اگر آنها نبودند
خوزستان غرق میشد

گفتوگو با سیدصادق حقیقت درباره علوم سیاسی

محیطیباآغازفصلطبیعتگردی
فعاالنزیست

دردسر
طبیعت یعنی
پوشش سبزی برای زباله

توگو با عالیم قاسم اف ،استاد آذربایجانی
گف 

موسیقی اصیل ،شناسنامه
فرهنگی ماست

علمی که به رسمیت
شناخته نمیشود!
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گروههای

امدادی جوانان در حیات وحش

وقتی سیل خانه گوزنها را
ویران میکند

خوشحالی جوانان

ســیلزده رفتیم .همیشــه در
یگانه خدامی
سیاب بود و به مناطق
درک نیســت .من در لرســتان
کمکها به سمت کمکهای
قابل
گزارشنویس
غریب چنین اتفاقاتی
بــرای توصیــف کمکهــا و
دیدهام اما این یکــی عجیب و
و پوشــاک مــیرود و ایــن
عنــوان چنــدان دلچســبی
زیــاد
فراتر از اولیــه مثــل غــذا
«ســیل مهربانــی» شــاید
نداشــتند اما واقعیت این
اً .میــزان خرابیهای آنجا
هســت اما من دیدم بهتر است
زده نبود و خیلیها دوستش
بود واقع
مهربانیها به مردم ســیل
عکسها درســت هم
کرد ،مهربانیهــا و همراهی
فیلــم و
بچهها کمــک کنیم .وقتی به
این ســیل همــه را حیــرت زده
عکسهاســت و هرچه از نیست .هیچ طــور دیگری به
اســت که همانطور که
روزهای اول خیلیها تالش کردند
ببینید باز هم بیانگر آن وضع
مثا  500بچه در
رویــد میبینید ً
حیرت و تحســین شد .از همان
جاده و نه کمپها می
مردمی را که این روزها حال
مردم هم باعث
چیــزی باقی نمانده؛ نه خانه ،نه
چرخند یا باهم گاویزند یا به
روی دوش
سالن بیکار می
تا جایی که توان دارند بخشی از بار سنگین پیشقدم بودند و هم تعیینکننده.
دولتی برای انجام کارها».
چادرها ناراحت هســتند غر
بردارند و جوانها در این کار هم
ادارههای
مــردم خانوادهها که در
خیلی از آنها را میبینید که
خوشی ندارند
حــال و روز
مدام دنبال چیزی هســتند
بروید یا اخبارش را دنبال کنید
همــه ایــن چیزهــا و دوســتانش به میزننــد .بچهها
اگر به مناطق ســیلزده
تا شاید بار دگر روزگار چون
گــرم کنــد .بــرای همیــن ما از
در ایــن مدتــی که محمــد و
یک گوشــه کار را گرفتهاند
برای کمک رفتهاند .هرکدام
رفتهانــد کــه سرشــان را
پلدختــر و روســتاهای ســیلزده
رنگی ســاده ،کاغذ آ  ،4پاککن
اســت .وقتی مــداد و مداد
شکر آید.
حســابی رویشــان اثر گذاشــته
یــک بســته درســت کردیــم
از حال و مدادتــراش
میزنــد و بــه تعریف کــردن
بردیــم کــه خیلــی زود آرام
حــرف
تغییــر و بــرای بچههــا
ماســهای اســت .شــرایط بدی
مــردم میرســد صدایــش
که همان هم
و هــوای
اســت اما تنها راه دسترســی
زنــد ،مکثهای شدند».
 ëکمکرسانی در گل
اســت بــرای رانندگی
دوســتانش بــه اینجــا ختم
میکنــد ،بلندتر حرف می
محمــد ســاحورزی لرســتانی
کار وکیلــی و
همیــن اســت .بیــن مــا چنــد
کنــد و مــدام میگویــد:
خانــه و بــه پلدختــر
مرحلــه بعــد بــرای اســباببازی
طوالنــی می
ســاکن خرمآبــاد .خــودش و
های آفــرودی دارنــد و وقتی
در
و
مهیب استان نفــری ماشــین
نشــد .دادنــد و بعضیهــا از شــهرهای
«وحشتناک است».
ســیل
ســبک نتواننــد حرکــت کننــد
طــور میگوید :فراخــوان
خانوادهاش آســیبی در بنشــیند و ببیند ماشــینهای
فرســتادند و خیلیهــا
پیرمــرد پلدختــری ایــن
زندگــی مختلــف پــول
میکنیــم .شــرایط پلدختر
«همیشــه شــنیده بــودم کســی کــه
