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فراخوان روز

غائله همواره كنكور

صحبت از كنكور و كلي استرس /هي به درس و مشق خود دايم برس
ميبگيرد از دو چشمت خواب را/و به هم ميريزدت اعصاب را
ميبگيري با قلم هر روز ژست/ميزني از صبح تا شب آه تست
هي نگير از خويشتن اينگونه جان/جان من با ذوق و آرامش بخوان
باز ديشب صحبت از كنكور شد/چشم فاميل از حسودي كور شد
مهدياستاداحمد
خود نتايج نيز هم اعالم شد/قلب ما اما مگر آرام شد

آيين نامه اخالقحرفهاي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

دفترشعرجوان

دفتر شعر جوان براي س��ومين دوره فعاليت آموزشي خود ،از ميان شاعران تهراني
و شهرس��تاني ( ۱۷تا  ۲۶س��ال /متولدين  71به بعد) عضو ميپذيرد .عالقهمندان
ميتوانند سه قطعه از آثار خود را (در هر قالبي) همراه با مشخصات كامل (سال تولد،
نشاني كامل و كدپستي ،تلفن همراه و ثابت) به نشاني تهران ،خيابان دكتر شريعتي،
خيابان كالهدوز ،نبش كوچه نعمتي ،صندوق پستي  ۱۹۳۹۷۳۹۴۱۵ارسال كنند
يا به وس��يله تلگرام به ش��ماره تلفن  ۰۹۰۲۴۹۸۸۴۷۰بفرستند .مهلت ارسال آثار
فقط تا پايان مهرماه است.

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
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:نشر روزتاب تلفن 44545076:
اذان ظهر13/01:

به اضافه سياست
سعيدشريعتي

دمي با قدما
رضاضيا

فصلتصميمهايسخت

هرکسی چند لحظه ِ
نوبت اوست

سال  97سال «تصميمهاي
سخت» براي دولت و بالطبع
براي ملت اس��ت .اف��ق اين
«تصميمهاي س��خت» در
آينه بودجه س��ال 97پديدار
بود.كسريعملياتي 80هزار
ميليارد توماني بودجه ،وضعيت نامطمئن و ناپايدار
تحصيل درآمدهاي نفتي ،ترديدها در برآورد نرخ ارز،
فشارهايتورميبهبودجهناشيازافزايشدستمزدها،
يارانه حاملهاي ان��رژي ،پرداخت يارانههاي نقدي
و منابع طرح تحول س�لامت و پرداخت بدهيهاي
دولت به صندوقهاي بازنشستگي ...به طور طبيعي
دولت و مجلس با تراز كردن درست قانون بودجه97
درظاهرتصميمهاييگرفتندوصورتمسائلرارفع
كردند؛اماهنوزاليحهبودجه 97دركميسيونتلفيق
مجلس بود كه پيچهاي تاريك «سياسي» سال 97
خود را نمايان س��اخت« .خروج ترام��پ» از برجام و
اعالم آغاز تحريمهاي گسترده مالي ،پولي ،تجاري و
نفتيعليهايرانونيزتحميلجبرانضررهاينجومي
موسساتماليواعتباريبهبيتالمالوخزانهدولت.
دولت درس��ت در نخستين روزهاي س��ال  97وارد
«چرخه تصميمهاي سخت» شد ،اگرچه نخستين
«تصميم سخت» را در مورد تكنرخي شدن نرخ ارز
گرفت و تكانههاي شديدي در اقتصاد به وجود آورد
امادرفرآيند 5ماههاين«تصميمسخت»رارفتهرفته
اصالحكرد؛باايناحوالمساله«تصميمهايسخت»
سال  97هنوز در ابتداي مسير است .تقويم تدويني
اليحه بودجه 98هفته گذشته منتشر شد ؛ به زودي
دولت بخشنامه بودجه  98حاوي رويكردهاي كالن
دولت براي سال 98را منتشر خواهد كرد .بايد يقين
داشتهباشيمكهاينرويكردهايكالنمجموعهاياز
«تصميمهايسخت»است.اينتصميمهابرايايجاد
آمادگيهاياجتماعياست.دولتبايدبرايآنكهاين
«تصمي مسخت»رابدلبه«تصميمهايبد»نكنداز
هماكنون بايد خود را آماده نشان دهد و افكار عمومي
راهمراهكند.طبيعياستنخبگانوتحليلگرانامروز
بايد به دولت در جهت اتخاذ درس��ت «تصميمهاي
سخت»ياريرسانند.
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تيتر مصور| 17سال از حمله يازده سپتامبر گذشت
رودريگرز

