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چرا عابربانک ها، 
کارت سوخت 

نشدند؟

   صفحه 9

شکستن
شاخ آمریکا
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بازتاب گسترده اى داشت
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احتمال حذف 
یارانه دهک های 
باال تا ۳ماه آینده

مدیران کل، قضات، وکال، پزشکان 
و 300 هزار نفر از بازارى ها

دیگر یارانه نخواهند گرفت

چشمان گودرفته، خنده های تلخ
و هزاران حرف نگفته

شهریار مزیدآبادى، امدادگر پیشکسوت هالل  احمر در گفت وگو با «شهروند» 

از روزهاى پرتکاپوى تبادل اسراى جنگ تحمیلى مى گوید

يادداشت

حاشيه  نوي�

ممنون تلویزیون، ممنون انعطاف!

در واکنش به یک یادداشت دلسوزانه

رسانه ملى چه منتى بر سر هنرمندان و مفاخر دارد؟

امیر صادقى پناه
دبیر گروه ورزش

ایجاد تغییر ناگهانى در کنداکتور برنامه هاى تلویزیون اتفاق 
جدیدى نیست اما قرار هم نیست همیشه مخاطبان از این مسأله 
ضرر کنند و برنامه محبوب شان را از دست بدهند! داستان پخش 
دیدار سوپرجام فوتبال اروپا نمونه روشنى براى این ادعا است. 
یکى از حساس ترین مسابقات فوتبال میان چلسى و لیورپول که 
طرفداران پرشمارى را از سراسر دنیا به استانبول کشانده بود، به 
خاطر آن که داوران زن آن را قضاوت کردند در لیست پخش زنده 
تلویزیون ایران قرار نداشــت؛ اما درخواست هاى مکرر مردمى 
باعث شد چند ساعت قبل از شــروع بازى به کنداکتور شبکه 
ورزش راه یابد. اگر چه هواداران فوتبال در داخل ایران از پخش 
HD شبکه سوم سیما محروم شدند اما همین که توانستند این 
مسابقه تقریبا سه ساعته را به صورت زنده تماشا کنند، اتفاقى 
مثبت است؛ به عبارت بهتر تلویزیونى که همواره براى پخش 
مسابقات ورزشى با ممیزى هاى گوناگون با انتقادهاى زیادى 
مواجه شده، چهارشنبه  شــب با احترام به سلیقه بینندگان در 
کنداکتور خود تغییر ایجاد کرد تا مخاطبانش براى تماشــاى 
مسابقه فوتبال دست به دامن شــبکه هاى خارجى ماهواره اى 

نشوند. وقتى به این مسأله فکر مى کنیم که صداوسیماى ایران 
با کمترین ممیزى این بازى را به صورت مستقیم پخش کرده، 
حتى جا براى تشکر و تشویق مســئوالن این سازمان نیز باقى 

مى ماند.
تغییر ذهنیت مسئوالن صداوســیما در رقم زدن این مسأله 
اما یک دورنماى مثبت در اختیارمــان مى گذارد که مى تواند 
دستمایه اتفاقات بهترى باشد؛ تلویزیون ایران 120 و چند دقیقه 
مســابقه اى را پخش کرد که در آن زنان خارجى با لباس هاى 
ورزشى حضور داشــتند و در مقابل هیچ اتفاق عجیب و فضاى 
التهاب آورى ایجاد نشد، به قول بعضى ها نه کسى منقلب شد، نه 
پخش تصویر (هر چند بسته) داوران زن از بزرگى صداوسیماى 

ایران کم کرد و نه بازخورد منفى اى از سوى مردم داشت. 
این روزها که بحث ورود زنان به ورزشــگاه دنبال مى شود و 
ارگان هاى جهانى فوتبال نیز فشارهاى زیادى را به ایران تحمیل 
کرده اند، مى توان از چهارشنبه  شب یک الگوى مناسب گرفت 
و آن را در ســایر بخش ها مورد استفاده قرار داد. شاید این اقدام 
صداوسیما را بتوان جرقه اى براى تلطیف جو موجود در بحث 
حضور زنان در ورزشگاه دانست و این که اعطاى چنین حقى به 
جامعه زنان مثل حضور آنها در کنسرت ها و سینماها و پارك ها و 

سایر اماکن عمومى حساسیت ویژه اى ایجاد نخواهد کرد.