ندیده اما مگر میتوانســت روســتاهای از آنهــا اســتفاده
های نــو یــا دســت دوم امــا
اســتانیهایش در پلدختر و
داده روحیــه اســباببازی
نیســت .جایی ماشین ما در گل
هم
ً
همــه چیــزش را از دســت
دوســتانش بــا توجــه بــه
اصا خوب
خانــه و زندگــی داشــته باشــند،
نزدیک تمیــز .وکیلــی و
و
پیاده شــدیم تا ماشــین را
اطــراف نــه
دارد اما ایــن بار خــودم از
چنــد گیــر کرد و وقتــی
اســباببازیها را بررســی
خاصــی
خــوراک؟ بــرای همیــن بــا
چیزش تخصصشــان
خودمــان در گل گیر کردیم .االن
نــه غــذا و
بــه خانهای رفتیم کــه همه
کردنــد و بــه دســت بچهها
دربیاوریم
دســت به کار شــدند« :ما
دیــدم.
خانه و تقســیمبندی
پلدختر همین وضع را دارد.
نفر از دوســتانش
بــرده بود و مرد جوانــی مقابل
نشــدهایم 70 ،60 .درصد
هم به روحیه بچهها کمک
را آب
دارید رســاندند و این
دوســتیم باهم و تازه آشــنا
ســفت میشــود .یــک بــار
بود .میپرسیدیم به چه نیاز
همه
داریم .گل دارد کمکــم
نشســته
نفرمــان هم نســبت خانوادگی
شــده بود و وقتی از ماشــین
توانست حرف زیادی کرد.
چند
ً فوتســال دیگر هم شــب
هــم رفتنــد ســراغ کتــاب:
او آنقدر شوکه بود که نمی
همیشــه دور هــم هســتیم و مثــا
و
بعــد از آن
پایم را در گل گذاشتم و تا زانو
همســرش با بچــه شــیرخواره
مواردی دورهم پیاده شــدیم
کتــاب اصلیتریــن عنصــر
بزنــد .بعــد
اســت «میخواســتم
هــرکاری میکردم پایــم از گل
بازی میکنیم اما در چنین
آمــد و گفت بچهام مریض
میدهیم .فــرو رفتــم و
حالت هیجــانزده که یک
در بغــل
پیرمــردی باشــد اما نه بــه
میشویم و کارهایی انجام
نفــر کمــک کردنــد و من را
جمع
بعضیها در نمیآمــد .دو
نــدارد.
بیــن بچههــا پخــش کنیــم و
که آمد گفتیم کمک کنیم.
و شیرخشــک و پوشــک چهارپایه و یک ســری کتــاب
ســیل
هــا هــم کشیدند عقب».
نخواننــد و رهایــش کنند.
هم نشســته بــود روی یــک
خودشــان پــول گذاشــتند و بعضی
پرسیدم آنهــا بخواننــد یا
و معموالنیهــا هــم
هم دستش بود .حالش را
پلدختریهــا
خــوب را جمــع و در هــر کمــپ
دوســت و آشــنا پــول و کمــک
تسبیح
عصبانــی و غمگین .شــاید
گفتــم چی کتابهــای
از خانــواده و
چیزهایی مثل خســتهاند ،هــم
گفــت خانهمــان را ســیل زده.
راهانــدازی کردیــم .یــک
و
نشانم یــک کتابخانــه
هــا و عکسها دیده باشــید.
جمــع کردند .هم غــذا و هم
خانه؟ نگاه کرد و تســبیح را
صابون ،ایــن را در فیلم
برایش گذاشتیم و االن بچهها
مانده از
نان ،خرمــا ،قند ،شــامپو و
مســئول هم
خانههایی کــه از بعضی از
کنســرو،
فقط همین برایم مانده».
کنیم و به ناراحتنــد بابــت
میگیرنــد و میخواننــد و
داد و گفت
بهداشــتی و پوشــک تهیه می
کتــاب را امانــت
در باقی مانــده و بعضیها
نوار
طور پتو و آنهــا فقــط یــک
قبا در روســتاهای
گردانند .این کار را ً
 ëخیاالت بچهها
ســیلزده میبریم ،همین
ندارنــد و فقــط یــک خاطره
اولیــن شــهرهایی برمی
مناطق
همیــن را هــم
انجام داده بودم .االن هم
آققــا و گمیشــان
کمک یدی هم میکنیم».
زبانهــا دورافتاده استان
ســاکنانش .چیزی نمانده
چادر .اما
کــه بــا ســیل نامشــان ســر
کردنــد شــدهاند در ذهن
از بازگشــت زندگی مردم
بودنــد
وقتــی کمکهــا را پخــش
لرستان میخواهم بعــد
بزنند و آینــدهای که جلوی
آنهــا
