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  اسامی مخالفان سرمایه گذاری خارجی را فاش می کنم

 رسوب پول نفت ایران
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دالیل تمایل ایرانی ها به لباس های 
تیره که از قدیم به ارث مانده است

تیره پوشان 
اندوهگین

جامعه
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جزییات فعالیت متکدیان تهران 
اعالم شد 

پشت پرده »تجارت 
سیاه« در پایتخت

اقتصاد
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طیب نیا: 

نفت سر سفره 
 روزگار مردم را

سیاه کرد

نگاه

   صفحه 12

بررسی نمایش آسیب های اجتماعی 
در رسانه های تصویری 

سکانس های رنج

رضا نامجو|  بــرای درک جایگاهــش کافی اســت کمال الملک، گل های 
داوودی، بی بــی چلچله، خط آتــش، هزاردســتان، امام علــی، گل پامچال، 
والیت عشــق و... را مرور کنیم و به منظره حک شــده در چشــم ذهن خیره 
شویم. تابســتان گرم امســال با مرگ او تلخ شــد. داوود رشــیدی که پرویز 
پرســتویی او را یکی از پنج تن ســینمای ایران می دانســت پیــش از آن که 
 آرزوی دوســت و هم دوره ای اش، اســتاد علــی نصیریان برآورده شــود از دنیا

رفت.
همین چند روز پیش بود که استاد نصیریان با حضور در 
برنامه »خندوانه« آرزو کــرده بود فیلمی با حضور عزت اهلل 
انتظامی، جمشید مشایخی، محمد علی کشــاورز، داوود 
رشیدی و خودش ساخته شود و رامبد جوان هم قول داده 
بود این کار با همکاری او و دوســتانش به ثمر بنشیند، اما 
دیگر نیازی به انتظار نیست. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. در 
روزهایی که داوود رشیدی، هنرمند شناخته شده کشورمان 
زنده بود، با همسر مهربانش احترام برومند قراری گذاشتم 
برای دیدار و گفت وگو. همان روزها هم برای پاسخ گفتن به 

بسیاری از سواالت خانم برومند، استاد را یاری می کرد.
داوود رشیدی در بخشی از این همنشینی به این که یک بار 
مردم آن قدر از شــوق دیدنش ذوق زده شده بودند که کم 

مانده بود زیر دست و پا له شود اشاره کرد، خندید و به داشتن چنین مردمی افتخار 
کرد. بخش منتشرنشده ای از آن دیدار پیش روی شماست: 

 اگر بخواهید برشی از به یادماندنی ترین روزهای دوران کودکی و نوجوانی 
خودتان را به خوانندگان این گفت وگو ارایه دهید، از کجا شروع می کنید؟

از عشقم به تئاتر و هنر نمایش و از روزهایی که با پسر عمه ام در فرانسه می رفتیم 
به دیدن نمایش هایی که روی صحنه بود، شــروع می کنم. بارها گفته ام زمینه 
آشنایی من با هنر نمایش به واسطه آشنایی بود که با آقای عبدالحسین نوشین 
پیدا کردم. در آن روزها 7-6 سال بیشتر نداشتم و زیبایی صحنه، حضور بازیگران، 
کارهایی که برای آماده شدن انجام می دادم و تمام آن حس و حالی که هنوز هم 

بعد از گذشت این همه سال در وجودم هست، مرا عاشق تئاتر کرد.
چراغ هایی که سراسر ســالن را روشن می کرد و باز و بســته شدن پرده های 
نمایش، شور و شــوق خاصی در درونم ایجاد کرد. بعدها که برای ادامه تحصیل 
اول به بروکسل رفتم و بعد از تحصیل در دوران دبیرستان، دیپلمم را در فرانسه 

گرفتم، ازجمله روزهای به یادماندنی که هیچ وقت از یاد نمی برم همان روزهایی 
بود که با پسر عمه ام می رفتیم به تماشا. این تماشا شامل همه زیبایی هایی بود 
که جوانی به سن و سال من درکش می کرد. از زیبایی شهر بگیرید تا منتظر ماندن 
در صفوف طوالنی برای خریدن بلیت فالن نمایش که در یک ماه خاص خیلی 
سروصدا کرده بود و اگر دیدنش را از دست می دادیم، احساس می کردیم یک چیز 
مهم را از دست داده ایم. بعدش هم که به ایران آمدم، همراهی و آشنایی با افرادی 
مثل زنده یاد علی حاتمی برایم تجربه های شیرین زیادی رقم زد. کار کردنم با تعداد 
زیادی از هنرمندان صاحب سبک چون داوود میرباقری و ... 

