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اگر با اين شمشيرم بر بينى مؤمن بزنم كه
مرا دشــمن بدارد با من دشمنى نمى كند
و اگــر همــه دنيا را بــه منافق بدهــم تا مرا
دوســت بــدارد هيــچ گاه دوســتم نخواهد
داشت.
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درباره «محمدحسن معجونی» بازیگر و کارگردان به بهانه تولدش

زندگی با تئاتر
نــــگاره

حمید صوفی

سرنوشت تخریب گران محیط زیست

چهــــره

سیدفرزام حسینی

روزنامهنگار

 -۱کــف ســیاه صحنــه را کــه میبینــد ،حالــش
دگرگون میشــود ،وقتی از بــازی روی صحنه حرف
میزنــد ،انــگار دنیــا را بــه او دادهای ،وقتــی از تئاتــر
میگویــد ،ذوق کودکانهای در حنجــرهاش میدود،
انــگار کــه هنوز هم اولینبار اســت صحنــه را تجربه
میکنــد ،پــس از چیــزی نزدیــک بــه  30ســال روی
ن و گرداندن صحنهها.
صحنه بود 
 -۲بــا تئاتر شــوخی نــدارد ،زندگــیاش در تئاتر
خالصه میشــود ،یا به عبارتی ،تئاتر زندگی اوست؛
از محمدحســن معجونی حرف میزنم ،مردی که
ایــن روزهــا بواســطه نقشآفرینیهــای متعددش

در ســینما ،بیش از پیش شناخته شــده و چهرهاش
عمومــی شــده اســت ،امــا مخاطبــان جــدی هنر و
آنهایــی کــه او را از دوران جوانــیاش تــا همیــن
امــروز خوب میشناســند ،میدانند او شــیفته تئاتر
اســت و بخش اعظــم زندگیاش را ،چــه معنوی و
چه مادی ،در این راه گذاشــته اســت .چــه در دوران
دانشــجوییاش و آغــاز کار بــا دکتــر علــی رفیعی و
بعد فرهاد مهندسپور و چه در ســالهای بعدتر و
تأسیس گروه لیو تا همین امروز که معلم تئاتر است
و هنرجویانش حاال صحنهها را از آن خود کردهاند.
 -۳در ایــن چند ســالی که به رشــت آمــد ه و اینجا
تئاتــر کار میکنــد ،فرصــت بــازی در چند نمایشــش
نصیب تعداد زیادی از دوســتانم شــده -مثل همین
حاال که آشــپزخانه به روی صحنه است -و من هم در

این میان ،افتخار داشــتهام تا هر بار در ُپســتی کنارش
بایســتم ،یــاد بگیــرم و جزئــی از کارش باشــم .در این
همراهی ،چیزهای زیادی از او یاد گرفتهام و بیشتر از هر
چیزی عشــق به تئاتر را در او دیدهام ،عشقی که نشان
از تعهــد او بــه هنــرش دارد ،تعهدی که از دلبســتگی
عمیقش به صحنه میآید .بعدها ،باید در تاریخ تئاتر
گیالن ،تاریخنویســان از حضور مؤثر حســن معجونی
در تئاتر این شــهر و کاری که برای جوانان تئاتری کرد،
بنویسند .حاال و به اعتبار همین چند سال حضورش،
حقی بزرگ به گردن تئاتر گیالن دارد ،گرچه خیلیها
نخواهند این حقیقت بزرگ را ببینند و کتمانش کنند،
امــا او ایســتاده و کارش را میکنــد ،بیاعتنــا به طعنه
کسانی که در حد و اندازه کار او و تئاتر حرفهای نیستند،
بیآنکه بخواهد جای کسان دیگری را تنگ کرده باشد.

 -۴حســن معجونــی به مــا ،به همه مــا ،درس
زندگــی کردن با هنــر ،با تئاتر آموخته اســت ،درس
بیوقفــه جنگیــدن ،بیخســتگی ،درس پیوســته نو
شــدن .پس برکت حضــورش ،بر من و مــا ،مبارک
باشد ،روز میالدش.

