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صفحاتي ويژه  83سالگي احمد پژمان

سرمقاله

ايراني تمامعيار

سال  1356وقتي فيلم
«ش��ازده احتج��اب»
ب��ه كارگردان��ي بهمن
فرمانآرااكرانشد،براي
اولينبارموسيقيفيلمي
از احمد پژمان شنيدم؛
نادر مشايخي
موس��يقي تاثيرگذار،
همگن با تصوير و خالقانهاي كه از همان ابتدا
آهنگس��ازش را در اين حوزه مطرح ميكرد.
نكته بارز احمد پژمان در خلق موسيقي فيلم
استفاده از المانهاي موسيقي ايراني و اجراي
آنهاباابزارهايسمفونيكاست.هرچندممكن
اس��ت اين كار در وهله اول ساده به نظر آيد اما
پيچيدگيهايخاصيداردكه...
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جامعه 1 -

جامعه 2 -

پوشش گردشگري

كردستان خسته است

يادآوري زخمهاي كهنه

طرح پيشنهادي اختياري شدن
حج��اب توريس��تهاي خارجي
توس��ط يك��ي از انديش��مندان
مذهبي در روزه��اي اخير ،يكي
از مصداقه��اي ايدئولوژي زدايي
از صنعت گردش��گري به حساب
رامين پوالد رگ ميآيد .ايران ب��ا توجه به اينكه در
رديف نخستين كش��ورهاي دنيا از نظر وجود جاذبههاي
انواع گردش��گري قرار دارد ولي از نظر جذب گردش��گر،
نه تنها در بين كش��ورهاي دنيا بلكه در بين كش��ورهاي
خاورميانه هم جايگاه شايس��ته و مطلوبي ندارد و سهم
بس��يار ناچيزي از اين س��هم جهاني دارد .امروزه صنعت
جهانگردي به عنوان س��هلالوصولترين و متنوعترين
صنعت دنيا محس��وب ميش��ود .وجود نزديك به يك و
نيم ميليارد گردشگر ،گردش مالي برابر يك و نيم بيليارد
دالر را براي اي��ن صنعت به ارمغان آورده اس��ت .صنعت
گردش��گري بزرگترين و پردامنهترين صنعت دنياست
و در بس��ياري از كش��ورها به عنوان منب��ع اصلي ايجاد
اشتغال و درآمد و رفع فقر و محروميت شناخته ميشود.
گردشگري عالوه بر ايجاد فرصتهاي اقتصادي موجب
باال رفتن هاضمه اعتقادي  -ارزشي ،گفتوگوي فرهنگي
ملل مختلف و تقويت مهارته��اي ارتباطي جامعه نيز
ميشود .در آس��تانه ورشكس��تگي بنگاه داري دولتي و
عدم ايج��اد ارزش افزوده اقتصادي ،اش��تغال كش��ور در
نقطه تغيير ماهيت قرار گرفته است .بهترين جايگزين در
دوران گذار اش��تغالزايي ،ايجاد اشتغال موازي به وسيله
صنعت توريسم است .در مقايسه با كشورهاي منطقه در
حالي كه اكثريت شهروندان چهار كش��ور ايران ،تركيه،
امارات متحده عربي و مصر جزو مس��لمانان هستند ،اما
تفاوت درآمد حاصل از صنعت گردشگري نشان ميدهد
صرف اسالمي بودن بافت اجتماعي يك ادامهدرصفحه
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كشور مانعي براي گردشگري محسوب
نميشود .اين تفاوتهاي درآمدي ناشي از غلبه يك نگاه
خاصبر حوزهگردشگريكشوراست.