با جدا شــدن مزدك میرزایى از صداوسیما و مهاجرتش به 
یک رســانه خارجى و با توجه به کلنجار رسانه ملى با برخى از 
چهره هاى درجه یک و سرمایه هایش، این بحث دوباره داغ شده 
که دست پرورده هاى سیما چه تعهدى نسبت به این رسانه دارند. 
عده اى مى گویند سیما هیچ حقى بر گردن نخبه هایش ندارد 
و آنها هرچه دارند با اســتعداد و تالش خود به دست آورده اند؛ 
مثال هم مى زنند که صداوسیما اگر سیستم حرفه اى و آموزشى 
درستى مى داشــت، پس از چند دهه حاال لنگ یک یا دو نفر 
مجرى و گزارشگر نبود. از طرف دیگر، مدافعان سیما هستند که 
مى گویند این چهره ها صفر تا صد مدیون رسانه مادر هستند و 
از خودشان چیزى ندارند؛ پس باید تا آخر عمر وامدار محبت و 
سرمایه گذارى باشند که برایشان شده و به رسانه ملى خدمت 
کنند. یادداشت نویس روزنامه رسالت ظاهرا از این دسته است. 
این روزنامه در یادداشتى دلســوزانه که روز پنجشنبه منتشر 
کرد، نوشته است: «محمدرضا عارف در جمع چند هنرمند بیان 
داشته است: «با کمال تاســف این رسانه (رسانه ملى) به جاى 
آن که کارخانه آدم ســازى باشد، هنرش سرمایه سوزى است». 
(روزنامه اعتماد، 22 مــرداد 1398، ص. 2) آقاى عارف بدون 

اشاره به مصداقى صرفا با یک عبارت کلى، صداوسیما را موجب 
سرمایه سوزى دانسته است!

اما این ســخنان چقدر با واقعیت مطابقت دارد؟ خوب است 
آقاى عارف نگاهى به فهرست هنرمندان موفق کشور بیندازد تا 
متوجه شود غالب افرادى که اینک سرى در سر ها دارند در همین 
صداوسیما آدم شده اند. البته این منتى بر سر هنرمندان نیست، 
چرا که صداوسیما وظیفه اش فراهم آوردن امکانات و زمینه براى 
هنرمندان کشور است. اما این که این مطلب ندید گرفته شود، 
جفا به یک نهاد بزرگ ملى اســت. آقاى اصغر فرهادى که این 
روز ها خالف فرهنگ مردم و کشورش سر در آغوش غربى ها دارد 
و مردم کشورش را شایسته سخن نمى داند، کارش را از همین 
صداوسیما شروع کرد و چهره شد! حال اگر آقاى فرهادى عالقه 
به کار با مردم کشــورش ندارد و دوست دارد برخالف هنجار ها 
و عقاید ملتش فیلمســازى کند، تقصیر صداوسیماست؟ آیا 
استعداد عادل فردوسى پور در همین صداوسیما شکوفا نشد؟ 
حال اگر آقاى فردوسى پور عالقه اى ندارد به دستورات سازمانى و 

قوانین ادارى پایبند باشد، صداوسیما باید پاسخگو باشد؟
ادامه در صفحه 3
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يادداشت

چالش مبناي سیاست خارجی

عباس عبدى
روزنامه نگار

این روزها دو اتفاق به نسبت مهم در 
جهان اسالم در حال رخ دادن است و 
در این میان واکنش ایران نســبت به 
این دو رویداد واجد اهمیت است. ابتدا 
باید به مسأله سین کیانگ چین اشاره 
کرد. ایالت ســین کیانگ تنها ایالت 
مسلمان نشین چین است و در شمال 
غربی آن قرار دارد؛ ایالتی که به لحاظ 
اقتصادي در سطح پایین ترى نسبت 
به دیگــر مناطق چین قــرار دارد. تا 
اینجا نکته خاصی نیست، ولی مسأله 
از آن جا مهم می شود که سیاست هاي 
دولت چین در جهت محدود کردن و 
به تعبیر خودشان بازآموزي مسلمانان 
این منطقه است که به لحاظ معیارهاي 
حقوق بشــري قابل پذیرش نیست و 
کشورهاي جهان بویژه غربی ها نسبت 
به این اقدامــات معترضند، هرچند 
رقابت هاي آنان با چین در این مواضع 
آنها بی تأثیر نیســت. فراموش نشود 
که وسعت سین کیانگ به اندازه ایران 
است و حدود 20 میلیون نفر مسلمان 
دارد. گفته مى شود که براى جلوگیرى 
از افزایش جمعیت مســلمانان حتى 
اقدام بــه عقیم کردن اجبــارى آنان 

مى کنند.
رویداد دوم مســأله کشمیر است 
که پس از استقالل هند و جدا شدن 
پاکستان همواره به عنوان یک مشکل 
میان این دو کشــور مطرح بوده و در 
این خصوص تاکنون چندین درگیري 
نظامی میان دو کشور رخ داده است 
و اکنون از حیث سرکوب مسلمانان 
وضعیت بغرنجی پیدا کرده و ارتش 
هند در آن جا استقرار بیشتري یافته 
است. کشمیر برخالف سین کیانگ 
نه فقط به دلیل مذهب کــه با ایران 

