان آرامش، فقدان 
امكان��ات و توان مالي، وضعيت نابس��اماني كمي و 
كيفي مدارس و... فاكتورهايي هستند كه در كاهش 
انگيزه تحصيلي تاثيرگذار بودند«، »فقر چندين برابر 
شده است. افراد اين مناطق به طرفه العيني تمام  دار 
و ندار خود را از دست دادند، آنچه مايه آرامش بود بر 
سرشان آوار شد و اكنون روز به روز ميزان بدهي شان 
به دولت بيشتر و بيشتر مي شود«، »اعتياد و توزيع 
مواد مخدر بسيار باال رفته است«، »سرقت به يك 
امر روزمره تبديل شده است«، »افزايش خشونت به 
تهديدي براي كل افراد مناطق زلزله زده كرمانشاه 
درآمده«، »بيماري رواني، يأس از زندگي و نااميدي 
نس��بت به آينده روزب��ه روز افزايش پي��دا كرده«، 
»تحوالت و مسائل پسازلزله، افراد مناطق زلزله زده 
كرمانشاه را دچار تاخر فرهنگي كرده است«، »طالق 
به  شدت افزايش پيدا كرده است« و... و در يك كالم 
ما ش��اهد نابس��اماني اجتماعي- رواني در مناطق 

زلزله زده هستيم.
جامعه شناس و امدادگر زلزله زدگان 
كرمانشاه

خداحافظيبامردشيكپوشوخوشسليقهروزنامهها

زلزله،فقروخشونتتباهيوعشق شاملوزندهاست*دوكلمهبارييسسازمانسينمايي
جليل الياسيفرهاد گوران سيد جواد موسويكيوان كثيريان

#احمدرضا دالوند

از ديرباز جس��ت وجوي ستارگان 
و كش��ف آس��مان از عالقه ه��اي 
جدانشدني بش��ر بوده و اين عالقه 
امروز هم وجوه متنوع و گوناگوني 
يافته اس��ت. يكي از فعاليت هاي 
جذابي كه از گذشته وجود داشته و 
امروز سر و شكل اقتصادي و ويژه اي 
پيدا كرده اس��ت، گردش��گري نجومي است. گردشگري 
نجومي يكي از زير شاخه هاي گردشگري طبيعي است كه 
يكي از اهداف مس��افران در آن جست وجوي آسمان شب 
به عنوان طبيعتي فراموش شده است. مسافران در اين نوع 
از گردشگري از شهرها و آلودگي هاي نوري دور مي شوند 
تا به آس��ماني صاف و به دور از آلودگي و با افق باز دس��ت 
پيدا كنند. از ديگر اهدافي كه مي توان براي گردش��گري 
نجومي درنظ��ر گرفت، ش��ركت ك��ردن در رويدادهاي 
 نجومي است. رويدادهايي مانند خورشيد گرفتگي ها كه 
به خاطر آن مسافران و عالقه مندان به كشورهاي مختلف 
كه شرايط بهتري براي رصد دارند، سفر مي كنند. نوع ديگر 
گردش��گري نجومي نيز بازديد از مكان هايي است كه به 
نوعي با نجوم و ستاره شناسي در ارتباط هستند. مكان هايي 
مانند رصدخانه ها يا سازه هاي معماري نجومي سنتي كه 
براي عالقه مندان به علم يا حتي تاريخ بسيار جذاب است. 
گردشگري نجومي و جست وجوي ستارگان كمك بسياري 

به توسعه پايدار مي كند. مسافران در اين نوع سفر، به دنبال 
آسمان تاريك هستند. ما در شهرهاي بزرگ به دليل وجود 
منابع نوري فراوان و تا حد بس��يار زيادي غيراس��تاندارد، 
آلودگي نوري فراواني داري��م و اين يعني عالقه مندان به 
يافتن آسمان تاريك بايد به مناطق حاشيه اي و روستاها 
و دور از شهرها س��فر كنند. اين يك فرصت بسيار مغتنم 
است و به سادگي مي تواند به گردشگري روستايي و توسعه 
اقتصاد روس��تا كمك كند. مسافراني كه به روستاها سفر 
مي كنند نيازمند محلي براي اقامت و خورد و خوراك و ديگر 
خدمات هستند و اين يعني اگر روستاها و مناطق دورافتاده 
به درستي براي ساختن اقامتگاه هايي ساده و شايد حتي 
تجهيز اوليه اقامتگاه ها به امكانات مورد نياز گردش��گران 
نجومي هدايت شوند، بتوان با بازاريابي مناسب مسافران را 
به اين مناطق جلب كرد. اين شاخه از گردشگري طبيعي در 
ايران كمتر به طور حرفه اي مورد توجه و فعاليت قرار گرفته 
اس��ت و نگارنده به عنوان يك منجم آماتور و نيز يك فعال 
گردشگري توجه سرمايه گذاران و عالقه مندان را به فعاليت 
در اين حوزه جلب مي كند. اميد است كه با افزايش توجه ها 
و نيز كاهش آلودگي نوري در س��طح شهرها و همين طور 
حاشيه شهرها بتوانيم مكان هايي را براي رصد آسمان شب 
براي عالقه مندان آماده كرده و در كنار تجهيز اقامتگاه هاي 
روستايي، مسافران زيادي را از داخل و خارج از كشور براي 

ديدار از آسمان زيباي ايران جذب كنيم. 

