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کدام را انتخاب کردند؟ ام جویی انت

خرافا یا عوامل دیگر

و و مزایای کارگران  ح
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بیشتر شد است؟

چه کسی بنر عاد را از 
ورزشگا قائمشهر

پایین کشید؟

تمام کانال های 
مالی را بسته اند

ای جمعیت هال   ه خاورمیانه و شما آفری مدیر منط
دی از خار  و مشکالتی  یر ن احمر از ارسا کم های 

دی وجود دارد، می گوید که برای رسیدن کم های ن

مان بود که شامل  ر کم هایی که ارسا شد از صلیب سر آ  در حا حا
اقالم بهداشتی و قای های نجا در سیالب است همچنین صلیب سر کویت 
ایی و بهداشتی ارسا کرد قرار است  امی با  تن مواد  هم هواپیمایی ن
طراری فدراسیون  تا  هزار فران سوییس هم از صندو پاسخگویی ا

ا داد شود  مللی صلیب  سر به ما اخت بین ا
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ا مختل این استان ن

امسا نوروز  میلیون نفر 
ایرانی به سفر رفته اند گرچه 
گرانی ها  می شد  پی بینی 
را  نوروزی  فرهای  آمار س
والن  مس اما  بیاورد،  پایین 
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فرهای  می گویند میزان س
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ورود نیروهای 
حافظ نظم 

به ماجرای ۹۰!

پشت پرده 
آتش زدن 

طاووس شیراز 
چه بود؟

«معموالن»
ویرانی ناتمام

تفاوت
۹۰ میلیون تومانی 

سفر خانوادگی
به خارج از کشور

افزایش حقوق 
کارگران

 در ظاهر ۱۳ در 
باطن ۴۶درصد!

وقتی ی آرتیست
مد اجتماعی است
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چرا کنسرت های 
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اقالم امدادی 
هالل احمر غیرقابل 
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بازگشت صداوسیما
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به چا کشید است

خوزستان در محاصره
شهروند گزار وی 
از عملیا امدادونجا

در خوزستان

مدیرعامل جمعیت هال احمر خوزستان: برخی از 
ر نیستند در اردوگا ها ساکن شوند روستاییان دامدار حا
کاپیتان مهدی شهرابی: عملیا امدادرسانی در خوزستان 
سخت تر از گلستان است
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ار  ر ن

یحییتدین|  »من 18 شــهریور 1317 در رشت از مادری شاعر و پدری قاضی 

به دنیا آمدم و از معدود ایرانی هایی هســتم که شعر نگفته اند«؛ این گوشه ای از 

زندگینامه خودنوشت »اردشیر محصص« است که در مقدمه کتاب »کافرنامه« 

دیده می شود. تحوالت سیاسی و اجتماعی حاصل از انقالب مشروطه و  پس از آن 

شرایط دوران پهلوی باعث پیدایش شیوه تازه ای از بیان اندیشه و هنر ایرانی شد که بسیار عمیق 

و ریشه دار بود و عرصه های مختلف از موسیقی تا شعر و داستان نویسی و تئاتر را دربرمی گرفت. 

به دنبال این تحوالت در طراحی طنزمحور نیز شخصیتی چون »اردشیر محصص« ظهور کرد 

که حاال پس از سال ها همچنان در این عرصه چراغ راه اســت. تا قبل از حضور اردشیر، طنز 

تصویری بیشتر جنبه فکاهی داشت و به بذله گویی خالصه می شد. او بود که این گره را گشود و 

برای نخستین بار توانست پیوند عمیقی با جریانات روشنفکری برقرار کند. ابتدا »احمد شاملو« 

در»کتاب هفته« و »خوشه« طرح های او را به چاپ رساند و چندی بعد »روزنامه کیهان« برای 