وقت��ي در مورد مردم كردس��تان
صحب��ت ميكن��م ،از منظ��ر
كس��ي اس��ت كه اين جامع��ه را
به خوب��ي ميشناس��د ،خودش
اهل كردس��تان اس��ت و نزديك
به  20س��ال س��ابقه فعاليتهاي
زهرا آوجيان
اجتماع��ي ،مدني و سياس��ي در
اين منطقه داشته است .با اين شناخت است كه ميگويم
مردم كردس��تان منطقي ،فهميده و نجيب هستند و با
اين اوصاف بايد توجه كرد كه ش��رايط به كجا رسيده كه
شاهد مواردي مانند بروز خشم مردم در واكنش به حادثه
تصادفسنندجهستيم.بزرگترينمشكليكهسبباين
واكنش ميشود زيرساختهاي ناقص در اين استان است
و عدم اراده جدي براي رفع مش��كالت .مردم كردستان
ديگر خسته شدهاند .دليل اين خستگي شعار و تبعيض
اس��ت و مس��ووالني كه تبليغ ميكنند و حرف ميزنند
و به جاي پيگي��ري و عمل تا دورهه��اي بعدي انتخابات
خداحافظ��ي ميكنند .اس��تانهايي مانند كردس��تان
سالها درگير جنگ بودهاند و زماني كه ساير استانها به
وضع زيرساختهايشان ميرسيدند مردم اين استان با
مشكالت جنگ و درگيريها دست و پنجه نرم ميكردند.
حاال اعالم عزاي عمومي يا پيغامهاي تسليت كه به سوي
مردم كردستان روانه ميش��ود اقدام خوبي است اما اصل
كار اين است كه ببينيم چه اقدام و عملي انجام ميشود.
در  10سال گذش��ته  190تانكر در جادههاي كردستان
واژگون ش��دهاند و خس��ارتهاي مالي و جاني بسياري
به بار آوردهاند ،براي حل اين مس��اله چه اقدامي صورت
گرفته است؟ بايد بدون تعارف گفت كه فرصتطلبان با
مهندسيهاي خاص در انتخابات سبب شدهاند كساني
كه با مردم شفاف حرف ميزدند و دلسوز كردستان بودند
از عرصه خارج كنند و راه براي كس��اني ادامهدرصفحه
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هموار ش��ود كه ب��راي حل مش��كالت
زحمت زيادي به خودش��ان نميدهند .هم��ه اين موارد
باعثشدهاستتاناراحتيمردمتشديد شود.

تصادف بام��داد چهارش��نبه در
س��نندج اولين حادث��ه اين جاده
نيس��ت .وقت��ي در مورد خش��م
مردم و واكنششان به اين حادثه
صحبتميكنيمبايدبهيادداشته
باشيم كه اين اتفاق حاصل سالها
جمالمحمدي آمدورفتتانكرهايحاملسوخت
است كه از س��ليمانيه و عراق ميآيند و از جاده مريوان-
سنندج عبور ميكنند .اين جاده در زمره وحشتناكترين
جادههاي ايران است و كساني كه در آن رفت و آمد دارند،
ميدانند كه به دليل حجم ترانزي��ت و تانكرهاي در حال
عبور ،مسير دو ساعته سنندج -مريوان را ظرف سه ساعت
هم نميتوانند طي كنند .وضعيت اين جاده بارها و بارها
منجربهتصادفشدهاستوتنهافكريكهبهحالآنشده
احداث جاده جديدي است كه از  12سال پيش همچنان
در حال ساخت اس��ت .طوالني شدن اين وضعيت سبب
شده تا خطرناك بودن جاده ،دش��وار بودن مسير و تردد
هميشگي تانكرها و ماشينهاي سنگين تبديل به ملكه
ذهن مردم منطقه ش��ود و بعد هر اتفاقي كه رخ ميدهد
تمام اين زخمها و از دستدادنها تازه ميشود .اين خشم
حاصل امروز و ديروز نيست ،اين خشم فقط به خاطر جان
باختن  10يا  15نفر در يك حادثه نيست ،حاصل تمامي
اين خاطرات بدي است كه در ذهن مردم انباشت شده و با
هر اتفاق تازه خودش را بروز ميدهد .نكته دوم اين است:
در كشور ما رسم بر اين ش��ده كه با وقوع هر حادثه تلخي
رييسان ،مديران ،اس��تانداران و غيره جمع ميشوند و به
شيوه پوپوليستي ميخواهند نشان دهند كه در صحنه
حضور دارند و با مردم همراه هستند اما در كردستان حتي
همين اتفاق هم رخ نميدهد .يعني اگر راهكار اصلي اين
باشد كه مسووالن واقعا و به صورت ساختاري فكري براي
حل مشكالت بكنند و راهكار عوامفريبانه ادامهدرصفحه
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اين باشد كه تنها به وقت حوادث خودي
نش��ان دهند بايد بگويم كه نه تنها گزين��ه اول كه حتي
راهكاردومهمدراينمنطقهاتفاقنميافتدو...