حاال درســت اســت که ســیل
رونــد بــه که بــه آن چنگ
عــادی کتابخانــه و کتابها را به
افتاد.
وقتــی هــوا تاریــک نشــده می
است مبهم اســت و مهآلود.
شــهر اخبار را به شــرایط
تــا
گلهای چشمانشــان
خوزســتان بیشــتر از این دو
مناطق روستایی ببرم».
هایــی که کمــک نیاز دارند تــا
و
شــده رفتارشــان مقابــل
اختصاص دادهانــد اما مردم آنجا
خانه
کننــد .همینهــا باعــث
قبــا ســرگردان و خســته
هایــی کــه ً
بــه خود
مانــده در خانههــا را خــارج
آنهــا کمــک میکننــد گاهی
بچه
شرایط سختی زندگی میکنند
عظیــم
کمکی کســانی کــه بــه
کمپهــا میچرخیدنــد حــاال
هنوز هم در
هایی که دست تنها هستند و
و چند نفر و کافــه در
گاهی بــد .محمــد میگوید:
خانواده
کمک الزم دارند .ســرور وکیلی
فقــط بــه خــوب باشــد و
آرام تــر .وســیلهای بــرای
کنند ،خوشــحالترند و
ندارنــد .ســری اول  14 ،13نفــری
و
مــردم اســتقبال میکردند .از
دوســتانش ســعی میکنند کمــک
 24نفری «تعــدادی از
دارند و روزهای طوالنیشان
پلدختــر رفتنــد و ســری بعــد ،23
از
نقاشــی و سرگرم شــدن
نمیآمــد و کمکهایمان
رســاندند و مــا کار زیــادی بــر
به بچهها؛ بــا مداد رنگی و
بــرای همین از دیــدن کتابها
البتــه
نصــف کمکهــا را بــه پلدختــر
پر میشــود.
بعضیها تشــکر میکردند
راه .آن محدود بــود اما
و مــداد رنگیهــا ذوق
کتاب و قصه.
بیــن
پرورش و اســباببازی
روســتاهای
در
و
گذاشــتیم
نصــف دیگــر را بــه
کــه در ایــن شــرایط وقــت
کتابــداری خوانــده و در کانــون
هــا طــوری بــا دیــدن اینها
که دیگــر رفت و آمد در آنها
او
حسابی میکننــد« :بچه
دشــوار که خیلیهــا نمیتوانند
هــم از راههایی
کودکان و نوجوانان کار کرده و
هجــوم میآورنــد کــه آدم
این شــرایط
فکری
شــراره بــه ســمتمان
را رســاندهایم .عدهای هم
آسان نیست:
برای همین با
خودمــان
هجوم میبرد .چون خیاالت
بچههــا را میشناســد .احمدی ،آیســان گرسنه به غذا
«االن جــادهای کــه بــه ســمت پلدختــر بیایند برخوردشــان چندان خــوب نبود.
و در هر شــرایطی احتیاج
طیــار ،عرفان برنا ،ســامان
دیگری باید برویم بودند که
تــا به بچههــا همیشــه
بــرای من قابل درک اســت.
پوریــا میدانــی جمــع شــدند
میرود بسته است .از راه روستاهایی که امــا رفتارشــان
شــاید  20درصــد دغدغه
مؤمنــی و
هــم دو بــه تغذیــه دارد.
در این مســیر کمکها را در
داشــتند بابت اینکه چرا باید در
برســند .آن
و
که خانهشــان را سیل برده و
کنیم .وقتی وارد عصبانیتی
داد بچههــای ســیلزده خودمان گرگان آنها این باشــد
باشند .این را ما باید درک کنیم
آســیب دیدهاند پخش می
روز بعــد از وقوع ســیل« :مــا
از بیکاری اذیت میشــوند
شرایط
بودیم .تا  80درصدشــان
جاده قدیمی میشــوید که از اندیمشــک به این شــرایطی کــه آنجا حکمفرماســت
میکنیــم و درگیر بارندگــی
ً تصویــر و تجربهای از این ماجرا
بعضی قســمتها چــون با
زندگی
بدتــر هــم قابل تصور اســت.
ســیل گذشــته چون اصا
ســمت پلدختر مــیرود
بــه خودمان آمدیم  2روزی از
جــاده را برخوردهــای
کــوه رانــش کــرده و هم ســیل
از نزدیــک نبینیــد برایتــان
هــم
کردهاند شــرایطی کــه تــا
کــرده .یــک الیــن آن را بــاز
خــراب
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اروپا
بهانهای ندارد