غنای بیشتر مقاالت صاحبان اندیشه از تصاویر 

او بهره گرفت. ســبک کار این هنرمند چنان 

پیوندی با ریشه های اصیل فرهنگ و هنر ایران 

دارد که برای هر بیننده صاحب ذوقی به خوبی 

قابل تشخیص است. اردشــیر مهر 1387 در 

نیویورک با جهان وداع کرد، لیکن میراثی از خود 

باقی گذارد که همچنان ما را بــه درون دنیای 

اشباح گونه و پر از خشونت سرزمین خود می برد 

تا شرایط هولناک جامعه را بی پرده نظاره کنیم.
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یر 
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 پطروس فداکار
و چکمه پوشان کت شلواری

یى حید میر
ن

روزى روزگارى پســرکى به نام پطروس 
از کوه و دشــت و بیابان مى گذشــت که  
بادى شــدید وزیدن گرفت و باران زیادى 
از آســمان بارید. باران بســیار شدید و ابر 
سیاه در آسمان پدیدار بود. البته این اتفاق 
صرفا در کشــور ما رخ نمى دهد و در همه 
جاى دنیا ســیل و زلزله و بالیاى طبیعى 
اتفاق مى افتد، مخصوصا در کشورهاى رو 
به اضمحالل غربى. ناگفته نماند پطروس 
به دلیل همین اضمحــالل المصب غرب 
مدتى بود از هلند به ایران مهاجرت کرده 
بود. على ایحال، پطروس بالفاصله خود را 
از بستر رودخانه دور و سعى کرد خود را به 
جاى امنى برســاند. در همین اثنا، ناگهان 
صدایى به گوش پطروس رسید. پطروس 
کنجــکاو به دنبــال صدا رفــت و دید که 
سدى در نزدیکى یک شــهر سوراخ شده 
است. با تعجب ســد را نگریست و با خود 
گفت: «بابا الاقل یه کم سیمانش رو بیشتر 
مى ریختین.» سپس نفس عمیقى کشید و 
ناگهان انگشتش را داخل سوراخ سد کرد. 
دقایقى گذشت و کم کم انگشتش کرخت 
شد؛ آن قدر کرخت که دیگر تاب مقاومت 
نداشت. در همین حال سوراخ دیگرى در 
سد ایجاد شد. پطروس با خود گفت: « اى 
کاش کمکى داشتم و او نیز با انگشتش آن 
سوراخ را مى پوشاند تا سد نشکند.» داشت 
ناامید مى شــد که صدایى از دور شــنید. 
مردى میانسال چکمه پوشیده و به داخل 
آب رفته بود.  پطــروس فریاد زد و کمک 
خواست اما آن مرد بى توجه به وى با لبخند 
مى گفت: «واحد مرکزى خبر- حســینى 
باى». پطروس هرچــه فریاد زد، آن مرد و 
همراهانش به کمک وى نیامدند. پطروس 
که دیگر واقعا انگشتانش کرخت شده بود، 
شــروع به داد و فریاد کرد تا شــاید کسى 
به کمکش بیاید. در همین حین ســوراخ 
دیگرى در سد ایجاد شــد. حاال سوراخ ها 
سه تا شده بود. مدتى بعد تعدادى مرد کت 
و شلوارى و چند دوربین به سمت پطروس 
آمدند. پطروس خوشــحال شــد و با خود 
گفت: «هر کدام از اینان که یک انگشتشان 
را در ســوراخ کننــد، دیگر ســد نخواهد 
شکســت.» پطروس اما این بار هم اشتباه 
مى کرد، چرا کــه آن مردان در چند مترى 
سد ایستادند، چکمه ها را پوشیدند و داخل 
آب رفته و چند عکس یــادگارى گرفتند. 
درنهایت به پطروس دســت تکان دادند و 
محل وقوع سیل را ترك کردند. در همین 
حال یک سوراخ دیگر نیز در سد ایجاد شد 
و شکستن سد، عنقریب مى نمود. پطروس 
که دیگــر ناامیــد و عصبانى شــده بود، 
خواســت انگشــتان کرختش را از سوراخ 
سد دربیاورد که خبر رســید تنى چند از 
مسئوالن درحال رسیدن به محل سیل و 
کمک به مردمند. پطروس خوشحال شد 
و با خود گفت: «اینــان خواهند آمد و اگر 
هر کدام انگشتى در سوراخ سد کنند، سد 