هم همین طور. 
 یکی از نکات بارز کارنامه شما در تئاتر پرکار بودنتان است. 
البته همان طور که خودتان هم می دانید زنده یاد سمندریان 
و خانم صابری ازجمله کارگردان هایی هستند که خیلی کار 

می کردند اما شما همیشه حضور داشتید. دلیلش چه بود؟
به واسطه تمام آن تجربه های شــیرین دوران کودکی و 
نوجوانی و بعد هم دیدن بخشــی از مهم ترین نمایش های 
روز دنیــا در دوران تحصیلم در اروپا، تئاتــر هنری بود که 

نمی توانستم از آن جدا شوم.
هنوز هم وقتی به خاطره روی صحنه بردن آن نمایش ها 
فکر می کنم مو به تنم سیخ می شود. در نمایش زندگی را 
می توانید ببینید. البته حضور در سینما و تلویزیون هم لطف خودش را برای من 

داشت، اما راستش تئاتر چیز دیگری بود.
  سخن پایانی اگر دارید بفرمایید...

حرف آخرم هم با مردم اســت و هم با بازیگران جوانی که دارند در این عرصه 
تالش می کنند. به مردم می خواهم بگویم آرزویم این اســت که شــما جوان ها 
راحت تر ازدواج کنید، مشکالت اقتصادی کم شود و بعد هم از لطف همیشگی تان 

در تمام این سال ها ممنونم.
شما من را به این جایگاه رساندید و به نظرم هیچ چیز بهتر از عشقی که مردم به 
هنرمندشان دارند، نیست. به جوان های بازیگر هم که خدا را شکر خیلی هاشان 
استعداد زیادی دارند و در دل مردم جا باز کرده اند، می گویم ما هر چه داریم از این 
مردم است. سعی کنید با آنها بهترین رفتار را داشته باشید و حتی اگر برای گرفتن 
امضا و عکس و ... هم خیلی دور و برتان شلوغ شد، ناراحت نشوید. اگر این مردم 

نباشند چه کسی می خواهد قدر هنر را بداند؟

گفت وگوی منتشرنشده ای با »داوود رشیدی«

عمری که در صحنه گذشت 
 اگر این مردم نباشند چه کسی قدر هنر را می داند؟

برخي از فعاالن سیاسي و رســانه اي نزدیک 
به دولت پیش یــا خیلي فراموشــکارند یا خود 
را به فراموشــي مي زنند؛ منظور ما از فراموشي 
ســال هاي خیلي دور نیســت، بلکه در همین 
سال هاي اخیر است. کافي است که  سال 1391 
را به یاد آورند، که چگونه قلب اقتصاد کشور در 
چهارراه اســتانبول به تپش افتاده بود و به قول 
خودشان امثال جمشید بســم ا... نرخ ارز کشور 
را تعیین مي کردنــد و طي انــدک مدتي، نرخ 
ارز تا چهار برابــر افزایش یافت و ریال کشــور 
75 درصد ارزش خود را از دست داد؛ در آن زمان 
قیمت ها لحظه اي بود. بســیاري از فروشندگان 
اجناس خود را نمي فروختند، چون مي دانستند 
با پول دریافتي که شــامل قیمت خرید و ســود 
بود، نمي توانند همــان کاال را دوباره بخرند و به 
مغازه بیاورند. در این شرایط کاسب هاي منصف 
ضرر مي کردند؛ چون جنسي را که یک ماه پیش 
مثال  هزار تومان خریده بودند، باید  با 10 درصد 
ســود 1100تومان و یا حتي با 20 درصد ســود 
1200 تومــان مي فروختند؛ اگر مي خواســتند 
دوباره همان جنس را بخرند، باید 1400 تومان 
مي پرداختنــد. بنابراین چاره اي نداشــتند جز 
این که 50 درصد ســود روي کاال بکشــند و این 
بي انصافي بود؛ ولي چاره ناپذیر هم بود! اینجا بود 
که تورم بنیان اخالقیات جامعه را نابود مي کرد. 
در همان  سال بود که تورم در دو  سال پشت سر 
هم به باالي 30 درصد رسید و بدتر این که تورم 
در کاالهاي مورد نیــاز طبقات فقیر تا 60 درصد 