پس از بستن سیلبند
حمیدیه

جوانی مقابل خانه نشسته بود.
چیزش را آب برده بود و مرد
حرف بزند .بعد همسرش
به خانهای رفتیم که همه
شوکه بود که نمیتوانست
به چه نیاز دارید و او آنقدر
شیرخشک و پوشک ندارد.
میپرسیدیم
و
بچه شیرخواره در بغل آمد و گفت بچهام مریض است دستش بود .حالش را پرسیدم
با
چهارپایه و یک تسبیح هم
پیرمردی هم نشسته بود روی یک
تسبیح را نشانم داد و گفت
چی مانده از خانه؟ نگاه کرد و
خانهمان را سیل زده .گفتم
و گفت
فقط همین برایم مانده
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و این خیلی ناراحتکننده
هایشان سرقت میکنند
مردم از آنها اســتقبال و کمک
هایی کــه صالحــی و
شــان از اســت».کمک
خوراکی برای خیالپردازی
قبــول میکننــد ،هرچنــد گروه
ندارند و اینکه
ســیلزدهها میرســانند
شــان میکنــد .برای را
صحبت دوســتانش بــه
و بــازی ندارنــد اذیت
یکــی دو نفــر از محلیهــا
هــای مردمــی اســت البته با
وســایل دیگــر را قبــل با
بــا اهالی همــان کمک
همیــن تــا اســباببازی و
کننــد تا همراهشــان باشــند و
هماهنگ هســتند تــا آنچه الزم
می
تــر صالحــی و ایــن گروه
دوند و میروند پی بازی».
میگیرند می
حــرف بزننــد و آنهــا راحت
و بفرستند .بعضی چیزها
تهیه کنند
 ëپهنه غیرقابل تصور آب
دوســتانش و کمکهایشــان را بپذیرنــد .است خودشــان میخرنــد و میبرنــد.
ها روزهــای ســختی را
بعضی کمکها را هــم
خوزســتانی
روزهــا کار و زندگیشــان را
بــرای این حرفزدنهــا و
هست تا در واقــع ایــن
ســیاب مــردم بســیاری از
دختر جوان هم همراهشــان
میگذراننــد.
برای این کار .بعضیها که کار
خانــه و زندگــی و چند
گذاشــتهاند
وادار کــرد
زنان صحبت و همراهی کنند.
کارشــان را تعطیــل کردهانــد و
روســتاها را بگذارنــد و جــای دیگــری با
غــذا ،دارو ،آزاد دارنــد
روستایشــان را
آنهــا بــا ماشینهایشــان
کارمندند عصرها خودشــان را
بعضیها محاصره شــدند و
میرســانند آنهایی کــه
پوشــاک و آب بــه ســیلزدهها
پناه بگیرنــد.
در به گروه میرسانند.
بگیرد؛
را
شان
دست
میکننــد خانوادههایی که
منتظر ماندند تا کسی
تصویری که شــما هر روز در
دوستانش .و هــم کمک
میپرســم
کســانی مثل بهمن صالحی و
انــد بتواننــد به جــای امن
زده میبینید چقدر به آنچه
اســتان روســتاها مانده
بتوانیم مناطق ســیل
رئیس تورینگ و ســافاری
«قایق میبریم تــا در آب
شــهرهای دیگــر از طریــق عکس و
صالحی
های آفرود به برســند:
روســتای عطیش مــردم
خوزستان اســت و با ماشین
بیننــد نزدیک اســت؟ میگوید:
مردم را منتقل کنیم .در
تخلیه کردیم فیلــم می
استانیهایش کمک میکند.
 80زن و کــودک را از منطقه
خیلی دور و خیلی نزدیک
هم
«میشود گفت
زمانی که ســیل وارد خوزســتان
حال به  50روستا رفتهایم».
آنهــا از
این نظر که در فضای مجازی
کار هســتند و تا و تا به
های لرســتان است .دور از
شــد به قــول خودش پــای
در ایــن روزها او مثل بچه
خیلــی اغراق میشــود و این
در ذهنش درباره ســیل
به کارشــان ادامه میدهند.
گلســتان چیزهایــی دیــده کــه
وقتــی بتوانند
ترســاند .حتی از ما میترسند
کارهایــی کــه انجــام و
گرفتاریهــا و مردم را می
ســعی هــم میکننــد
مانــده و اذیتــش میکنــد؛
آمدهاید و سخت همکاری
درگیرند و و میگویند چرا
مطابــق نیازهــای هــر منطقــه
ســختیهایی کــه مردم بــا آنهــا
میدهنــد
از نظــر وســعت خرابــی،
تحملش میکننــد .امــا
باشــد« :اول بــا ارگانهــای هــر منطقــه معلوم نیســت چقدر دیگــر باید
بینید به واقعیت نزدیک و
در آب تصویری که می
کنیــم و میپرســیم چــه
بجنگنــد« :روســتاهایی کــه
هماهنــگ می
آن است .بسیاری از محلهها
کننــد و
سرویس شاید فراتر از
نیازهایــی دارنــد تــا بتوانیم آنهــا را تأمین محاصره شدهاند مشکاتی مثل
مســاحتی که در آب اســت
هایشان به از بین رفتهاند.
بیفایــده نباشــد .یکی دو
کنیــم و کارمــان
بهداشتی دارند .بعضیها بدن
شــده آنقدر وســیع اســت که
عــاوه بر اینها و دچار ســیل
یکی دو ماشــین منطقه را
روز قبــل هــم با
آب آلوده حساســیت دارد.
بعضیها قابل درک نیست».
کنیــم و از مردم میپرســیم
از همیــن مــردم برای
شناســایی می
کســانی هــم هســتند کــه
چه چیزهایی الزم دارند».

بانکهای اروپایی از پذیرش کمکهای ایرانیان خارج از کشور
به سیلزدگان سر باز میزنند

وزارت امور خارجه در نخســتین روزهای سال
گــــزارش جدیدبارونماییازپایگاهاینترنتی«دیپلماسی
گـروه ســـیاسی اقتصادی» و برگزاری جلســه ستاد هماهنگی
روابــط اقتصــادی خارجــی اقدامــات دیپلماتیــک خــود در زمینــه
فعالیتهای اقتصادی را رســماً کلید زد .این ستاد در سال  1360و با
هــدف ایجاد هماهنگی میان سیاســتها و روابط اقتصادی خارجی
کشور با جهتگیری سیاست خارجی و همچنین شکلگیری انسجام
و همدلی میان خط مشیها و عملکرد ارگانهای مختلف در روابط
خارجی ایجاد شده است .هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که یکی
از دیرپاترین نهادهای اقتصادی کشــور اســت ،طی سالهای گذشته

و به فراخور تحوالت سیاســت خارجی کشــور جلســات متعــددی را
برگزار کرده اســت .چنان که این ستاد سال گذشته و همزمان با روند
اجرای برجام و خروج امریکا از توافق هســتهای با برگزاری  19جلسه
تحــوالت سیاســت خارجی را پیگیری کــرد .تأکید بر لزوم انســجام و
هماهنگی دستگاههای داخلی در روابط اقتصادی خارجی ،افزایش
تعامــل وزارت امــور خارجــه بــا بخــش خصوصــی ،ارتباط مســتمر
بــا نمایندگیهــای جمهوری اســامی در خــارج از کشــور و انعکاس
مســائل مطرح شــده توســط آنها بــه ســازمانهای مربوطــه از دیگر
فعالیتهای ســتاد هماهنگی
صفحه  3رابخوانید
روابط اقتصادی خارجی است.