قرابت هاى عمیق فرهنگى دارد.
در هر دو مورد مســلمانان از طرف 
حکومت هاي مرکزي هند و بودایی 

تحت فشار هستند، ولی مواضع ایران 
طبعا سکوت است. در حالی که مطابق 
شعارهاي مرسوم نباید سکوت کرد. 
ولی کیست که نداند اولویت مسائل 
ایران و مقاومــت در برابر تحریم هاى 
آمریکا حکم می کند کــه در برابر دو 
کشــور اصلی مورد نیاز براي خنثی 
کردن تحریم ها یعنــی چین و هند 
خویشتندار بود و نباید عصبانی شد و 
آنها را از خود دور کــرد. دفاع از مردم 
یمن و مقابله با عربســتان سعودي 
نیز در ذیل همین چارچوب معنادار 
اســت؛ واال چرا به ســین کیانگ یا 
کشمیر کمک هاي مشــابه یا حتی 
کمتر نمی کنیم و حتى اگر کمکى هم 

شود، اعالم نمى شود.
این سیاســت قابل دفاع اســت، 
مشــروط بر این که در همــه موارد 
سیاســت خارجی خود را بر اساس 
همین منطق، تحلیل و اتخاذ موضع 
کنیم. این پذیرفتنی نیســت که در 
برخی از جاها به دفاع از مسلمانان و 
همبستگی اسالمی استناد کنیم و در 
برخی موارد دیگر از کنار آن بگذریم، 
گویی که هیچ حادثــه اي رخ نداده 
است. مشکل این سیاست متعارض 
آنجایی است که چوب هر دو سیاست 
را می خوریم، بــدون آن که نان آنها را 
بخوریم. هزینه هاي هر دو سیاســت 
را می دهیــم، بدون آن کــه از منافع 
آن بهره مند شــویم یا به اندازه کافی 
بهره مند نمی شویم. هنگامی که در 
برابر وضعیت کشمیر و سین کیانگ 
سکوت می کنیم، طرفداران مفهوم 
انقــالب و ارزش هــاي فراملی دچار 
حیرت و پرسش می شوند. در نتیجه 
نســبت به مواضع ایران درباره سایر 
مســلمانان مثل یمن یا فلســطین 
بدبین می شوند. آنان هم که خواهان 
سیاست خارجی براساس منافع ملی 
هستند نیز بر اساس ادعاهاي جاري 
و رسمی کشور، نگاه منتقدانه اي به 

مواضع خارجی ایران پیدا می کنند.
ادامه در صفحه 2
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گزارش خبرنگار «شهروند» از زوایاى پنهان برگزارى 
سوپرکاپ اروپا در استانبول ترکیه

یورگن کلوپ: «براى من خوشحال کننده بود که هواداران زیادى از ایران و 
تهران که لیورپولى هستند، این جا بودند و از پیروزى ما خوشحال شدند»

تا کی حسرت همسایه را بخوریم؟
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هوشنگ جاوید، پژوهشگر 
موسیقى نواحى در گفت وگو با 
«شهروند»: سازوکار انتخاب 
گروه ها براى اجراى گروه هاى 

موسیقى در مترو مشخص 
نبوده  و مترو از سازمان میراث 

فرهنگى یا بخش موسیقى 
مناطق و نواحى وزارت ارشاد 

کمک نگرفته است 
   صفحه 2

نوای سازهای 
محلی در زیرِ زمین  اتحادیه امالك: سال 83 با 

15میلیون تومان، 47 درصد 
ارزش یک آپارتمان را 

داشتیم، االن با 160 میلیون 
تومان 12 درصد را داریم!
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سال دیگه هم یه 
چادر مسافرتی 

داریم!

چشمان گودرفته، خنده های تلخ
شهریار مزیدآبادى، امدادگر پیشکسوت هالل  احمر در گفت وگو با «شهروند» 

ویژه بیست و ششم مرداد

سالگرد بازگشت آزادگان

س
فار

س: 
عک

  

پیچ  و خم کوه هــا و بیراهه ها جاى خــود را به ســاختمان هاى بلند داده 
اســت. دیگر خبرى از بارهاى ســنگین یخچال، اجاق گاز و دلشوره هاى 
کولبرى شــبانه نیســت؛ حاال جاى  آنها را لوله هاى بلنــد آهنى گرفته 
 اســت که ســوار بر دوش «ســیروان» طبقات را یکى یکى باال مى روند تا 
خانه هاى قــد و  نیم قد جدید باال برود و شــهرك دیگرى در ســلیمانیه

ساخته شود. 