تورج شعبانخانی در سالروز تولد فرهاد مهراد از او میگوید

استثنایی و هواخواه معنویت

یــــــاد

آقای سرمربی

بهنام ناصری
خبرنگار

از دشواری وظیفه

دشواری وظیفه چنان است که باید
در غبــار راه ،قضاوتهای نابهنگام
یادداشت
را پاســخ داد و از ناهمراهــی و
ناهمواریهــای پشــت ســر و پیــش
روی کــه روشــنی و امیــد را واژگونــه
جلــوه میدهنــد ،گالیــه کــرد .از
دیربــاز ،ایــن خصلــت هنــر بــوده
اســت که به موهبت حقیقت بینی
سیدمحمد
مجتبی حسینی
و حقیقــت خواهــی اش ،در مظان
معاون امور هنری
گمراهــی و اتهام بدعت باشــد .چه
وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی
بــاک کــه معتقدیم آفتــاب ،از پس
تاریهــا و تیرگیهــا ،میتابــد و چه
دلیلی مبرهنتر از واقعیتی که اگرچه دیر اما پذیرشی عام
بــه بار مــیآورد .هنر نه یک امر صرفاً قدســی که پدیدهای
عاقبت اندیش است که میکوشد نظام اجتماعی را بهبود
ببخشــد و آرزومند ســعادت جامعــهای کــه از آن پا گرفته
اســت ،باشــد .خیرخواهی مادرانهای که عتاب و خطابش
آمیخته به انس و الفت اســت و پیوســته عاقبت به خیری
فرزنــد خویــش را در دل و جــان دارد .روزگار مــا چندان که
باید مقرون به بایدها و منفور از نبایدها نیست و هنر امروز
ناگزیــر به افشــای ابتالئاتی اســت که بیمارگونــه ،مرزهای
اخالق و حدود انسانیت را برآشفته است و حق به جانب،
حقوق اجتماعی را که بر مبنای الگوهای دینی و آموزههای
مدنــی تدوین شــدهاند ،تهدید میکند .تقابلــی اگر در این
توگو ،سر بر میآورد نه از بدعهدی هنر که از بیتوجهی
گف 
به تنوع باورها و گوناگونی آرایی است که هدفی مشترک را
توجو میکنند .تلخی و ناگواری هنر ،ریشــه در ستیز
جســ 
توگوی خویش را بر مغلوب
بیهــودهای دارد که مبنای گف 
دانســتن و نامشــروع خواندن دیگــری قرار داده اســت .ما
در روزگاری بــه ســر میبریم که به جهل مدرن مبتالســت
و کــم حوصلگــی و شــتاب در قضاوتهــا ،بدیــن داســتان
بیشــتر دامــن میزنــد .قطعــاً از نهــاد نامطلــوب و معوج
جامعهای کــه برای بهبود خویش ،تالشــی خرج نمیکند
و در اســتقرار آرمانها و آداب انســانی که برســاختی دینی
و خاســتگاهی آسمانی دارند ،نمیکوشد ،نمیتوان انتظار
معجــزه داشــت .این بینظمــی باید بــه مــدد همافزایی
مدلهای علمی و الگوهای عملی ،نظم پذیر شود و بهبود