چهار چهره برجسته موســیقی برای یاری به سیل زدهها کنسرت برگزار میکنند

گزارش «ایران» از تحوالت تولیدناخالص داخلی در دهه 90

چهار مضراب در همنوایی

چهره  9ماهه اقتصاد 97

مرکزآمار میزان رشد اقتصادی بخشهای مختلف را اعالم کرد
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محله برو بیای سیاست!
در ادامه تحوالت ســطحی جهان عرب
و آفریقا ،ســودان نیز بــه قطار تغییرات
پیوست و عمرالبشــیر رئیس جمهوری
آن برکنار شد .پرســش مهم این است؛
تغییراتی که مبتنی بر رفتن یک شخص
و آمدن شــخص دیگری باشــد تا چه حد مفید و کارســاز است؟
رفتــن بنعلی در تونس چه فایدهای داشــت؟ رفتــن قذافی در
لیبــی یا مبــارک در مصر کدام گره را گشــود؟ تقریباً نوعی اتفاق
نظــر وجود دارد که بجــز تونس در هیچیک از کشــورهای عربی
دیگــر تحــول مثبتی رخ نداده ،ســهل اســت که چــرخ زمان این
کشــورها بــه عقب هم رفته اســت .جالــب اینکــه در تونس هم
هنگامی به ثبات نسبی رسیدند که یکی از مقامات رژیم پیشین
را بــه عنــوان رئیــس جمهــوری برگزیدنــد .در واقــع و در پایــان
تغییرات مهمی در صاحبان قدرت صورت نگرفته است ،بلکه
تحول در جامعه رخ داده است که توانسته حتی فردی از ساختار
پیشین را در ساختار جدید به مصدر امور بگمارد.
در مصر که مسأله فاجعهبار بود و پس از کشته شدن صدها
نفر و آمدن یک رئیس جمهور غیر نظامی ،دوباره نظامیان به
قدرت برگشــتند ولی این بار یک جامعه خســته و ســرخورده و
سرکوب شده را در کنار خود دارند .در لیبی که اوضاع به مراتب
وحشــتناکتر اســت و به احتمال قــوی اگر مردم میتوانســتند
قذافی را زنده کنند او را با دستان خود به جای وضع کنونی باال
ت محلی جنایتکار خالص شوند
میکشیدند تا از صدها حکوم 
و اکنون هم چشــم امیدشان به یکسره کردن کار لیبی به دست
یک ژنرال قدیمی و دوســت قذافی اســت .در یمــن نیز اوضاع
آشفتهتر از آن است که امیدی به بهبود اوضاع باشد .سوریه نیز
همچنان دستخوش جنگ داخلی است.
در همین ســودان نیز پیش از این کودتاچیــان حاکم بودند.
فقــط در یــک مقطــع کوتــاه غیــر نظامیــان در مصــدر کار قرار
گرفتنــد .ولی چند ســالی نگذشــت کــه دوباره علیه آنــان کودتا
شــد و حدود سه دهه بعد را نیز یک ژنرال حاکم شد و هنگامی
که توان سیاســی آنان ســر میآید ،حرکتی در جامعه میشــود
و دوبــاره تغییــری در افــراد و کودتایی بــدون خونریزی صورت
میگیرد و خالص ،روز از نو ،روزی از نو!

اگــر ســودان را مبنای تحلیل قــرار دهیم ،در نیــم قرن اخیر
بجز مقطعی کوتاه ،همواره نظامیان حاکم بودهاند ،و قدرت را
دســت به دســت کردهاند .آنان در یک امر موفق بودهاند ،و آن
جلوگیری از یک جنبش اصالحی و توســعه پایدار و عمیقی که
انگیــزه تغییر افــراد نزد مردم را ایجاد نکند .جنبشــی اصالحی
که براســاس زیرســاختهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی،
روســاخت سیاســت را حتی با همیــن صاحبان قــدرت اصالح
کند .مشــکل این اســت کــه افــکار عمومی و رســانهها بــر افراد
متمرکز میشــوند .اینکه ژنرال عمرالبشــیر رفته و ژنرال بعدی
آمــده ارزش خبری مهمــی دارد ،ولی تجربه نشــان داده رفتن
ایــن و آمدن آن مشــکلی را حل نمیکند ،فقــط خوراک خبری
رســانهها و امیدواری کوتاهمدت برخی افــراد را فراهم میکند.
آنچــه که مشــکل کشــورهای منطقــه اســت ،فقــدان حرکت یا
جنبش اصالحی است که حتی بدون حضور خود در قدرت نیز
بتواند تحوالتی جدی را در جامعه ایجاد کند و اگر هم در افراد و
صاحبان قدرت تغییری حاصل نشد ،اصالحات ،ضرورتهای
خود را بر رفتار این افراد تحمیل کند.
البتــه این بدان معنا نیســت کــه تغییر افراد مفیــد و یا الزم
نیســت ،بلکه این تغییر شــرط کافــی نیســت .در جوامع غربی
نیز بخشــی از اصالحات همراه با تغییرات در افراد همراه بوده
اســت ولی تغییری که نتوانــد تحوالت اجتماعــی را نمایندگی
کند ،جز ضرر نتیجه دیگری ندارد.
متأسفانه بسیاری از کنشگران سیاسی در کشورهای آفریقایی
کهدرپیتغییراتفردیهستند،هنگامیکهباتاریخشکستهای
پیاپی این تغییرات مواجه میشــوند دســت به توجیه میزنند و
اینکه قبلیها فالن اشــتباه و بهمان خطا را داشتند و ما دچار آن
نخواهیم شد ،ولی هنگامی که دوباره انرژی و توان مردم را صرف
تغییــرات فــردی میکننــد ،نتیجهای جز شکســت منتظــر آنان
نخواهد بود .خیلی صریح و روشن باید گفت اصالحات اساسی و
بهبود مشکالت کشورهای منطقه از خالل اصالحات در جامعه و
وجود یک جنبش اصالحی میگذرد و اال آمدن و رفتن اشخاص
کمکی به حل هیچ مشــکلی نمیکند ،جز اینکه اصالحات را به
تأخیر میاندازد .وضعیت کنونی جهان عرب بیشتر به محله برو
بیای سیاسی شباهت دارد تا یک تحول بنیادی.

