گفتوگو با حميد جبلي به بهانه حضور در فستيوال «شش هفته با هنر ايران» در كانادا

د ا

دولت آبادي و سينما؛ سالم كلنل

مردادماه امسال ،نويسنده بزرگ معاصر ،محمود دولتآبادي،
 72ساله شد .به همين مناسبت از سوي انتشارات روشن ،عصر
پنجشنبه 26مرداد ،مراسمي برگزار شد كه در آن اميرحسن چهلتن
نويسنده و اسداهلل امرايي مترجم ،كارنامه اين نويسنده بزرگ را در
حضور جمعي از دوستداران وي مرور كردند و سپس خود وي
احمد
تكههايي از جلد سوم رمان سهجلدي روزگار سپريشده مردم
طالبينژاد
سالخورده را خواند .مراسم پرشور و آموزندهيي بود .تنها چيزي كه
طي اين سالها در مراسم و برنامههايي كه در بزرگداشت اين نويسنده به قول امروزيها
مغفول مانده ،جنبههاي تصويري آثار اوست كه نشان از پيوند عميق وي با سينما دارد.
هرچند دولتآبادي تا آنجا كه از شرح حالش برميآيد ،بر خاف بسياري از نويسندگان
معاصر،كودكيونوجوانياشدردولتآبادنيشابورگذشتهو...

11

ما هم مردمي هستيم

حضور همدالنه اهالي سينما طي روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته
گذشته در «سينما آزادي» براي جمعآوري و دريافت كمكهاي
نقدي و ديگر هداياي مردمي به بازماندگان و خانوادههاي
باديده زلزله اخير در مناطقي از آذربايجان شرقي و استقبال گرم
و چشمگير اقشار مختلف (بهويژه نسل جوان و طيف فرهنگي
جواد
و فرهيخته جامعه) ،نشانگر اعتمادي است كه افراد جامعه به
طوسي
هنرمندان كشورمان دارند.در دوراني كه به داليل گوناگون وظايف
انساني و اخاقي تحتالشعاع كشمكشهاي جناحي و سياسي قرار گرفته و اغلب ما در
انبوه مسائل و درگيريهاي روزمره غرق شدهايم ،اين حضور و همراهي خودجوش و
آميخته با مهرورزي ميتواند شوقبرانگيز باشد.زماني در همين شهر تهران اقدام انساني
وجوانمردانهزندهياد«غامرضاتختي»كهبارفتنبهميانمردمبرايجمعآوري...
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روايت يك مددكار اجتماعي از مشكالت اجتماعي زمين لرزه آذربايجان
10

تيترها

از سوي وزارت دارايي
امريكا انجام شد

تعليق بخشي
از تحريمهاي
ايران

دا

پيشنهاد «اعتماد» براي حمايت
از اين كودكان

د

سيادت راستگلخانهيي درگرو به حاشيه رفتن
اصالحطلباناست

گروه سياسي |مجتبي حسيني پروژه
«توابسازي» اصاحطلبان كه از سوي
«راست چپستيز» از مدتها پيش كليد
خورده است چه پروژهيي است و چه
اهدافي را در پستوخانههاي فكري طراحان
و دنبالكنندگان اين پروژه بايد جستوجو
كرد؟آيا به واقع با «عذرخواهي»« ،اعام
ندامت»« ،اعتراف به اشتباه» و «اقرار آشكار»
كه از سوي راست گلخانهيي (راست
انقاب ناديده) كه از موقعيت خاصي در
حاكميت برخوردار است ،مطرح شده،
اجازه فكر و عمل اصاحطلبانه را به
اصاحطلبان خواهد داد يا اينكه خواني
ديگر را بايد در نقشههايشان خواند و
ديد؟ اينكه آبشخور نگاههاي متفاوت
سرشناسان جناح راست به اصاحطلبان
و اصاحطلبي كجاست؟چرا عناصري
از اين جناح از توبه اصاحطلبان سخن
ميگويند و عدهيي ديگر از اينان ،حذف
اصاحطلبي را نه ممكن و نه مطلوب
براي نظام سياسي ميدانند؟براي پاسخ به

3
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ارجاع
پرونده آسانژ
به دادگاه الهه
6