تدریجی جریان اجتماعی را رقم بزند .بیاموزیم که منطق
دیگرســتیزی و الگوی حــذف ،اتفاق آفریــن نخواهد بود و
فرجامی جز کنشها و منشهای معترض تولید نمیکند.
هنر ،معبر برون رفت از چنین وضعیتی است و هرچه قدر
ایــن ناهمگونی صلبتر به نظر آید ،مواجهه ســخت تری
در پیــش خواهــد بود .به گواه آنچه بــه ارزیابی اندکی قابل
وصــول اســت ،گاه و بــیگاه ،همــت هنرمنــدان و دغدغه
اجتماعــی هنــر ،بیرخصــت مطالعــه زمانــی و مکانــی و
مواجهه با علل تولیدی ،چالش برانگیز شــده اســت و این
نهاد اجتماعی که فارغ از پشــتوانه عام اجتماعی ،سقف و
ســایه چندانی ندارد ،مورد هجوم و تعرض قرار میگیرد و
بــه پیش فرضهای ثابت نشــده و قرائن نامشــهود متهم
میشــود .در ایــن فکــر م ای کاش نهــاد آرمــان خــواه هنر،
این بخت را داشــت که همچون دیگر نهادهای اجتماعی
در ابتالئــات و مصائــب و در قصورهــای عمومــاً ســهوی،
فرصت دفاع و مجال تبیین رویکرد خویش را میداشــت
اما شــوربختانه ،غبار قیل و قالها ،جان جویای هنر و توان
خیرخواهانه هنرمندان را مخدوش کرده است و به ناگزیر،
حوصلــهای برای از خویــش گفتن و بیان مقصد و مقصود
باقی نگذاشــته اســت .وقــت آن اســت که از این دشــواری
وظیفــه ،حرفــی در میان آید و بطن شــریف و متن نجیب
هنــر ،رخ نمایی شــود تا ســره از ناســره تمییز گــردد .ناگوار
اســت که مردمیترین رســانه روزگاران ،از رســایی بیفتد و
حق نیســت که در احتضار پیش روی هنر ،خطابهای خرج
نشــود که در روزگار ما ذوالفقاری چند ،اگر باقی است یکی
زبان هنر اســت که در نظر پیر جلودار انقالب «دشــمنی با
آن دشــمنی با خورشــید اســت» .خود را مکلف به بایدها
میدانیــم و پیوســته خود را بــه مراعات روزگار ســختی که
در آن پــر و بــال میتکانیــم ،توصیــه میکنیــم امــا تعابیر
ناصواب و نامنصفانهای که به حریم قدسی هنر و ساحت
منزه هنرمندان ،متعرض اســت را نمیپذیریم که صالح
و ســاح هنــر ،حقیقت آفرینی و حقیقت طلبی اســت .در
ایــن فرصت انــدک ،عمــر اگر رخصــت دهد ،در سلســله
نوشتاری ،برآنم تا در مواجهه با تظلمات رفته و در راه ،به
دفاع از نیک اندیشــی و نمک شناســی هنرمندان ارجمند
این روزگار دشــوار ،احضار توجهی داشــته باشم تا صدایی
به گوشی برسد که جز این صواب نیست.

آلبوم موسیقی «بمب؛یک عاشقانه» در اروپا منتشر شد

همزمان با اکران«بمب؛ یک عاشقانه»
آلبــوم موســیقی ایــن فیلــم که ســاخته
خبر آخر
«النی کاریندرو» آهنگساز بزرگ یونانی
اســت توســط کمپانــی معتبــر  ECMمنتشــر و در سراســر
اروپا پخش شــد .این آلبوم موســیقی که شــامل آهنگهای
فیلــم «بمب؛ یــک عاشــقانه» پیمان معــادی بهنام «همه
پرندگان» اســت در ســالن بزرگ  IANOSرونمایی شــد .در
این مراسم النی کاریندرو از تجرب ه درخشان همکاری خود با
پیمان معادی کارگردان ایرانی فیلم «بمب؛ یک عاشقانه»
گفت و از «کریســتوس بوکوروس» که جلــد آلبوم را طراحی
کرده و «ســقراط ســینوپولوس» نوازند ه مشهور چنگ تشکر
کــرد .در ادامه این مراســم «گیورگــوس هارونیتیس» منتقد
مطــرح یونانــی؛ جــادوی ملــودی؛ رنــگ و ریتــم موســیقی
تازهتریــن آلبــوم «النی کاریندرو» را ویژگــی مهم آن نامید و

گفــت« :اولین صدایی که از ارکســتر بیــرون میآید مرثیها 
ی
است بر جریانی که خود را به آرامی در فیلم نشان میدهد.
«بمــب؛ یک عاشــقانه» فیلمی به تهیهکنندگی احســان
رســولاف و پیمــان معــادی اســت که لیــا حاتمــی ،پیمان
معادی ،حبیب رضایی ،سیامک انصاری و سیامک صفری
در آن ایفای نقش کردهاند.