زنگنه :خسارت تأسیسات نفتی زیاد است

وزیر نفت با بیان اینکه ترامپ باید بین افزایش
فشاربر ایرانیاپاییننگه داشتنقیمتسوخت
خبـــــر
ن امریکا انتخاب کند ،گفت:
در پمپهای بنزیــ 
اگــر امریکا بخواهد فشــار را بر ایــران اضافه کند ،بــازار نفت بهطور
غیرقابلپیشبینیشکنندهترخواهدشد.بهگزارشروابطعمومی
وزارت نفت ،بیژن زنگنه در گفتوگوی زنده با برنامه «پارک شهر»
رادیو تهران ،درباره این موضوع که بعضیها میگویند وزارت نفت
به دلیل اینکه احداث تأسیسات در خشکی ۳۰درصد ارزانتر از دریا
بوده اقدام به خشــک کردن هور کرده اســت ،توضیح داد :این یک
دروغبزرگاستکهدشمنانملتایرانشایعهکردهاند.متأسفانه
برخــی دوســتان این دروغ را باور و بازنشــر کردهانــد .فیلمهایی که
هم اکنون در رسانه ملی و فضای مجازی پخش شده است ،نشان
میدهــد دور تــا دور تمام تأسیســات مــا را آب گرفته اســت و تنها
توانســتهایم محدودههای بسیار کوچکی (مثالً  ۱۰۰مترمربع) را که
چاه یا دکل حفاری ما قرار دارد حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون سراسر هور را آب فرا گرفته و اگر جایی

راآبنگرفتهاستبهدالیلطبیعیمانندهمواریوناهمواریاست،
تصریح کرد :هیچکس این موضوع در ذهنش نبوده اســت که برای
حفظ تأسیســات نفتی به جان و مال مردم خســارت بزند .زنگنه در
پاسخبهاینکهیکیازفعاالنشبکهمجازیدرصفحهاینستاگرامخود
با انتشار ویدئویی اعالم کرد آب در هورالعظیم حداکثر تا مچ پاست
و بیشتر از آن نیست ،افزود :مدیریت آب در هورالعظیم ارتباطی به
وزارت نفت ندارد که اجازه دهد یا ندهد ،تصمیم با ســتاد مدیریت
بحران اســتان اســت .آقای اســتاندار هم در صحبتهایشــان اعالم
کردند که وزارت نفت صحبت و درخواستی درباره هورالعظیم از ما
نداشتهاست.آنهاخودشاندراینزمینهتصمیمگرفتندکهبهنظرم
تصمیم درســتی بوده اســت .وی درباره خسارت سیل به تأسیسات
نفتی هم اظهار کرد :تأسیســات ما خســارت زیادی در ســیل دیدند.
تلمبهخانهها و واحدهای بهرهبرداری ما در اهواز در ســیل محصور
هستند .وزارت نفت در این شرایط هم به سیلزدگان کمک می کند
و گاز و سوخت مایع مورد نیاز مردم را تأمین میکند و هم به وظیفه
ذاتیخودیعنیتأمینخوراکپاالیشگاههاوصادراتعملمیکند.

اردشیر کامکار:واجب است درچنین
شرایطی احساس مسئولیت کنیم
ندا سیجانی
خبرنگار

آمدهانــد تا بار دیگــر همنوا با مــردم نوایی دیگر
ســربدهند؛ آنان کــه در تمــام این ســالها فارغ
از دغدغــه هموطنان خــود نبودهانــد و همواره
برای وطن و مردم سرزمینشــان نغمهســرایی
کردهاند ...این احساس مســئولیت هنرمندان
مــا در قبــال جامعــه و نگرانــی از سرنوشــت
هممیهنــان موجب شــده تــا پا پیــش بگذارند
و هــر کــدام به وســع خــود ،برنامههایی بــه نفع
مــردم ســیلزده برگزار کننــد؛ از ســیل مهربانی
هنرمنــدان ســینما و تئاتــر گرفته تــا هنرمندان
عرصه موســیقی کــه قرار اســت کنســرتهایی
را بــه نفــع ســیلزدگان برگــزار کنند؛ از شــهرام
ناظری ،حســامالدین سراج ،هوشــنگ کامکار،
لوریس چکناواریان ،علیرضا افتخاری ،حسین
پرنیــا ،وحیــد تاج ،گــروه موســیقی ســازینه(به
سرپرســتی پیمان بزرگ نیا) ،اشــکان کمانگری،
گروه همنوازان ســایه ارغوان ،علــی زند وکیلی
و ...فهرســت بلندباالیــی از هنرمنــدان عرصه
موســیقی هســتند کــه تصمیــم دارند بــا اجرای
کنســرتهایی جداگانه عواید این برنامهها را به
سیلزدگان کشورمان اختصاص دهند.
«ما هنرمندان جزئی از مردم هستیم و درهر
شــرایطی ،در پســتی و بلندیهــا ،در کنارمــردم
کشــورمان بــوده وخواهیم بود ».اینها بخشــی از
صحبتهــای شــهرام ناظری شــوالیه آواز ایران
اســت؛ هنرمنــدی که درتمــام فصــول فعالیت
هنــریاش در کنــار مــردم ســرزمنیش حرکــت
کرده و در مواردی حتی پیشقدم هم بوده است.
از روزگاری کــه به همراه اعضای کانون چاووش
همصدا با مردم بود ،تا آخرین اجرای کنســرت
خیریــهای که به نفــع زلزلهزدگان ســرپل ذهاب
کرمانشــاه برگزار کــرد و ...امروز ایــن هنرمند بار