آخرین بار کی به فیسبوک
سرزدهاید؟!دیدهایدچهخبر
است؟ دقت کردهاید چقدر
خوشبرخوردومشتریمدار
شده؟! فیسبوک که روزی
کاسبی بداخالق و معشوقی
موازی
تندخوبود،امروزآرامشده.بازشدندکانهای ِ
رقبا ،کاسبیاش را بیرونق کرده .کسی که اگر از او
چیزیمیخواستیباسردیوتندیبرخوردمیکرد،
امروزآراموسربهزیروخوشاخالقشده.آنکهسرش
چنانشلوغبودودکانشچنانپررونقکهاگرحرف
نابجاییمیزدیحذفتمیکرد،امروزدائمبهدنبالت
میآید.پیکمیفرستدوپیغاممیدهد؛
«آقایفالنیپریشبازاینجاردمیشد،نمیخواهید
حالیازایشانبپرسید؟!خانمبهمانیعکسیپساز
سالی اضافه کردهاند ،نمیخواهید سرک بکشید و
ببینید؟ پیشنهاد میکنم به این آقا یا خانم دوست
ش��وید! ُقمری توی ایوون داره لون��ه میذاره ،کاش
بودی و میدیدی!»...
ِ
خدم��ات فوق برنامه
اما دریغ که بعید اس��ت این
دوبارهرونقسابقرابهاوبرگرداند.هرچندبهشخصه
فیسبوکرابیشازتلگراموامثالهمدوستمیدارم
و معتقدم هنوز میتواند محیط مناسبتری برای
ِ
مباحث جدیتر باشد .تلگرام و اینستاگرام
بعضی
(از این یکی به ِج ّد ب��دم میآید) «تاریخ مصرف»
حرفها را خیلی کم کرد .قب�لا یک رخداد ،خبر،
داستان یا حتی یک بیت شعر ،گاهی میشد که تا
چند هفته ذهن آدم را مشغول میکرد ولی در این
فضاها «هرکسی چند لحظه نوبت اوست ».تلگرام
نشانگر دنیای امروز ماس��ت که دائم پر از اتفاقات
شگفتانگیزی اس��ت که با وجود اهمیت فراوان
چندلحظهبیشترتوجهیبرنمیانگیزند.همانطور
که مثال فرو ریختن پالسکویا زلزله کرمانشاه دیگر
خیلی قدیمی ش��ده در حالی که هنوز انسانهای
زیادیازتبعاتشرنجمیبرند.
* حافظ فرمود :دور مجنون گذشت و نوبت
ماست  /هرکسی پنج روزه نوبت اوست

غروب آفتاب19/16 :

اذان مغرب19/35 :

اذان صبح فردا5/20 :

طلوع آفتاب فردا 6/45 :