ëëشــما با فرهــاد دوســت و همــکار بودید.
توصیــف شــما از شــخصیت هنــری او
چیست؟
فرهــاد مهــراد ویژگیهــای خاصــی
داشت که او را بین اهالی موسیقی ایران به
آدم متفاوتی تبدیــل میکرد .به معنویت
اهمیت میداد و به بزرگترها و نظرشان
بســیار احتــرام میگذاشــت .او بــرای مــن
رفیــق بســیار خــوب و مهربانــی بــود .دو
ســال و نیم بــا او و اردالن ســرفراز در خانه
اردالن کــه در آن زمان مجرد بود ،خیلی از
شبها با هم بودیم .فرهاد شبها حدود
ساعت هشت میرفت آنجا و به من تلفن
میکرد که چــه کارهای و من هم میرفتم
آنجا و ســه تایی در مورد شــعر و موسیقی
و کارهایــی کــه ســاخته بودیــم ،بحــث
میکردیــم .دوران خوبــی بــود و خاطرات
زیادی با هم داریم .بخشــی از این شبها
بــه قبل از انقالب و بخش دیگری از آن به
بعد از انقالب مربوط میشود.
ëëکــدام ویژگیهای شــخصی او نظرتان را
جلب میکرد؟
شــاید خیلیهــا نداننــد که فرهــاد آدم
بسیار متدینی بود .طوری که من کمتر کسی
از بچههای موســیقی را به انــدازه او دیندار
دیدهام .او همیشه خود را مدیون گذشتهها
و تاریــخ میدانســت و بــرای ایــن چیزهــا
اهمیت بســیار زیادی قائل بود .بگذریم از
فهای بیپایهای که بعضیها میزنند
حر 

عکس :ایسنا

فرهاد مهراد در موسیقی ایران نام آشنایی
اســت .او از نخســتین خواننــدگان و
نوازندگان پــاپ راک ایران بود که جدای از
این به ســبب مضامین سیاسی ترانههایی
که در دهه  50و ســالهای منتهی به انقالب
میخواند نیز شــهرت داشــت .در ســالروز
تولد ایــن خواننده و نوازنــده فقید با تورج
شــعبانخانی ،آهنگساز و خواننده درباره او
گفتوگو کردیم.
تورج شعبانخانی

مبنی بــر اینکه او آدم بیمعرفتــی بود و...
او کــه نمیتوانســت جواب همــه را بدهد!
خــودش اســتودیودار نبــود و مجبــور بــود
بــرود خواهــش کنــد که یــک کپــی از فالن
کارش بــرای فــان رفیقــش بگیــرد .مگــر
چقــدر میتوانســت ایــن کار را بکنــد؟ این
کار برای فرهاد بهدلیل نداشــتن اســتودیو
بسیار ســخت بود .در حالی که ما خودمان
اســتودیو داشــتیم و تکثیــر میکردیــم و
کارمان راحتتر بود .فرهاد در تمام دوران
زندگــی خــود دروغ نگفت ،کرنــش نکرد و
جلوی کســی خم نشــد .همیشــه پای حق
ایستاد و از آنچه به آن اعتقاد داشت دفاع
کرد .به نظر من حاالحاالها موسیقی ایران
کسی را مانند فرهاد مهراد به خود نخواهد
دیــد .مــن وقتــی به جمــع موزیســینهای
جــوان مــیروم ،همیشــه دقــت میکنــم
بــه اینکه کدامشــان نگاهی شــبیه فرهاد و
موزیســینهای ماننــد او دارنــد؟ میبینــم
گاهــی بعضیهــا ممکــن اســت ادای او را
دربیاورند اما هرگز فرهاد نمیشوند .ما در
نسل فرهاد مهراد دیگرانی را هم داشتیم
کــه مثــل او مهربان و شــریف بودنــد .مثل
مازیار ،حبیب و...
ëëاو تســلط خوبــی هم بــه موســیقی دیگر
نقاط دنیا داشــت .چقدر این تســلط به کار
موسیقی او آمد؟