لوریس چکناواریان :آماده رهبری
ارکستر به نفع سیلزدهها هستم

دیگر پیشــقدم شــده تــا درآغــاز فعالیتهایش
در ســال جدیــد کنســرتی را در تاریــخ دهــم
اردیبهشــت مــاه در دانشــگاه صنعتــی شــریف
تهران برگزار کند
ناظــری در گفتوگــو با «ایــران» با اشــاره به
همدلــی هنرمندان با مــردم میگوید« :هنرمند
باید همیشــه همراه وهمدل با مردم باشــد و به
مردم کشــورش عشــق بورزد و هدفش جز برای
جامعــه و مــردم ســرزمینش نباشــد؛ درغیراین
صــورت نباید نــام هنرمنــد را یدک بکشــد .این
موضوعی اجتنابناپذیر است و باید مورد توجه
همه هنرمندان باشد».
او در مــورد کنســرت پیــش رو میگویــد:
پیشقدم شدم برای شروع سلسله کنسرتهایی
به نفع ســیلزدگان کشورم که نخســتین اجرای
آن با همکاری کانون موسیقی دانشگاه صنعتی
شریف ،درمحل این دانشگاه برگزار میشود.
او ادامــه میدهــد« :تصمیــم دارمبــا
هماهنگی مؤسســه هنری ققنوس کنسرتهای
دیگری را نیز در تهران برگزار کنم تا شاید از این
طریــق بتوانم کمکی در حــد بضاعت خودم به
هموطنان سیلزده کشورمان داشته باشم».
ایــن هنرمنــد نــام آشــنای موســیقی ایــران
درمــورد اینکــه آیــا ایــن امــکان وجــود دارد که
در شــهرهای ســیل زده هــم اجــرای کنســرت
داشــته باشــد ،پاســخ میدهد« :بله البته فرقی
نمیکنــد ،مهــم ایــن اســت کــه ایــن کار انجــام
بشــود اما اگر شــرایط مســاعد باشــد قطعــاً این
اجراها ادامه خواهد داشــت .در زلزله کرمانشاه
و آســیب شــدیدی که به مــردم ســرپل ذهاب و
همشــهریهایم وارد شد کنسرتی را به همراهی
گروه موســیقی کامکارها در تهران برگزار کردیم
و عوایــد آن را هــم بــه ســاخت یک مدرســه در
همان منطقه اختصاص دادیم».
اردشــیرکامکار ،نوازنــده شــناخته شــده ســاز
کمانچه نیز می گوید« :هنرمندان ،ورزشکاران و

حسام الدین سراج :هنرمند نمیتواند
فارغ از دغدغه مردمش باشد

شهرام ناظری :هنرمند وظیفه دارد در
شرایط سخت درکنار جامعه خود باشد

همه کسانی که درعرصههای اجتماعی فعالیت
میکننــد باید به نحوی با مردم همدلی داشــته
باشــند .این موضوع اتفاق امروز و دیروز نیست.
دردنیا نیز مشابه چنین اتفاقاتی روی میدهد و
سبب میشود یک سری ازمردم به لحاظ مادی
یــا روحی تحت فشــار قرار گیرنــد .بنابراین بر ما
هنرمندان واجب اســت این احساس مسئولیت
را در خــود داشــته باشــیم .البته گروه موســیقی
کامکارهــا پیــش از ایــن هــم در انجــام چنیــن
کارهایــی پیشــقدم بــوده و کنســرتهای خیریه
متعددی برگزارکرده است».
لوریــس چکناواریــان آهنگســاز و از رهبــران
شــناختهشــدهارکســترایــراننیــزتصمیــم
دارد کنســرتی را بــه نفــع هموطنــان ســیلزده
برگزارکند .هرچند برگزاری این کنسرت را منوط
به دراختیار داشــتن یــک ارکســتر میداند .اودر
گفتوگو «با ایران» میگوید« :اگر وزارت ارشــاد
این همــکاری را با ما هنرمندان داشــته باشــد و
ارکستری را در اختیارم بگذارد ،بهطور حتم این
کنســرت را رهبری خواهم کــرد و بدون دریافت
هیچ وجهی عواید آن را به ســیلزدگان کشــورم
اختصاص خواهم داد».
او میگویــد« :ما همــه ایرانی هســتیم و باید
به یکدیگر کمک کنیم به گفته حضرت ســعدی
«چــون عضوی بــه درد آورد روزگار دگر عضوها
را نماند قرار».
حســامالدین ســراج ،ازخواننــدگان مطــرح
موســیقی ایرانی نیزتصمیم دارد کنســرتی را با
عنوان «هــم نوا با عزیزان ســیل زده» در تاریخ
 13اردیبهشت ماه در تاالر وحدت برگزار کند .او
در گفتوگــو با «ایران» میگویــد« :برنامهریزی
بــرای برگــزاری ایــن کنســرت از مدتهــا پیش
انجــام گرفتــه و قــرار بــود کنســرتی را بــا نــام
«ترانههــای زمیــن» اجــرا کنیــم که ایــن برنامه
مصادف شــد با حادثه ســیل اخیر در شهرهای
مختلــف ایــران و بنــا را بــر ایــن گذاشــتیم کــه