يك اتفاق ساده
كيوانكثيريان

نگاه آخر
اسداهلل امرايي

روز سينما را «آن روز» تبريك بگوييم

يازده سپتامبر از لوني ديگر

امروز در تقويم رس��مي كش��ور روز ملي
سينماست .وجود اين روز البته كه مغتنم
اس��ت اما بيش از اين ،اتفاق بهتري است
اگر س��النهاي سينما پُر باش��ند ،مردم
بيش��تر به س��ينماها بروند و بازار سينما
رونق داشته باشد.
روز ملي سينما زماني شيرين و مبارك است كه فيلمهاي خوب
در سينما ساخته شود و همان فيلمهاي خوب فضاي مناسب
براي اكران داش��ته باشند و خانوادهها همان فيلمهاي خوب را
ببينند .روز ملي سينما زماني مبارك است كه مجموعه سينما
براي اقش��ار مختلف و ساليق گوناگون و سنين متفاوت برنامه
داش��ته باش��د؛ كودكان و نوجوانان را ببيند و براي آنها كه در
سينماي دنيا از مهمترين و جديترين مخاطبان سينما هستند
هم فيلم بسازد.
سينما بايد بتواند براي آنها كه فيلم كمدي دوست دارند كمدي
خوب بسازد ،براي آنها كه فيلم ترس��ناك دوست دارند ،فيلم
ترس��ناك خوب و براي آنها كه به س��ينماي پليسي ،ورزشي،
ملودرام ،دادگاهي ،جادهاي ،عاشقانه و ...عالقهمندند فيلمهاي
خوب توليد و عرضه كند.
س��ينما بايد بتواند هم خانوادهها را به س��ينما بكشاند و هم به
درون همه خانهها راه پيدا كند پس بايد بتواند بساط قاچاق را
جمع كند .مجموعه سينما بايد بتواند سيستم اكران را به عدالت
نزديككند .بايد بتواند براي تبليغات محصوالت سينمايي كه
نقش تعيينكنندهاي در اطالعرساني عمومي به انبوه مردم و
مخاطبان دارند ،فكر اساس��ي كند .محدوديتهاي تلويزيون
براي تبليغ س��ينما همچنانباقي اس��ت و تسهيالت چنداني
هم براي تبليغات محيطي و ش��هري وجود ندارد .همين حاال
پرفروشترين فيلم تاريخ س��ينماي ما چي��زي نزديك به ۳.۵
ميليون نفر مخاطب داشته كه در برابر جمعيت هشتاد و چند
ميليوني كشور ما ،چندان قابل توجه نيست.
زمانه عوض ش��ده و هر روز هم تغيير ميكند ،تازه ميش��ود و
پيش ميرود .بررس��ي مسائل س��ينما هم نياز به هماهنگي با
اين تغيير و تحول دارد .مديريت سينما در چنين دوراني ،ذهن
تازه ميخواهد ،نگاه تازه ميخواهد ،روش تازه ميخواهد .واقعا
ميخواهد .با روشها و نگاههاي فرس��وده ،كهنه و صلب ،هيچ
اتفاق تازهاي در سينما نميافتد .هرگاه و هر روزي كه لزوم اينها
را فهميديم ،روز سينما را به هم تبريك بگوييم.
در همين حوالي

نذري

از چند روز ديگ��ر بوي غذاهاي
نذري توي خانههايي ميپيچد
ك��ه صاحبان��ش دل در گروي
حس��ينبنعلي(ع) دارن��د.
غذاهايي كه قرار است عزاداران
امام سوم ش��يعيان را سير و ياد
حسنلطفي
واقعه عاش��ورا را زنده نگهدارد.
نميدانم با ش��رايط اقتصادي اين روزه��ا تعداد اين
خانهها نس��بت به س��الهاي قبل بيش��تر ي��ا كمتر
ميش��ود .اما اين را خوب ميدانم كه كس��ي كه نذر
كرده اس��ت به هر قيمتي هم كه باش��د نذرش را ادا
خواهد كرد .ش��ايد به خاطر همين باور است كه چند
سالي اس��ت زمزمههايي بين اهل درد به وجود آمده
اس��ت؛ زمزمههايي كه انگار قرار است اين نذرها را به
سمتي بكشد كه به جاي ش��كم ،ذهن و انديشه ما را
سير كند .عالوه بر ديسهاي پلو ،نسخههاي كتاب را
هم ميشود بين عزاداران رد و بدل كرد .در اينكه اين
اتفاق براي انديشه عاش��ورايي و شناخت بهتر امامي
محبوب كارسازتر است ،شكي نيست .اما انگار رسيدن
به آن به يكبار و با قطع از يك موقعيت و رس��يدن به
موقعيتي تازهتر امكانپذير نيست .بهقول سينماييها
كات نميش��ود كرد .بهتر اس��ت ديزالو كنيم .صالح
اس��ت اول نذريدهندگاني كه با كتاب و فرهنگ سر
وكار دارند آستين همت باال بزنند و چنين كنند .بعد