در صفحات

رويايي كه با روند فعلي باز هم محقق نميشود

نسل چهارم
اين شهر با معلوالن
همراه نيست
عكس :مريم مجد

خرسند و اندوهگين
مراسم تولد و گراميداشت
 72سالگي
يادداشت

يك فرد در يك جناح

م��ردم ،م��ددكاران و امدادگران از
گ��روه اجتماعي|غزل حضرتي
يادداشت سردبير
هرنوعي ،دولتي و غيردولتي براي
زلزله بايي طبيعي اس��ت؛ بايي
م��ردم آذربايجان ك��رده بودند ،از
كه همانند ديگ��ر باهاي زميني و پيشنهادحمايتازكودكانمناطقزلزلهزده
كم و كاس��تيها و نيازهاي مردم،
آس��ماني خبر نميكند .كش��وري
زمينلرزه بيش از هر جايي قلب كوچك و لطيف كودكان را نشانه رفته است .اين
از آنچه مورد غفلت واقع ش��ده و
چون اي��ران كه گس��لهاي پير و
فرشتههايكوچكگرچهبايكدمپايييالباسيامدادرنگيظاهراشادميشوند،
آنچه درست انجام شده ،ميگويد:
جوان زي��ادي را در خ��ود دارد ،با
ولي دنيايي از غم در خود نگه داشتهاند ،به ويژه آنان كه پدر يا مادر يا هر دو آنها را
«سهش��نبه بعدازظه��ر وارد تبريز
اين پديده طبيعي ناآش��نا نيست.
از دست دادهاند و آيندهشان در هالهيي از ابهام است .اطمينان دارم اينان گريههاي
ش��دم و با هماهنگيه��اي انجام
هرازچندگاهي شهري ،روستايي
خود را درون قلبشان ذخيره كردهاند .گرچه با هيچ چيز مادي و معنوي نميشود
شده چهارش��نبه صبح كار شروع
ميل��رزد و مس��ووالن را ب��ه فكر
اين كودكان را ش��اد كرد ولي م��ا كه ميخواهيم به آس��يبديدگان كمك كنيم،
ش��د .ما از ابتدا گ��روه هدفمان
ميان��دازد كه اگر اينبار ش��هري
ميتوانيم اسباب شادي و زندگي آينده آنان را فراهم كنيم.پيشنهاد نميكنم اينان
را ك��ودكان زلزلهزده گذاش��تيم و
بزرگت��ر بلرزد چ��ه باي��د كرد.
بهروز
را از روستا يا شهرستان خارج كنيم و به فرزندخواندگي بپذيريم ،چون مشكات
بهزادي
س��يل امدادرس��اني و كمكهاي
به دنب��ال نيازهاي ك��ودكان بوديم؛
احساسي خود را دارد .هيچكس نميتواند جاي پدر يا مادر حقيقي آنان را بگيرد،
اولي��ه ،آوارب��رداري و رس��اندن
كودكان پس از بحران.كتابي توسط
ادامه در صفحه13
حتياگرآنانرادرقصربزرگكندوبرايشانسنگتمامبگذارد.
مجروحان به بيمارس��تان در چند
يونيسف و بهزيستي تهيه شده بود به
روز اول و امداده��اي روح��ي و
نام كتاب «امداد به كودكان در شرايط
رواني به مردم مصيبتديده در روزهاي بعدي روال كار در اي��ن مي��ان مصيبتدي��دگان كوچكياند ك��ه ديده بحران براي مددكاران اجتماعي» .در اين راستا  150مددكار
هميشگي امدادرس��اني به زلزلهزدگان است .مددكاران نميشوند .غم فاجعه را كس��ي بر دوش آنها نميبيند و را در سراس��ر كش��ور آموزش داده بوديم تا هن��گام باياي
اجتماعي از هفته گذش��ته راه��ي آذربايجان ش��دهاند همه گمان ميكنند بيخيال از دنيا ،غم و اندوه در دنياي طبيعي اين دوستان به منطقه اعزام شوند .من هم آموزشها
تا پس از رس��اندن آب و غذا به م��ردم و برطرف كردن كودكانهش��ان راهي ندارد .م��ددكاران اجتماعي راهي را ديده بودم و تجربه زلزله بم را داش��تم .از روز اول تا روز
نيازهاي جسمانيش��ان ب��ه روح و روانش��ان بپردازند آذربايجان ش��دند تا با اين آسيبديدگان كوچك همراه پنجم امدادفوري و نيازهاي حياتي است و مددكاران در بم
و اينبار ش��وك حاصل از فاجع��ه را از درونش��ان به شوند و به غم دل آنها برسند .نازنين عيناليقين ،مددكار دنبال اين بودند كه وسايل را از زير آوار بيرون بياورند و آب
ادامه در صفحه 13
بيرون بكش��ند تا ش��ايد ق��دري آرام گيرند .ك��ودكان ،اجتماعي در گفت و گو با «اعتماد» از مشاهداتش ،آنچه و غذا به زلزلهزدگان برسانند.
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مصطفي ايزدي
نتيج��ه انتخاب��ات دوره دوم ش��وراي
اس��امي ش��هر ته��ران ،محم��ود
احمدين��ژاد را ك��ه ج��ز تدريس در
دانش��گاه و عضويت در سازمان بسيج
مهندسين كش��ور كار ديگري نداشت،
برآورد و پايه اوليه رشد سياسي و اداري
او را بنا نه��اد .پيش از آن م��ردم ايران،
احمدينژاد را سواي مردم استان اردبيل
كه چند س��الي والي واليتش��ان بود،
نميشناختند .بديهي اس��ت او در ميان
اندك مهندس��ان و دانش��جوياني كه از
كارهاي مهندسي و آموزشي وي اطاع
داشتند ،تا اندازهيي شناخته شده بود ،اما
اين آگاهيها از دايره بنياد مستضعفان-
كه مهن��دس احمدين��ژاد ،ب��ه عنوان
معاون فني اجرايي آقاي هاش��ميثمره
در ساخت مجتمع مس��كوني آتيساز
انج��ام وظيف��ه ميك��رد -و از داي��ره
دوستان و ش��اگردانش در دانشگاه علم
و صنعت ايران و نيز بس��يج مهندسين
و جامع��ه اس��امي مهندس��ين بيرون
نميرفت .وقتي گ��روه «آبادگران ايران
اسامي» در اسفندماه  1381براي اداره
شوراي اس��امي ش��هر تهران انتخاب
شدند ،دكتر احمدينژاد كه در هدايت
دوستان دانش��گاهياش براي موفقيت
و بيرون آم��دن از صن��دوق آرا تاش
ميكرد ،نام��زد اصلي و مه��م آبادگران
براي ش��هرداري تهران ب��ود .من همان
ش��ب ك��ه آبادگ��ران پي��روز ش��ده
بودن��د ،ب��ه يك��ي از دوس��تان خوبم
كه ب��ا راي باال ب��ه عضويت ش��وراي
ش��هر درآم��ده ب��ود ،گفت��م ميدان��م
كاندي��داي ش��ما ب��راي ش��هرداري
ته��ران آق��اي احمدينژاد اس��ت ،اما
ادامه در صفحه 3
احتياطكنيد.