هم رسید. 
مشکل فقط تورم نبود؛ زیرا در برخي از مقاطع 
تورم بــاالي 15 و 20 درصد هم بــود و مردم و 
اقتصاد خودشان را با آن تطبیق مي دادند و خلل 
عمده اي در کارشان پیدا نمي شد. مشکل دولت 
گذشــته این بود که در طول حیات 8 ساله خود 
هیچ گاه نتوانســت ثبات و آرامــش را به اقتصاد 
بیاورد؛ ثبات و آرامشــي که به ویژه در دوره دوم 
اصالحات نصیب اقتصاد شده بود با آمدن دولت 
پیش از میان رفــت. آینده و رفتارهاي آن دولت 
براي مردم و فعــاالن اقتصادي پیش بیني ناپذیر 
بود. دولتي که ابتدا با تثبیت قیمت ســوخت و 
انــرژي آمد و حدود 5 ســال قیمت هــا را ثابت 
کرد و حتي برخالف قانون مانع افزایش ســاالنه 
20 درصدی در قیمت ســوخت شد و خسارت 

فراواني را بر کشــور تحمیل کرد، ولــي بعد از 
5 ســال به یک باره تــا 200 درصــد قیمت ها را 
افزایش داد. این یک مورد و مشــت نمونه خروار 
بود؛ به همین دلیل بي ثباتــي در اقتصاد دامن 
زده شــد؛ بي ثباتي در اقتصاد مثل وجود امواج 
خطرناک دریاســت که عبور بي خطر حتی یک 
لنج را مشکل مي کند، در حالي که دریا اگر آرام 

باشد، به سرعت و با امنیت از دریا عبور مي کند.
همین مشــکل بود کــه دولت جدیــد را در 
موقعیت ناخوشــایندي قــرار داد. به طوري که 
پیــش از انجام هر اقدامي مجبــور بود که ثبات 
و آرامش را به اقتصاد برگردانــد و با وجود تمام 
مشــکالت، از یک ســو تورم را کاهش دهد و از 
سوي دیگر ثبات را در سیاســت ها برقرار کند. 
براي نمونه بازي بــا تعرفه ها یکــي از اقدامات 
بد در دولت گذشــته بود که سبب کسب رانت 
مي شــد. اگر کسي اطالع داشــته باشد که مثال 
قرار اســت تعرفه واردات تلفن همراه زیاد شود، 
طبیعي اســت که اقدام به واردات کند و پس از 
افزایش تعرفــه آن را در بازار بفروشــد. این امر 
نه تنها موجب رانت مي شود، بلکه به بي اعتمادي 
بازرگانان منجر مي شــود؛ کاری کــه در دولت 
گذشته وجود داشــت. به همین دلیل در دیدار 
اخیــر هیــأت دولت با مقــام معظــم رهبري، 
رئیس جمهوري به درســتي ثبــات و آرامش را 
مهم ترین دستاورد اقتصادي دولت در سه  سال 
گذشته معرفی کرد. متأســفانه مخالفان دولت 
به جــاي پرداختن بــه این دســتاورد مهم، به 
موضوعات حاشیه اي اشاره مي کنند. در دریاي 
مــواج و طوفاني، کنترل و هدایــت یک قایق به 
سوی هدف چندان راحت و معنادار نیست، فقط 
باید قایــق را حفظ کرد تا غرق نشــود و پس از 
آرامش به حرکت ادامه داد. اقتصادي که از دولت 
پیش تحویل شــد، صدبار بدتــر از یک دریاي 
طوفاني بــود. در آن اقتصاد حتــي برنامه ریزي 
ممکن نبود. تنها کاري کــه دولت باید مي کرد 
حفظ جامعه و آرامش دادن بــه اقتصاد بود که 
این کار تا اواسط  ســال 1394 و پس از اجرایي 
شدن برجام انجام شــد و از اواخر  سال گذشته 
این قایق در دریاي به نسبت آرام به سوی هدف 
خود بــه حرکت درآمده اســت. هرچند عده اي 
مي کوشــند که برای متوقف کردن این حرکت 