كه نتيجهاش مش��خص بشود ديگران هم پي آنها راه
بفتند .شايد اينطوري دغدغه كساني كه معتقدند ما
آن طور كه بايد انديشه و باورهاي امام حسين (ع) را
نش��ناختهايم هم فروكش كند .افرادي نظير زندهياد
دكتر علي ش��ريعتي كه بهدرس��تي اين امام همام را
وارث آدم ميدانس��ت .البت��ه با آنچ��ه در اين روزها
ميبينيم و مشكالت اقتصادي تن رنجور طبقات فقير
را رنجورتر ساخته است يك نذري ماندگارتر ديگر هم
ميتوان داشت .غذاهايي كه با نيت سرور آزادگان سر
سفرههايي قرار گيرد كه گراني ،از برنج و گوشت خالي
و خالي ترش كرده اس��ت .براي كساني كه سفرههاي
پرتري دارند يك لقمه از اين غذاي نذري هم كفايت
ميكند .ش��ايد فرصت آن رس��يده باشد كه جديتر
چشمهاي نذريدهندگان شسته شود و رضاي خالق
و بنده خوبش را در التيام زخمهاي فرودستان جامعه
يا ترميم خأل فكري كشورشان ببينند.

عكسنوشت

امروز دومين روز ماه محرم اس��ت و خبرگزاري مهر در مجموعه عكس��ي از برگزاري
مراسم سنتي علمبندان در بيرجند و در آخرين روز ماه ذيالحجه خبر داده و درباره
آن نوشته اس��ت« :علمبندان يكي از رسوم س��نتي عزاداري خراسان جنوبي در ماه
محرم است كه در برخي مناطق در غروب آخرين روز ماه ذيالحجه انجام ميشود كه نشانه شروع مراسم
ماه محرم اس��ت .در روز علمبندان مردم را به وسيله چاووشيخواني يا اعالم از بلندگو آگاه ميكنند پس
از جمع ش��دن مردم ،بزرگان و سادات محل لباسها ،دستمال ،پارچهها و علم را ميبندند و در حين كار
اسپند دود ميكنند ،يك نفر چاووشي توغ ميخواند و ديگران صلوات ميفرستند» .عكسي كه ميبينيد
از مجموعه عكس مربوط به اين گزارش انتخاب شده است.