فرهاد مهراد

فرهــاد چون با گروههــای خارجی زیاد
حشــر و نشر داشــت و با فرنگیها زیاد کار
میکرد ،زودتــر از خیلیهای دیگر فهمید
کــه در موســیقی دیگر نقاط دنیــا از جمله
اروپــا و امریکا چــه میگذرد .این آشــنایی
خیلــی بــه او در کارش کمــک کــرد .او بــر
اســاس اطالعاتی که از آن طرف به دست
میآورد ،کامالً تحلیــل میکرد که االن در
ایــران و بــرای هر طیــف از مخاطبان پیر و
جوان موســیقی چه نوع کارهایی بازخورد
دارد و باید ساخته شود.
ëëایــن اواخر کــه کار نمیکــرد هم بــا او در
مورد کمکاریاش حرف میزدید؟
بــا وجــود رفاقتــی که بــا هم داشــتیم،
هرگــز در کار هــم دخالــت نمیکردیم .با
ایــن حال اگر خواســتهای از هم داشــتیم،
بیبــر و برگــرد انجــام میشــد .مثــاً یکی
دیگــر از دوســتان مشــترک مــن و فرهاد،
اســفندیار منفــردزاده بــود کــه بــا او هــم
خاطرات زیادی داشــتیم .غیر ممکن بود
از هــم چیــزی بخواهیم و دریغ شــود .من
دوســت دارم نســل جــوان موســیقی و به
طــور کلی هنر و فرهنگ ما به این مســائل
توجــه کنند .نفاق ،دشــمنی و حســادت با
هــم را کنار بگذارنــد و بدانند در عالم هنر
و فرهنــگ ،هیچ کس جــای آن دیگری را
تنگ نمیکند.

دعوای تمام نشدنی کارلوس کیروش و
شهروند برانکو سرمربی پرسپولیس هربار فضای
مجــازی مجازی را هم ملتهب میکند .مصاحبه
یگانهخدامی ســرمربی تیم ملی روز پنجشنبه بازتاب
زیــادی داشــت .مخصوصــاً بخشهایی
از ایــن مصاحبه و این جملــه که «وقتی
سوژه روز مشــکالت پایــهای از ُبعد حقــوق از ُبعد
اینکه غذا سر سفره شون باشه ،برای زن
و بچه شــون باشــه وجود داره ولی اجازه رو به تیمی میدن
کــه با پــرواز فرســت کالس به ژاپن بــره و برگــرده» ترجمه
شــد که به نظر خیلیها توهین بــه مردم ایران بود .واکنش
کســانی مثل جــواد خیابانی در برنامه ویــژه جام ملتها و
عــادل فردوســیپور مشــخص میکرد این مصاحبه بســیار
اثرگذار بوده است .واکنشها و حرفها بر سر این مصاحبه
دیروز هم در شبکههای اجتماعی ادامه داشت.
کاربرانی با انتشــار فیلم مصاحبه کــیروش و زیرنویس
کــردن ترجمــه دقیــق صحبتهــای کــیروش نوشــتند که
حرفهــای او درســت ترجمــه نشــده و در واقع گفتــه« :ما
اینجــا افــرادی داریم که حتی در شــرایطی هســتند که غذا
برای خوردن ندارند اما در عین حال از مربیهایی حمایت
میکننــد که با دســتیاران شــان و تیم شــان با پرواز فرســت
کالس به ژاپن میروند و بازمیگردند ».و گفتند منظورش
شــرایط بــد اردوی تیــم ملــی بــوده نــه مــردم و شــیطنت
رسانهها باعث ایجاد جو منفی علیه کیروش شده است.
بعضیهــا بــا ایــن فیلــم از کــیروش حمایــت کردند و
گفتند او توهین نکرده اما بعضیها هم مینوشــتند منظور
کیروش همان بوده که ترجمه شــده .در این میان کســانی
هــم بودند کــه تالش میکردنــد همه را بــه آرامش دعوت
کننــد و از ایــن بگوینــد کــه در جــام ملتهــا بایــد بیخیال
این دعواها شــویم و فقــط از تیم ملی مــان حمایت کنیم:
«مگه میشــه کســی آرزوی شکســت تیم ملی کشــورش رو
داشــته باشــه؟ بله میشــه .توی ایران اینجوریه که شــما به
دلیــل عالیــق رنگی و باشــگاهیت با کیروش که ســرمربی
تیمــه حال نمیکنــی و مــدام آرزوداری تیم ملی کشــورت
ســرافکنده بشــه»« ،جالبه کیروش در حرف هاش فقط از
پرســپولیس انتقاد میکنه و برانکو! برانکو هم در تیم ملی
امیــد ایران و هم در ســطح باشــگاهی موفق بــوده .عجیبه
که کــیروش در مورد تیــم پدیده صحبــت نمیکنه .تیمی
کــه معلوم نیســت هزینــه هنگفتش از کجا تأمین میشــه.
اگــر جــرأتداری در مورد پدیــده صحبت کن« ،».ســخنان
کیروش در مورد نحوه ســفر پرســپولیس اشتباه ،بیربط و
حاشــیه ســاز اســت اما با تحریف و تقطیع حرف او نخست
چیــزی را به او نســبت میدهند که اساســاً نگفتــه و بعد به
او حملــه میکننــد .جمع کنید این بســاط تصنعی پرســوز