بعضى قطعات رامناســب ایــن رخداد انتخاب
کنیم».
س ـ ـ ر ا ج م یافزایــد« :هنرمنــدان در همــه
عرصهها همیشــه همراه با مردم بوده و هستند
و از سالهای قبل هم شاهد این اتفاق بودهایم.
این همدلی در گذشــتههای بسیار دور هم بوده
و از اســتادان بزرگــى چون قمرالملــوک وزیری،
تــاج اصفهانــی ،اقبــال آذر و...درس گرفتهایم؛
هنرمندانــی که تمام زندگــی خود را وقف مردم
کرده بودند».
بــه گفتــه ایــن هنرمنــد ،اردشــیر کامــکاراز
نوازندگان شــناخته شده ساز کمانچه نیز در این
کنســرت حضــور دارد و قــرار اســت تصنیفی در
ارتباط با همین موضوع به آهنگســازی اردشــیر
کامــکار اجرا شــود ،همچنیــن برخی از اشــعار و
قطعات آوازی که در این برنامه شنیده میشود
مناسب با این موضوع خواهد بود.
ســراج در ادامه بیان میکند« :به عقیده من
برای برگزاری برنامه به نفع ســیل زدگان باید از
فراخــوان مردم کمــک بگیریم چرا کــه نیازمند
حمایــت مردمــی هســتیم.در جلســهای کــه بــا
حضور اســتاد امیرخانی و اســتاد احمد نجفی و
دیگــر هنرمندان برگزار شــد تصمیم بــر آن بود
کــه فراخوانی در کمک به ســیل زدگان از ســوی
هنرمنــدان انجــام گیــرد .اما چــون اجــازه نمى
دهند شــماره حســاب خاصى بــراى جمعآورى
کمــک مردمــى اعــام شــود ،متأســفانه تمــام
تالشها بىنتیجه ماند».
به گفته این خواننده شــناخته شده بخشی از
این کنســرت تکنوازی و موسیقی بیکالم خواهد
بــود و بخــش دیگر آن کــه عنوانــش «ترانههای
زمین» اســت عالوه بــر اجرای قطعــات کردی،
آذری و ...کارهــای دیگــرى هم اجرا خواهد شــد
که ملودی آن مشترک با  5-6کشور است.
پیام این کنســرت مهــر و همدلى و یکرنگى و
یارى هموطنان آسیب دیده است.

ورود سرمایه خارجی با استفاده از دیپلماسی
فرهــاد دژپســند وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا تأکیــد بر
اینکه در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده که دولت
میتواند از سرمایهگذاری خارجی تا  60میلیارد دالر در سال
استفاده کند ،گفت :وزارت امور اقتصادی و دارایی تالش کرد
که در بحث ســرمایهگذاری خارجی و فاینانس از دیپلماسی
خارجی اســتفاده کند تا عملکرد این بخش را افزایش دهد.
البته به  60میلیارد دالر نمیتواند دست یابد.
او در کمیســیون اقتصــادی کــه بــا حضور وزیــر صنعت،
معــدن و تجــارت ،رئیــس کل بانــک مرکــزی ،رؤســای اتاق
بازرگانــی و اتاق اصنــاف ایران برگزار شــد ،ادامــه داد :رونق
تولیــد یکی از بهترین شــعارهای ممکن برای ســال  98بود،
در شــرایطی که تحت تأثیر تحریمهای ظالمانه دشمن قرار
داریــم باید با رونق در امور داخلی بســیاری از محدودیتها
را با اتخاذ تدابیر و سیاســتهای مناسب پشت سر بگذاریم.
دژپسند با بیان اینکه یکی از ضرورتهای رونق تولید بهبود
ضریــب بهرهبــرداری از ظرفیتهــای موجود اســت ،افزود:

تأمیــن منابــع را میتــوان در حــوزه داخلــی و خارجــی و بــا
استفاده از این ظرفیتها رقم زد.
او با اشاره به اینکه بازار سرمایه سال گذشته سال خوبی
را تجربــه کرده و جهشــی در شــاخصها داشــت ،ادامه داد:
بازار سرمایه سال  98نیز شروع خوبی داشت اما سهم آن در
اقتصاد آنقدر که باید نیست که برای توسعه و گسترش بازار
سرمایه باید برنامه ویژه طراحی شود.
در این نشست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی
نیز گفت :برنامهای برای تغییر نرخ ســود بانکی نداریم چرا
که افزایش نرخ سود بانکی سبب فشار به واحدهای تولیدی
شده و ناترازی بانکها را افزایش میدهد.
او بــا بیــان اینکه فــروش اموال مــازاد بانکهــا میتواند
منابــع خوبــی را آزاد کنــد ،افــزود :بانک مرکــزی تحت تأثیر
شــدیدترین فشــارهای تحریمــی و تأمیــن منابــع اســت اما
شــرایط خوبــی از لحاظ ذخایر ارزی دارد که شــرایط از ســال
گذشته نیز بسیار بهتر است.