دیگر نخواهد شکست.»
پطروس امیدوار از این کمک براى آنان 
دســت تکان داد اما در کمال ناباورى آنها 
هم چکمه ها را پوشیده، داخل آب شدند و 
چند عکس یادگارى گرفتند و پس از چند 
دقیقه محل را تــرك کردند. پطرو س که 
دیگر کف و خونش از این وضع قاطى شده 
بود، داشــت به این وضــع اعترا مدنى 
مى کرد که ســوراخ دیگرى در سد ایجاد 
شد و ناگهان سد شکست و همه را با خود 

برد.

ر

ى|  ســال  را در حالى آغاز  ا نب سال خیس!|

کردیم که اى  کاش نمى کردیم.  سال جدید از همان اول 

به صورتى کامال خشن و پرآب با ما برخورد کرد و خیلى 

رك و راســت حالى مان کرد که در  سال جدید براى مان 

یده اند. در  سال گذشته باید دعا مى کردیم که باران  چیزى ن

بیاید تا این یک چکه آبى که روزانه مصرف مى کنیم ته نکشد؛ امسال 

فعال دستورالعمل این است که دعا کنیم دو دقیقه نبارد، تا بفهمیم دقیقا 

چه گلى باید به سرمان بگیریم. در این چند روز پاچه هاى زیادى توى آب 

رفت و دوربین ها هم بیشتر از هر زمانى به آب نزدیک شدند تا بتوانند در 

بهترین زاویه از پاچه ها عکس بگیرند. این عکس گرفتن فقط مخصو 

مسئوالن و غیرمسئوالن نبود و مردم عادى و به خصو پیروان مکتب 

سلفیسم هم در چند سانتى مترى ســیل مى ایستادند و عکس شان را 

مى گرفتند، به طورى که شخص شخیص سیل خودش گرخیده بود و 

سعى مى کرد با این انسان هاى عجیب برخوردى نداشته باشد. االن وضع 

سدهاى کشور جورى شده است که دایم دارند جی مى زنند و مى گویند: 

«بسه، دیگه  نمى تونیم.» و همین جورى فحش هاى حداقلى تا حداکثرى 

را بار این ابرهاى باران زا مى کنند، اما ابرها انگار که خوش شــان آمده و 

ول کن معامله نیستند. بهترین کارى که مى شود در این شرایط انجام داد 

این است که یک اکی باتجربه بفرستیم تا با ابرها مذاکره و ترغیب شان 

کنند بروند؛ چون ظاهرا روى زمین کارى از دست کسى برنمى آید.

سال جدید آمد که روی ریل باشد
اما دلم افسرده و بی میل باشد

آخر چطوری می شود سال نکویی
سالی که سین هفت سینش سیل باشد؟ 

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ
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 اردشیر محصص
 پیوند دهنده
  کارتون با جریان
روشنفکری

يادداشت ۲

يادداشت ۳

دید؟ سیل فرصت یا ت

طی نوروز و برچیدن ی سنت ناروا  ت

عباس عبدى
روزنامه نگار 

در یادداشت پیش توضیح داده شــد که چرا دخل و تصرف هاي 
ما در طبیعت ناقص صورت می گیرد و همین عامل، موجب توسعه 
خسارات سیل و حوادث طبیعی می شــود. اکنون به این نکته باید 
پرداخت که حوادث طبیعی رخ خواهد داد و گریزي از آن نیســت، 
چگونه باید اقدام کنیم که خسارات کمتر شود و مردم رنج کمتري 
ببینند؟ نخستین اقدام هشدار است. اگر زلزله را نتوانیم پیش بینی 
کنیم، درباره سیل که ناشــی از بارش باران است، پیش بینی حتى 
به صورت دقیق ممکن اســت. دستگاه هاي مسئول باید همه گونه 
مطالعات را با احتیاطــات الزم انجام می دادند و خود را براســاس 
بدترین سناریوها آماده می کردند و این پیش بینی ها باید به عنوان یک 
دستورالعمل اداري، تمامى نهادهاي درگیر با بحران و نیز مردم را به 