دوباره امواج مصنوعي ایجاد کنند.

چرا فراموشكارند؟
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 بازگشت
شیرین

دیدار دوباره  جوانان هنرمند 
افغانستانی با ایران 

شهروند حقوقی
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بررسی چالش های قانونی و اجرایی 
موجود در برگزاری کنسرت 

ساز های بی »نوا«

شهرونگ
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در صفحه

امروز بخوانید
 هدف گذاری برای صادرات
 50 میلیارد دالری )مغزها(

تا پایان سال جاری
 شما از کدوم قبرستون اومدی؟ 
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  دکل مغزی فرار کرد !                                 همينطوري مغزها صادر بشوند، از صادرات نفتي هم جلو ميزنيم                                  وزارت بازرگانی آمریکا: پس از جذب مغز 

ایرانی از چين  سنگ قبر وارد می کنيم                                 ترامپ: اوباما به جای مغز ، پاچه ایرانی وارد پاچه آمریکا کرد

تماشاخانه

کوچه سوم

هدف گذاری برای صادرات 50 میلیارد 

دالری )مغزها( تا پایان سال جاری
|  احمدرضا کاظمی|

شما از کدوم قبرستون 

اومدی؟  

آیدین سیارسریع

طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

در اتاق تزریقات نشسته بودم و طبق 

معمول سرم توی گوشــی بود که دکتر 

عباس تی به دســت وارد اتاق شد. دکتر 

عبــاس نظافتچی کلینیک اســت که 

همیشه پیراهن سفید با کراوات تک رنگ 

به تن می کند و چون چندباری توســط 

بیماران با دکتر مشــعوف روانپزشــک 

کلینیک اشــتباه گرفته شــده، بچه ها 

دکتر صدایش می زنند که روحیه اش را 

از دســت ندهد. چند باری هم شیطنت 

کــرده و در غیــاب دکتر مشــعوف به 

بیماران مشــاوره داده که در مورد آخر 

وقتی بیمار خودکشی کرد، دیگر دست 

از این کار برداشــت و تمام توجهش را 

به نظافت کلینیــک معطوف کرد. البته 

دکتر عباس کار مهم تری هم دارد و آن 

تنقیه تحلیل های سیاسی و اجتماعی بر 

گوش بی نوای بنده اســت. امروز هم تی 

به دســت آمده بود و ضمن اشاره به پاها 

که »بده باال« می گفــت: دکتر! این روزا 

خیلی سردرگمم. توی دلم گفتم خدا رو 

شکر یه بار از مدخل سیاست وارد بحث 

نشد. گفتم: چرا سردرگمی دکتر؟ طاقت 

نیاورد و گفت: نمی دونم دارن اون گوشه 

موشه ها چیکار می کنن که سر مردم رو 

با کنســرت گرم کردن! گفتم: کیا دارن 

دقیقا چیکار می کنن؟ گفت: آهااا! همین 

دیگه. مشکل همینه! گفتم: مشکل چیه؟ 

گفت: نمی دونم دولت داره سر مردم رو 

گرم می کنه یا مخالفــای دولت. گفتم: 

اون مال قدیم ندیما بود واســه سر مردم 

یه احترامی قایل می شــدن اول گرمش 

می کردن بعد کارشون رو می کردن. االن 

دیگه احترام هــا از بین رفته دکتر! دیگه 

مستقیما میان رو سر مردم کارشون رو... 