هفتهنوشتهای شهروندی عضو شورای شهر

نظرسنجی از مردم با رفراندوم شهری

هفته گذشــته به جلســههای پیدرپی و
فوقالعــاده شــورا برای بررســی برنامه
هفتهنوشت
پنج ســاله ســوم توسعه شــهری تهران
گذشــت .در ارزیابــی و پایــش برنامــه
دوم گــزارش میشــود کــه انحــراف و
تحققنیافتــن برنامــه چشــمگیر بــوده
اســت .برنامهگریــزی یا برنامهســتیزی
الهام فخاری
آگاهانــه یا ناآگاهانــه یکی از ویژگیهای
عضو شورای شهر
منفــی فرهنگی ما اســت و در مدیریت
تهران
بخشهای دولتی ،عمومی و خصوصی
بــه چشــم میخورد .با ایــن همه نباید از بهبود ناامید شــد و
برنامــه را چیزی آرایشــی و فانتزی فرض کرد .برنامه نقشــه
راه آینده شــهری تهران میتواند باشــد .در برنامه پنج ساله
سوم شهر تهران برخی بخشهای برنامه دوم ادامه یافته و
برخی بخشها با رویکردهای تازه افزوده یا مورد تأکید واقع
شــدهاند .ازجمله این تأکیدها سیاستهای زمانبندیشده
بــرای جایگزینــی روشهــای آمد و شــد شــهری ،پشــتیبانی
از خودروهــای همگانــی بویژه برقــی و ریلــی ،همکاریهای
مردمــی بــرای برپایــی و نگهداری بافت ســبز شــهری بویژه
باغچههای محلهای ،کاهش بهرهبرداری از آبهای عمومی
و چاههای غیرمجاز ،برجستهســازی سالمت شهری (روانی،
اجتماعــی ،بدنــی) ،تضمیــن ســاماندهی نمــا و وضعیــت
صدا در شــهر و برای نخســتین بار پرداختــن به هنر عمومی
شــهری و حکم برنامهای برای تــدارک تجربههای همگانی
و مردمی آفرینشهای هنری اســت .شــوربختانه همانگونه
که در ســالهای گذشته ســاختمان و فضاهای همگانی شهر
به ســوی اعیانیســازی و پولی شــدن رفت ،دسترسی مردم
بــه تجربه دســتورزی هنری هم کاهش یافــت ،هنر تجاری