حالت آماده باش کامل درمى آورد.
ما نمی دانیم که ســازمان هواشناسی در پیش بینی این وضعیت 
کوتاهی کرده است یا سایر دســتگاه هاي ذیربط در انتقال هشدار و 
اعالم آماده باش کوتاهی کرده اند؟ ولی آن طور که پیداست، استاندار 
گلستان درك درستی از ابعاد ماجرا نداشته که سفر خارج را به حضور 
در استانداري ترجیح می دهد و در بهترین حالت گمان می کرده که 

سیل محدود و تحت کنترل خواهد بود.

پس از اعالم هشــدار، مدیریت متمرکز امدادرسانی و حل بحران 
یک ضرورت است که باید وارد میدان عمل شود. متاسفانه مدیریت 
متمرکز در این بحران دیده نشــد و از همه بدتر این که این بحران ها 
نیازمند یک سخنگوى واحد اســت که ظاهرا هنوز عادت به انجام 
این کار نکرده ایم و هر کس که از راه مى رســد، اظهارنظرى کرده و 
فضاى عمومى را تخریب مى کند. یکی از وظایف این مدیریت دادن 
آموزش هاي الزم از طریق اطالع رسانی به مردم به صورت متمرکز 
است، ولی مهمتر از همه وجود فرماندهی واحد براي کنترل بحران 
و اقدامات امدادرســانی است. اگرچه در این مورد دستورالعمل هاي 
تا حدي روشــن در ایران وجود دارد، ولی به نظر می رسد که یا این 
دستورات ضعف دارند یا در اجرا مورد توجه قرار نمی گیرند و در عمل 
قادر به هماهنگی کامل و خدمت رسانی و مدیریت کارآمد نمی شوند.

یکی از مســائلی که در این مرحله اهمیت دارد، چگونگی جلب 
همکاري مردم اســت. اگر مردمى که درگیر با بحران هســتند، با 
مدیریت بحران هماهنگ نشوند، امدادرسانی با مشکل مواجه خواهد 
شد. این امر وابستگی تمام به میزان اعتماد میان مردم و حکومت دارد 
که با توجه به کاهش میزان اعتماد میان این دو طرف شاهد آن بودیم 
که روابط میان شان در مواردي مبتنی بر تنش و عدم تفاهم بود و شاید 

همین مسأله موجب تشدید مشکالت نیز شده است.
مسأله بعدي امدادرسانی و تامین تجهیزات و امکانات الزم است. 
متاسفانه امکانات امدادرسانی هیچ کشوري براي این حد از بحران 

ادامه در صفحه  کفایت نمی کند. 

عباس رضایى ثمرین
روزنامه نگار 

در وانفساى مسائل و مشــکالت متعددى که این روزها گریبان 
روزنامه ها و سایر رسانه هاى مکتوب را گرفته- از گرانى کاغذ تا بحران 
مخاطب و کاهش تیراژ- سنت نارواى تعطیلى انتشار در تعطیالت 
نوروز، از آن دست چیزهایى است که مى تواند قوز باال قوز به حساب 

بیاید.
در دور و زمانه جوالن فیک نیوزها و میدان دارى منابع غیررسمى 
عمدتا غیرقابل اعتماد در زیرساخت هاى 24ساعته و سهل الوصولى 
مثل رسانه هاى اجتماعى مجازى، این که به دست خودمان منابع 
معتبر خبر را از چرخه اطالع رسانى خارج کنیم و به محاق تعطیالت 