جمله تکان دهنده ام تمام نشده بود که 

جوانی پریشان و عصبی سریع وارد اتاق 

شد. آمپولش را که دســتش بود، پرت 

کرد ســمت من و نشســت روی تخت. 

پلک هایش را روی هم فشار داد و گفت: 

بزن راحتم کن! دکتر عباس کمی ترسید 

و عقب عقب از اتاق رفت بیرون. با تعجب 

نگاهش کردم، پرســیدم: همین جوری 

ایســتاده؟ مشــت هایش را گره کرد و 

گفت: بله، ایســتاده بزن. گفتم: عزیزم 

این جوری که نمیشه. یه جاهایی باالخره 

باید بخوابی. آمد بخوابد که گفتم: جسارتا 

شما از کدوم قبرستون تشریف آوردین؟ 

بلند شد که حمله کند، دید سوزن دستم 

اســت جلوتر نیامد. گفتم: چرا عصبانی 

میشی؟ گفت: درست صحبت کن! گفتم: 

به خدا درست صحبت می کنم. االن این 

چیه تنت؟ گفت: لباس مرگ! گفتم: خدا 

پدرتو بیامرزه. فکر کردم از اینایی هستی 

که می میرن بعد یهو زنده میشن. نشست 

روی تخــت و گفت: نخیر! مــا اعتراض 

داریم. گفتم: به چی؟ گفــت: برگزاری 

کنسرت. من که تا حاال تجربه تزریق به 

این گروه از عزیزان را نداشتم. ناخواسته 

گفتم: »اوه اوه اوه!« ســریع گفت: چیه؟ 

دســت و پایم را گم کــردم، گفتم: این 

آرام بخشــه که بهت داده خیلی قویه ها! 

چیزی نگفت. گفتم: خب بخواب که من 

تزریق رو انجام بدم هممون راحت شیم... 

آهــان... آفرین... حاال قضیــه چی بود؟ 

مایلی سایروس اومده بود کنسرت برگزار 

کنه؟ گفت: نه... کنسرت شهرام ناظری 

بود. همین که گفت شهرام ناظری سرنگ 

توی دستم خشک شد، گفتم: مگه چه 

اشکالی داشــت؟ گفت: از محتوای آن 

بی خبر بودیم. گفتم: یعنی می خواست 

رپ بخونه؟ گفت: نه... از اســمش معلوم 

بود. گفتم: مگه اسمش چی بود؟ به طرز 

مشکوکی گفت: ناگفته ها! نمی دونستیم 

کدوم ناگفته ها رو می خواد بگه... سوزن را 

کشیدم بیرون و گفتم تمومه. تشکر کرد 

و رفت. چشمم به تیتر روزنامه خورد: سه 

نفتکش در دولت قبل با بارش گم شد!

| علی اکبر محمدخانی| یه روز از وزارت خارجه زنگ زدن، دستمون به دامنت 

پاشو بیا که وزیر قبلیو تو آفریقا جا گذاشتیم؛ گفتم باشه. همون روز اول دم در 

وزارت خارجه که رسیدم یقه یه بنده خدایی رو کشیدم، پرسیدم: رو تابلو سردر 

این جا چی نوشته؟ گفت: نه شرقی نه غربی دیگه قربان. پرسیدم: نه غربیش که 

معلومه ولی نه شرقی یعنی دقیقا کیا؟ گفت: یعنی شوروی دیگه قربان. گوششو 

پیچوندم، گفتم: اگه معلم جغرافیت دوبار گوشتو این جوری پیچونده بود چهار 

جهت اصلی رو یاد می گرفتی. گفت: چطور قربان، آخ آخ؟ گفتم: شــوروی در 

شمال ایران قرار داره نه در شرق. بعد پرسیدم: در شرق ایران کیا هستن؟ گفت: 

افغانستان، مغولستان، ژاپن و کره شمالی. گفتم: با همه شون قطع رابطه کنید 

به جز کره شــمالی. گفت: چرا قربان؟ گفتم چون اسمش روشه. کره شرقی که 

نیست، شمالیه. خالصه این جوری با همه شرقیا قطع رابطه کردیم.