برج و باروي نامردمان
با گلوله و پول عمو سام
استوارميشود
پابلونرودا
كودتاي  ۱۹۷۳شيلي كه در
روز  ۱۱سپتامبر اتفاق افتاد
تاريخ كشور شيلي و جنگ سرد بلوك شرق و غرب
رابههمريختومثلبسياريازكودتاهاييكهامريكا
پشتآنبوداسنادومداركشسالهادربايگانيهاي
محرمانهماند.تاريخنويسانبستهبهتعلقخاطرخود
به هر كدام از دو طرف ماجرا روايتهاي گوناگوني
ارايه كردند و هنوز هم بر سر جنبههاي مختلف اين
كودتاي خونين اتفاق نظري به چش��م نميخورد.
ماجرا از اين قرار بود كه براي نخستين بار در تاريخ
جنبش چپ ،سوسياليس��تها و كمونيستها در
انتخاباتي دموكراتيك به اركان حكومت راه يافتند
و انتخابات رياستجمهوري  ۱۹۷۰شيلي را بردند
و س��الوادور آلنده با تفاوت بس��يار اندك نسبت به
رييس دولت مس��تقر و رقباي ديگر اكثريت آرا را
از آن خود ك��رد و قدرت از لوله تفنگ بيرون نيامد.
آلنده به عنوان اولين رييسجمهور سوسياليست
با راي مردم به قدرت رس��يد .اما با توجه به رويكرد
تقابل راست و چپ بخشهايي از جامعه شيلي كه
نگران از دست دادن مايملك خود بودند و از طرف
ديگر امريكاييها ،به رييسجمهور ش��دن آلنده
اعتراض داشتند .امريكا از نخستين روزهاي انتقال
قدرت به حرب ه تحريم و فشار اقتصادي از يك طرف
و توطئه و فشار ديپلماتيك بر دولت شيلي متوسل
شد.تالشهايسالوادورآلندهبرايبازسازياقتصاد
شيليمنجربهافزايشتورموكمبودموادغذاييدر
كشورشد.هرروزصفهاييطويليازمردمقابلمهو
ماهيتابهبهدستدرخيابانهاراهافتادندواعتصاب
دربخشهايمختلف،كشوررافلجكرد.درگزارشي
محرمان��ه كه بعدها از طبقهبندي خارج ش��د و در
اختيارهنريكيسينجروشورايامنيتمليامريكا
قرارگرفتهبود،اهداف،منافع،مصالحوسياستهاي
امريكا در قبال شيلي بهوضوح بيان شده بود تا مانع
توفيقكمونيستهاشودوازطرفديگرمانعپيروي
ديگر كش��ورهاي امريكاي التين از الگوي شيلي
ش��وند .درنهايت ،ريچارد نيكسون رييسجمهور
مخلوع امريكا تصميم به م��داراي ظاهري گرفت.
اما در نهان با فشارهاي اقتصادي و به انزوا كشاندن
ديپلماتيك سياست اصلي خود را پي گرفت .اما با
گسترش جنبش چپ از يك طرف و الهيات رهايي
بخش كه تركيبي از انديش��ههاي مساواتطلبانه
مسيحي و سوسياليسم و جنبشهاي چريكي كه
از حدود يك دهه پيش با پيروزي انقالب كوبا آغاز
شده بود ،امريكاييها نتوانستند صبوري ظاهري
خودراحفظكنند.تالشبرايايجادتحوالتعميق
در چارچوب پذيرش و احترام به قانون اساس��ي و با
اتكا به پشتيباني مردم شيلي .تالشي كه به انقالب
شيلي نخستين انقالب مسالمتآميز سده بيستم
نام داد .اما كودتاچيان رييسجمهور وقت سالوادور
آلنده را كش��تند ،قانون اساس��ي شيلي را لگدمال
كردند،يكميليونشيلياييراتبعيدكردندوفراري
دادن��د و همه صنايع و اقتصاد كش��ور را درخدمت
سرمايه بزرگ خصوصي و شركتهاي چندمليتي
گذاشتند.البتهناگفتهنماندكهنبايدبهبهانهمظلوم
بودن آلنده و يارانش اشتباهات آنها را كه ذوقزده از
قبضهقدرتتركتازيميكردندوجامعههراساناز
تبليعاتضدكمونيستيراتحريكميكردندبگذريم.
روزنامههاي هوادار دولت و احزاب فريبخوردگان
سرمايهداري و امپرياليس�� م را تحقير ميكردند با
فش��ار و تحريم امريكا از يك ط��رف و ندانمكاري
دولت و طرفدارانش و افزايش تورم وضع اقتصادي
دولتسوسياليستاستواربرمناسباتسرماي هداري
اقتدارگرايان به كودتا متوس��ل شدند .ديكتاتوري
افسارگس��يخته بعد از كودتا و قبضه قدرت توسط
ژنرال پينوشه براي مشروعيت بخشيدن به كودتا و
ديكتاتوريبحراناقتصاديوشكنندگيدموكراسي
را بهانه كرد و هدف خود را نجات ش��يلي از چنگال
كمونيسم اعالن كرد .س��ركوب احزاب سياسي و
تعقيب فعاالن دموكراسي به رويهاي رايج بدل شد
كه در تاريخ شيلي بيسابقه بود .گفته ميشود در
زمان حاكميت خونتاي نظامي بيش از  3هزار نفر
اعدامياناپديدشدندودههاهزارتنديگردرزندانها
زير شكنجههاي مستمر قرار گرفتند و بزرگترين
كتابسوزان تاريخ كه نمونهاش تنها در آلمان تحت
حاكميت نازيها ديده شد .نزديك به ۲۰۰هزار تن
ازشهروندانشيليكشتهشدند.ديكتاتورينظامي
پينوشهبيشترحياتسياسيواقتصاديدرشيليرا
تحتتاثيرخودقرارداد.چندسالبعدتيماقتصادي
با گرايشهاي امريكايي كه تحصيالت خود را هم
در آن كشور به پايان رس��انده بودند و به پسرهاي
شيكاگوشهرتداشتندرفرمهاييرادركشورانجام
داد .پينوش��ه قانون اساسي شيلي را نيز تغيير داد.
بعدها پينوشه پير و شكسته و درمانده كنارهگيري
كرد و چند س��ال بعد مرد .اما نام نيكي از خود باقي
نگذاشت .در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه
نگارنده نه تحليلگر سياسي است نه كارشناس امور
اقتصاديونهادعاييدارد.صرفايادداشتياحساسي
بر مبناي شنيدهها و خواندههايش در حوزه ادبيات
و علوم اجتماعي و نشريات به پاس محبت سردبير
روزنامهقلميكردهاست.