نوروزى بفرستیم، مصداق تام یک خطاى استراتژیک است.
ضرورت اطالع رســانى عالمانه، حرفه اى و قابل اعتماد اتفاقا در 
روزهاى تعطیالت نوروز بیشتر از روزهاى عادى  سال است؛ چراکه 
رخوت نسبى و تعطیلى یا نیمه تعطیلى منابع رسمى تولید خبر، 
فضا را براى نقش آفرینى شبه رسانه ها و منابع غیررسمى مستعد 
مى کند. این درحالى است که اتفاقا در ایام تعطیالت، هم به دلیل 
فراغت مردم و هم به دلیل ســفرهاى نوروزى- که مستلزم کسب 

اطالع درباره مقدمات سفر، مسیر و مقصد است- چسبندگى مردم 
به رسانه بیشتر و نیاز خبرى و رسانه اى آنها، ملموس تر از همیشه 
است. جاى خالى منابع رسمى و قابل اعتماد خبرى وقتى بیشتر 
احســاس مى شــود که در ایام تعطیالت، اتفاق تلخى نظیر سیل 
استان هاى شمالى کشــور به وقوع بپیوندد و عطش فراگیر مردم 
براى کســب اطالع از محل رویداد، فضایى کامال مســتعد براى 
انتشار بى ضابطه اخبار نامعتبر و شایعات پدید آورد. آنجاست که در 
غیبت روزنامه ها و سایر منابع معتبر، افکار عمومى جامعه به عرصه 
تاخت وتاز کسانى تبدیل مى شود که اگر هم سودجو و شایعه ساز 
و دروغ پرداز نباشند، اهلیت و صالحیت حرفه اى اطالع رسانى در 

شرایط بحران را ندارند.
درچنین شرایطى انتشار روزنامه شهروند در تعطیالت نوروز را 
باید به فال نیک گرفت. گذشــته از مالحظات کلى فضاى رسانه و 
آن چه در سطور گذشته به آن اشاره کردم، «شهروند» رسانه نهادى 
اســت که به طور عادى در ایام تعطیالت نوروز جزو پرکارترین ها 
درکشور است، چه برسد به زمانى که سیلى هم رخ داده باشد و همه 
ایرانیان به فعالیت ها و عملکرد آن چشــم دوخته باشند. امیدوارم 
سنت انتشار روزنامه شهروند در تعطیالت نوروز در سال هاى آتى هم 
ادامه یابد و سایر روزنامه هاى کشور هم به این رسم میمون بپیوندند.

(منبع: خبرآنالین)
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سیامک رحمانى
سردبیر

وضعیت از بحران هم گذشــته است. 
داریم از دست مى رویم. از روز گذشته و 
با آغاز انتشار مطبوعات در  سال جدید، 
شــاهد شــرایطى بودیم که البته قابل 
پیش بینى بود اما باز هم شوکه  مان کرد. 
باالرفتــن قیمت روزنامه ها تــا دوبرابر، 
کم شدن صفحات بســیارى از نشریات 
یومیه و تعدیل فلــه اى روزنامه نگاران، 
اگرچه در تناسب با وضع اقتصادى کشور 
اتفاق مى افتد، اما حــاال که صابونش به 
تن خودمان خورده، دردناکى و عمقش 
را بیش از همیشــه احساس مى کنیم. 
خودمان را گول نزنیم؛ به تیراژهاى باالیى 
که به گوش مى رسند و به دلگرمى دادن 
بعضى مقامات هم تکیه نزنیم. نه احتماال 
که تحقیقا مطبوعات وخیم ترین دوران 
تاریخى را تجربه مى کنند. همکاران ما 
از کار بیکار مى شــوند. نشریات الغرتر 
و طبیعتــا از نظر محتوایــى نحیف تر 
مى شــوند و همه اینها به نفع هیچ کس 
نیست جز کســانى که از شــفافیت و 