اين پرسشها بايد گفتمانهاي ذينفوذ
اصولگرايان،خاستگاههايآنانوجغرافياي
اين جناح در فضاي سياسي ايران را
بازخواني كرد .بر اساس فعل و انفعاالت
درون جناح اصولگرا بايد گفت آنان پنج
دسته شده و با يكديگر نه در رقابت كه در
نزاع جدي هستند :اول :اصولگراهاي سنتي
(راست سنتي شامل جامعه روحانيت
مبارز ،جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
حزب موتلفه و گروههاي جبهه پيروان خط
امام و رهبري) .سران اين گروه در تاش
هستند تا در انتخابات رياستجمهوري
آينده مدلي را شبيه مدلي كه در انتخابات
مجلس نهم با حضور مهدويكني داشتند،
تكرار كنند .اگرچه حزب موتلفه اعام
كرده در انتخابات رياستجمهوري سال
آينده ،نامزد حزبي معرفي خواهد كرد كه
ميتوان گفت اين حزب به دنبال همسو
كردن ديگر گروههاي راست سنتي با
خود است .دوم :اصولگراهاي راديكال
(مدرن)؛ سرشاخه اصلي اين جريان جديد

اصولگرايي را بايد جبهه پايداري دانست.
آيت اهلل مصباح يزدي كه پيش از اين از
يكسو در نفي تحزب و بازي حزبي و
از سوي ديگر از مساجد و حسينيهها به
عنوان پايگاههاي اصلي تجميع قدرت،
سخن ميگفت به ناگهان در روز تاسيس
جبهه پايداري (حاميان احمدينژاد منهاي
مشايي) سخنراني كرد و برايش شوراي
فقاهتي تجويز كرد .سوم :اصولگراهاي
معتدل؛ محسن رضايي را بايد از اين گروه
اصولگرايان دانست .او كه با از تن درآوردن
يونيفرم نظامي خويش و بر تن كردن لباس
سياست نشان داد به دنبال جايگاهي واالتر
و باالتر از فرماندهي سپاه است روزگاري
با پروژه جريان سوم (انتخابات  )84و اين
روزها با عنوان دولت ائتافي قصد حضور
در انتخابات را دارد .رضايي با راهاندازي
جبهه ايستادگي و حمايت اشخاصي نظير
عمادالدين افروغ ،محمد خوشچهره،
داوود دانشجعفري و ...در حال رقابت با
ديگراصولگراياناست .ادامه در صفحه 7

بازگشت همه به سوي اوست

مراسم يادبود جانباز شهيد

حاجمهرداد فهمانيارشد
زمان :پنجشنبه  91/6/2از ساعت  16الي 17:30
مكان :مس��جد حجت ابن الحسن ،خيابان س��هروردي شمالي
نرسيده به ميدان پاليزي (قندي)
اميد اس��ت ش��ركت س��روران ارجمند موجبات مغفرت و علو
درجات روح آن مرحوم و تشفي خاطر بازماندگان را فراهم آورد.