و پولــی شــد و حتی ســازمان فرهنگی -هنری شــهرداری کار
خــود در فراهمســازی زمینه تجربــه هنری عمومی شــهری
مــردم را کمرنــگ کــرد .هنگامــی کــه از مفهومهایــی مانند
همــکاری شــهروندی و آفرینندگــی (خالقیت) ســخن گفته
میشــود بایــد پیشزمینههــای تجربــی و مهارتــی پــرورش
شهروندی و آفرینندگی فراهم شود .این تجربه عمومی هنر
شــهروندی همیشــه به یک اثر هنــری شــگفت نمیانجامد
آن خــود ،تجربــهای از پرداختــن
ولــی دستســاختهای از ِ
و ســاختن و گونــهای رهایــی از تنــش و آزادی از فشــارهای
زندگــی شــهری پدیــد مــیآورد .تجربههــای هنــر عمومــی
شهری میتواند در ساختار بازیهای شهری هم دیده شود.
دســتاورد بــازی و تجربــه آفرینش هنر شــهروندی شــادابی،
همبســتگی و خودکارآمــدی اســت .همــان گمشــدههایی
کــه همــه مــا در زندگــی روزمرهمــان جســتوجو میکنیــم.
یکی دیگــر از ویژگیهــای ارزشــمند حکمهای برنامه ســوم
پرداختــن به بندهــای قانون جامــع حمایت از افــراد دارای
معلولیت اســت که در بخشهای گوناگون دیده شــد .توجه
بــه پیگیری و انجام زمانبندیشــده حکمها ازجمله الگوی
شهر دوســتدار کودک(مصوب  12سال پیش!) و برنامه ویژه
توجــه بــه نیــاز و امــکان بهرهبــرداری از ظرفیتهای شــبانه
تهران و پافشــاری روشــن بر حرکت در مسیر هوشمندسازی
و ســامانههای همگانــی اطالعــات شــهری و شــهرداری از
دیگرارزشهــای برنامــه ســوم هســتند .آنچــه در ایــن میان
جاافتــاده توجه ویژه به گروه ســنی نوجوانــان ،نپرداختن به
چگونگــی تضمیــن بازکــردن فضــا بــرای همکاری مــردم و
پرســمان شهری هستند .پرسمان شهری(رفراندوم شهری)
ازجمله روشهایی است که نقش مردم را در تصمیمگیری
درباره مسألههای کلیدی تضمینمیکرد.

وگــذار و احساســاتی شــدن نمایشــی در دفــاع از مــردم و
ایــران را!»« ،بــه نظرم بعــد از مصاحبه افتضــاح کیروش
همچنان ادامه سیاست سکوت در برابر دوقطبی کی روش
برانکو درســتترین سیاســت اســت بــرای اینکــه تیم مون
شــاید به جایی برســه در جــام ملتهای آســیا .هرچند که
حــاال بعضیهــا که دشــمن کیروش هســتند دعــا و تالش
میکننــد کــه تیم ملی هم بــه جایی نرســد»« ،اصل ماجرا
اینــه :کی روش به عقــب افتادن دســتمزد کادر فنی و کادر
تیم ملی اشــاره کرد اما اینجا به جای پزشــکی و تدارکات از
کلمــه  peopleبه معنای افراد اســتفاده کــرد .خبرگزاریها
به سلیقه خودشان آن را مردم ایران ترجمه کردند تا موج
جدیــد حمالت شــروع شــود .شــیطنت به همیــن جا ختم
نشــد« ،».آقــا من هرچی فکــر میکنم جواب این ســؤال رو
پیــدا نمیکنــم؛ اگر پرســپولیس با قطار درجه ســه میرفت
بــه ژاپــن تیم ملــی به عــراق  4 ،3تــا مــیزد؟»« ،مرزهای
ماله کشــی جابهجــا شــد کــه حامیــان کــیروش بــه یکباره
متوجه شــدند عه انگلیســی بلــدن و معنــی  peopleیعنی
بازیکنانــی کــه در اردوی امارات پول غــذا ندارند! بماند که
بهترین هتل در اختیار ایرانه و پاداشهای مرحله بعد هم
پرداخت شده .در مرحله بعدی ترجمه جدیدی از فرست
کالس رو شاهد خواهیم بود!».