حقیقت فرارى اند. 
مى توان درباره همه راهکارهاى فضایى 
یا عینــى صحبت کرد که مى توانســت 
یــا مى توانــد از شعله کشــیدن قیمت 
روزنامه ها و از ریــزش حجم و صفحات 
جلوگیــرى کند، مى تــوان بیانیه صادر 
کرد. از رفتار غیرحرفــه اى در برخورد با 
روزنامه نگاران نوشــت و برایشان مرثیه 
خواند. راه هاى دیگرى هم هســت، اما به 
نظر نمى رسد هیچ کدام بتوانند در مقابل 
ســیلى بایســتد که راه افتاده و زندگى 
مطبوعات و روزنامه نگاران را با خود مى برد. 
هیچ چشم اندازى نیســت و تنها باید به 
شــاخه هاى نازك و کم رمق امید چنگ 
بزنیم و کمى بیشتر مقاومت کنیم. باید به 
ادامه زندگى فکر کنیم و امیدوار باشیم که 
اوضاع بر این مدار نماند، که گشایشى شود 

و نورى بتابد. 
 اگر کسى هست که مى توان مخاطبش 
قرار داد، که باید ملجأ و پناه این جماعت و 
این مجموعه باشد، مسئول فرهنگ کشور 

است. با وزیر ارشاد و مدیرانش و کسانى 
که دستى بر این آتش دارند، باید صحبت 
کنیم که شــاید تنها کسانى باشند که از 
حال ما و چاپخانه و گیشه روزنامه فروشى 
خبر دارند. حرف هم این است که آخرین 
روزنه ها را باز نگه دارید، که فکرى به کار 
بندید. مى دانیم کــه کفگیرها دارد به ته 
دیگ مى خورد،  اما در این شــرایط است 
که بیش از همیشه باید تمهیدى به کار 
بندید. اگر درگذشــته براى سهل گیرى 
و خاصه خرجــى، بــراى حمایت هــاى 
گشاده دستانه ســفره اى مهیا بود، حاال 
مسئولیت شماست که به فکر بدنه جدى 
مطبوعات و روزنامه نــگاران حرفه اى و 
باتجربه باشید تا از دست نروند. شمایید 
که مى توانید بــار دیگر به فهرســت ها 
نظرى بیندازید و کمى دلسوزانه تر، کمى 
هوشمندانه تر، آب باریکه اى را که مانده، 
امتیازات حداقلى را کــه مى توان داد، 
صرف نگهــدارى از مطبوعات واقعى 
کنید. روزنامه هایى که تحریریه دارند و 
براى تهیه مطلب و براى هریک ورقى 
که بخرند و چاپ کنند و روى کیوسک 
بفرســتند، جان شــان به لب شــان 

مى رسد. 
این حرف ها شوخى نیست. روزنامه ها 
دارند یکى یکى چراغ را خاموش مى کنند. 
کار از سفت تر بستن کمربندها گذشته 
است. کار از با ســیلى سرخ نگه داشتن 
صورت ها گذشته است. اگر قرار باشد در 
این شرایط هم مدیر و مسئول فرهنگى 
به داد فرهنگ و نشــر و نویسنده نرسد، 
وقتش کى خواهد بود. امسال را با عنوان 
«رونق تولید» نامگذارى کرده اند و البد 
متولیان فرهنگ حواس شــان هســت 
که تولید فقط به قــوت روزانه خالصه 
نشــود، که ذهن و روان آدمى هم هست 
و سیراب کردنش نیاز به «تولید» دارد. با 
هر ترفندى که مى دانید، امسال در کنار 
نشریات باشید تا اگر این تولید رونق هم 
نمى گیرد، آخرین نفس ها را نکشد. ما که 
دیگر نمى دانیم با چــه زبانى باید گفت. 
با که باید گفت و چه باید کرد. شــما که 
بر صندلى نشســته اید، براى این زورق 
درحال غرق فکرى بکنید. براى نسل و 

کاغذى که دارند بر آب مى روند.
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شهروند گزار 
ی روز بعد از سیل مهیب شیراز و اتفاقا پس از آن

وقتی شیرازی ها
فقط تماشا نکردند 
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نخست وزیر عرا
با سفر به تهران

با روحانی دیدار کرد
دو ملت به یکدیگر 
نزدیک تر می شوند
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