از طرف خانواده و دوستان

ساخت آزادراه تهران -شمال
در چنبره مشكالت تازه
گروه اقتصادي حدود  4دهه از مصوب
شدن مطالعات طرح احداث آزادراه 121
كيلومتري تهران – شمال و نزديك به دو
دهه از آغاز عمليات اجرايي آن ميگذرد و
به رغم وعدههاي پي در پي مسووالن براي
افتتاح اين پروژه ،تاكنون حتي يك كيلومتر
از اين پروژه به بهرهبرداري نرسيده است
و در ادامه وعدههاي وزراي پيشين راه و
ترابري ،علي نيكزاد در زماني كه سرپرستي
وزارت راه و ترابري را بر عهده گرفته بود
و ظاهرا هنوز از جزييات و پيچيدگيهاي
اين پروژه خبر نداشت وعده داد كه اين
پروژه در دولت دهم به بهرهبرداري برسد
اما كمي بعد وعدهها رنگ و بوي ديگري
به خود گرفت بهطوري كه ابتدا اعام شد
قطعه چهارم تا نوروز  91و قطعه اول نيز
تا پايان سال  91به بهرهبرداري ميرسد اما
سپس گفته شد به دليل سرماي زودرس
و رانش زمين در قطعه چهارم كار طبق
برنامه پيش نرفته و بهرهبرداري از اين قطعه
به شهريور ماه موكول شد .اما درآستانه
شهريور ماه ،در حالي كه مردم منتظر افتتاح
بخشي از اين آرزوي ديرينه بودند بازهم

خبر رسيد كه افتتاح قطعه چهارم در مهرماه
انجام خواهد شد.
افتتاحقطعهچهارمدر مهرماه
احمد صادقي ،معاون وزير راه و
شهرسازي در اينباره با اشاره به اينكه
در  17ماه گذشته به اندازه كل آزادراه كه
 15ساله بوده ،اعتبار گذاشتيم ،گفت:
در حال تكميل اليه نهايي آسفالت اين
مسير آزادراهي در قطعه چهار هستيم،
كه البته تكميل نهايي اين قطعه بستگي
به آب و هواي منطقه دارد .اگر آب و هوا
مساعد باشد ،پروژه در همان مهرماه و
در موعد مقرر به اتمام خواهد رسيد ،اما
اگر بارندگي وجود داشته باشد عمليات
اجرايي به كندي انجام شده و اين امر
موجب ميشود بهرهبرداري از قطعه چهار
آزادراه تهران � شمال باز به تاخير بيفتد.
افتتاح پروژه 20،سال آينده!
اما مهرداد الهوتي ،عضو هياترييسه
كميسيون عمران مجلس اميدي به افتتاح
اين پروژه تا  20سال آينده ندارد .وي به

بازديد اعضاي كميسيون عمران مجلس
هشتم در زمان وزارت بهبهاني از اين
پروژه اشاره كرده و گفته است كه درآن
زمان تمامي تكاليف و منابع اين پروژه
را مشخص كرديم و قرار بود سال  92به
بهرهبرداري برسد؛ اما متاسفانه بر اساس
توافقي كه ميان كميسيون و دولت شده
بود ،عمل نشد.
اين نماينده مجلس نهم همچنين
بر اين باور است كه افتتاح حد فاصل
مرزنآباد تا چالوس نميتواند تاثيري در
كنترل ترافيك اين محدوده داشته باشد.
الهوتي مهمترين مشكل پروژه آزادراه
تهران -شمال را تعيين تكليف وضعيت
قراردادي اين پروژه دانسته و معتقد است
اختاف بنياد مستضعفين و وزارت راه
و شهرسازي نيز در شكل و نوع قرارداد
است ،از يك سو بنياد به تكاليف خود عمل
نميكند،از سوي ديگر منابع مالي دولت نيز
محدود است و با ادامه اين روند اين پروژه
به سرانجام نخواهد رسيد ،مگر آنكه از
بخش خصوصي و يا فاينانسهاي خارجي
ادامه در صفحه 4
استفادهشود.