| مهرشــاد مرتضوی| وزیِر ]...[ در ســخنان خود گفــت ]...[ . مخالفان و 

منتقدان دولت پاســخ دادند: »چیزه... اصال زنده بــاد دولت تدبیروامید! فلفل 

دهن هرکی انتقاد کنه!« و به طرفداران دولت پیوســتند. با مشاهده این اتفاق، 

وزیر ارتباطات تأکید کرد: »از امشب به خواب منتقدان می آییم و از آنها تشکر 

مبسوط می کنیم.« وزیر ارشاد نیز در حرکتی مشابه با انتشار آگهی و ضمن تقدیر 

از لغو کنسرت ها توسط برخی عالقه مندان به موتورسیکلت، دعوت کرد برای لغو 

صدای یک طوطی کاسکو که پیانو می زند و آواز می خواند به آدرس اعالم شده 

در آگهی مراجعه کرده و جایزه بگیرند. لغوکنندگان با فکرکردن به عواقب بعدی، 

مسیر زندگی شان را عوض کرده و چند بلیت کنسرت خریدند و قول دادند مثل 

بچه های خوب در آن حضور یابند.

گفتنی اســت این دیپلماسی، پس از »دیپلماســی بالکنی« به کار رفته در 

مذاکرات، دومین تدبیر خاص دولت است و »دیپلماسی ماچ« نام دارد.

کوچه دوم

 صادق محصولی:
   این حجم
 از »اشرافی گری« 

در دولت روحانی 

بی سابقه است!

 یک دیگ مسی:
    این حجم

 از »روسیاهی« در 

دیگ های آلومینیومی 
بی  سابقه است!

|    نازنین جمشید                   ی  |   کارتونیست |

nana.jamshidi@gmail.com

دلواپس گرامی؛ 

آیا کاهش محسوس استیضاح 

وزرا پس از تغییر مجلس، نشان 

از مماشــات این مجلس با دولت 

موســوم به اعتدال نیســت؟ آیا 

عطسه وزیر کشــور در کنفرانس 

خبری مستوجب دریافت حداقل 

یــک کارت زرد و محرومیــت از 

حضور در یک جلسه هیأت دولت 
نبود؟ 

وعده دیدار ما: جلوی دِر کمیته 

داوران فدراسیون فوتبال

پیشنهاد     دلواپسانه!

| مهرشاد مرتضوی| 

کوچه اول

داوود رشیدی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما درگذشت

   مراسم تشییع 
زنده یاد داوود 

رشیدی یکشنبه 
9 صبح از مقابل 

تاالر وحدت برگزار 
می شود 

گفت وگوی 
منتشرنشده  
»شهروند« با 

»داوود رشیدی« 
را در همین صفحه 

بخوانید  

پرونده

   صفحه  های 10 و 11

  به مناسبت اجرای نمایش
»رویای یک شب نیمه  تابستان«

 از جن
و جنون

ورزش

   صفحه 18

   صفحه 5

 به منصوریان
فرصت بدهند

 گفت وگو با امیر قلعه نوعی
سرمربی تیم تراکتورسازی

شما من را به این جایگاه 
رساندید و به نظرم هیچ چیز 
بهتر از عشقی که مردم به 
هنرمندشان دارند، نیست. 
به جوان های بازیگر هم که 

خیلی هاشان استعداد زیادی 
دارند و در دل مردم جا باز 

کرده اند، می گویم ما هر چه 
داریم از این مردم است
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حوادث

   صفحه 15

پایان زندگی سرباز حادثه نی ریز

وداع با  آخرین 
سرباز       نی ریز

اعضای  بدن تکنیسین اورژانس 
شهر کرد اهدا شد

آخرین عاشقانه یک 
امدادگر فداکار

سیاست

   صفحه 2

  منتقدان دولت اظهارات تند و تیز خود 
را در هفته دولت شدت بخشیدند

 آغاز هفته دولت
با حمله به »دولت«