راهيبزرگبهسويگردشگريپايدار
ايرانشهر

همي��ن اول كار بگويم كه من با 
هيچ شكلي از خش��ونت موافق 
نيس��تم؛ مي خواهد خش��ونت 
جس��مي باش��د ي��ا كالم��ي يا 
جنسيتي. هر نوعي از خشونت، 
به هر بهانه اي كه باش��د - چه از 
ط��رف خودي ها، چ��ه از طرف 
غيرخودي ها و چه حتا از س��وي نخودي ها- محكوم 
است و نشانه بدوي گري و ناتواني از گفت وگوي انساني 
و شرافتمندانه. ناس��المتي داريم در هزاره سوم پس 
از ميالد مس��يح زندگي مي كنيم، قرن هاس��ت قرون 
وسطي را -دس��ت كم در بخش زيادي از كره زمين- 
پشت سر گذاشته ايم و رنس��انس و انقالب صنعتي و 
چه و چه داشته ايم و ادعاي پيشرفت و توسعه و فالن 

و فالن مان هم كه گوش فلك را كر كرده.
خيلي مس��خره اس��ت كه در زمان��ه ذرات بنيادي و 
اينترنت ۵G و روبات هاي انس��ان نما، هنوز هم كسي 
بخواهد از چوب و چماق و پنجه بوكس و گاز اشك آور 
ب��راي آرام كردن مخالفانش ي��ا فهماندن حرفش به 
ديگران استفاده كند. از اين حيث آنچه در هفته هاي 
اخير در فرانسه رخ داده، نه تنها محكوم است، كه اصال 
تراژدي تمام عياري اس��ت از ناكارآمدي دموكراسي 
كالسيك و رفتنش به س��مت شكلي از ميليتاريسم. 

اينكه به پليس و نيروهاي آموزش ديده امنيتي اجازه 
بدهي مثل نقل و نبات گاز اش��ك آور به س��وي مردم 
بيندازند و گلوله پالس��تيكي به طرف ش��ان شليك 
كنند، گيريم در قياس با رفتار وحشيانه امثال قذافي 
تلفات خيلي خيلي كمتري داش��ته باش��د، اما از نظر 
ماهوي تفاوت چنداني با آن ندارد. همان طور كه باالتر 
گفتم، چنين رفتاري به كلي محكوم است و هيچ جايي 

براي دفاع ندارد.
اما يك پديده ديگري وجود دارد كه خيلي خطرناك تر 
از اي��ن توحش س��ازمان يافته خوش آب ورنگ مدرن 
است: اس��تانداردهاي دوگانه؛ چه اين وري باشد و چه 
آن وري. مان��ده ام چطور رس��انه هايي كه رويدادهاي 
مشابه را در كش��ور خودشان يا سرزمين هاي دوست 
و رفيق ش��ان نادي��ده مي گيرن��د، اين روزه��ا در هر 
بخش خبري شان فيلم هاي مفصلي از درگيري هاي 
فرانسوي ها را نش��ان مي دهند و محكوم مي كنند، يا 
چطور بعضي فعاالن اجتماعي، سياس��ي يا مدني كه 
در فالن روي��داد سياس��ي-اعتراضي، مدام حكومت 
و نيروهاي امنيتي كشورش��ان را نق��د مي كنند و از 
اين راه، خودش��ان را كنار مردم ق��رار مي دهند، حاال 
اسم معترضان فرانس��وي را مي گذارند پوپوليست و 
اغتشاشگر و مي گويند اينها بهتر است بروند بنشينند 

توي خانه شان.

استانداردهايدوگانه؛باليجانما
متن در حاشيه 
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مهدي نوابيكاوه فوالدي نسب

نشست روز حركات موزون

مي رسد گه از ره اعجاب شديد                                                               مي شود ايجاد چون شغلي جديد
في المثل دارد تعجب نيز خب                                                    حرفه داللي قوطي رب

ارتزاق از قوطي رب مي كند                                                          واسطه، آدم تعجب مي كند
قوطي رب را خودت توليد كن                                                               واردات جاي رب زشت است چون

املت توليد داخل بهتر است                                                         شمه اي از دستپخت مادر است

از جمله خوشنام ترين حقوقدان هاي تاريخ معاصر ايران سرهنگ جليل بزرگمهر است. به خصوص 
در وكالتي كه بابت دفاع از دكتر مصدق به عهده گرفت. در شب سرهنگ جليل بزرگمهر كه در 
ساعت ۵ بعدازظهر سه شنبه بيستم آذر در تاالر فردوسي برگزار مي شود، ناصر تكميل همايون، شيرين بزرگمهر 
و هوشنگ گلمكاني سخنراني مي كنند سپس مستند »وكيل عاشق« به نمايش در مي آيد. بزرگمهر در دادگاه 
نظامي، وكالت تسخيري دكتر محمد مصدق را بر عهده گرفت. اما در اندك مدت، چنان اعتماد موكل خود را 

جلب كرد كه در دادگاه تجديد نظر از طرف خود دكتر مصدق به عنوان وكيل  مدافع برگزيده شد.

شبسرهنگجليلبزرگمهراملتداخلي

مهدي استاداحمد


