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فیلم هایى که معلوم نیست چرا 

ساخته مى شوند

نذرآب برای لب های خشکیده نهبندان
رئیس جمعیت هالل احمر براى بازدید از طرح نذرآب  و پروژه هاى نیمه تمام به خراسان جنوبى سفر کرد

حاشيه نوي�

از مشکالت على ضیا تا دردسرهاى دبیر ستاد امر به معروف

قوت قلب بدهید تا همه کارشان را بکنند
با آمدن حجت االسالم رئیسى به قوه قضائیه، برخوردها با 
مفاسد و پرونده هاى کالن اقتصادى شتاب  بیشترى گرفته 
و این قاطعیت و برخوردها امید بســیارى را در دل مردم 

زنده کرده است. 
رئیســى بارها گفته که در اجــراى عدالت خط قرمزى 
نمى شناســد و از اصحاب رسانه و مســئوالن  درخواست 
شفاف سازى و اطالع رسانى دقیق داشته. حرف مشخصش 
هم این است که:  «اگر کســانى به  هر نحو گزارشى درباره 
زدوبندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدى به حقوق 
مردم دارند، باید آن  را به دستگاه هاى مسئول اعالم کنند 
و دستگاه ها نیز باید اقدام کنند، زیرا اقدام از ناحیه سه قوه 
و نهاد هــا  مى تواند بــراى مردم اطمینان بخش باشــد.» 
همان طور که سخنگوى قوه قضائیه هم در موارد متعددى 
 خواستار گزارش تخلفات به مردم شده و گفته گزارشگران 

مفاسد اقتصادى باید حمایت شوند. 
این شــکل از عملکرد با آن چه در گذشته شاهد بودیم 
متفاوت است و طبیعى اســت که براى جا افتادن رویه  و 
بازشدن گره ها نیاز به زمان داریم. نه قضات و مجریان قانون 
عادت به این همه شــفافیت و فعالیت در  فضاى شیشه اى 
و پرنور دارنــد و نه فعــاالن اجتماعــى و روزنامه نگاران 
مى توانند خود را به ســرعت  ســازگار کنند و دســت از 
خودسانسورى هاى بى دلیل بردارند. خودسانسورى هایى 
که اغلب از روى عادت  و نگرانى بــوده و البته ملکه ذهن 
گزارشگران شده است. در این مسیر، چیزى که مى تواند 
تفاوت رفتار  قوه قضائیه مدل 98 را با مدل هاى قدیمى تر 
نشان دهد، بیش از تاکیدات شفاهى و سخنرانى، این است 
که  در عمل ببینیم از افشــاگران مفاســد دفاع و حمایت 
مى شود و کامال تحت نظارت هستند تا آسیبى به آنها  نرسد 
و زیر فشــار قرار نگیرند. این که روزنامه نگاران حرفه اى به 
خوبى کار خود را انجام مى دهند و  بدون سرك کشیدن به 
زندگى خصوصى افراد، پرونده تخلفات را برمال مى کنند، 
مصونیت داشته باشند و  مثل کشورهاى دیگر بتوانند زیر 

چتر حمایتى دولت و قوه قضائیه به کار خود ادامه دهند.  
به شــواهد اگر نگاه کنیم، همین حاال هم مى شود نقاط 
کورى را پیگیرى کرد که موانع اجازه فعالیت  هستند. در 
روزهاى گذشته دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر 

در برنامه فرمول یک سیما حاضر  شــده بود و به صراحت 
مى گفت براى ارشــاد مــردم و امر و نهــى در زمینه هاى 
اجتماعى و حجاب و امثالهم  مشــکلى وجود ندارد و همه 
همکارى مى کنند، اما تا کار به امر به معروف و نهى از منکر 
مسئوالن  مى کشد، بازخواســت ها شروع مى شود و عمال 

چنین کارى عملى نیست.  
در مقابل چنین صداقتى چه باید کرد؟ شــاید بهترین 
واکنش این باشــد که با اعالم حمایت عمومى بخواهیم 
 به مســئوالن در همه رده ها -و خداى نکرده نه به شکل 
جناحى و فقط براى بخشــى از مدیــران- توجه و  تذکر 
داده شــود و هر فشــار و مانعى رســانه اى و در مقابل آن 
ایستادگى شود. شــاید جالب باشــد اگر توجه کنیم  که 
همین صحبت هاى جناب جلیل محبى هم به هر دلیلى 
عواقبى در بر داشته است. شاید این صحبت ها و  شاید گپ 
بدون رودربایســتى على ضیا در برنامه فرمول یک که از 
آقاى محبى پریده بود، به اختالس بیشتر  اهمیت مى دهید 
یا به بدحجابى. هرچه بوده، برنامه فرمول یک پس از این 
گفت و گو البته انتقاداتى که به  شــهردار قــم کرده، براى 
مدتى تعطیل شده و شایعات مى گویند مشکل از همین 

صراحت لهجه على ضیا بوده  است.   
توقع زیادى نیست اگر انتظار داشته باشیم که در دوران 
شفافیت و شکسته شدن حریم هاى خودساخته، از  مجرى 
و ژورنالیســت رســانه ملى هم مثل بقیه حمایت شود و 
اجازه داده نشود تا هر نقد و حرفى کار را به  تعطیلى و سین 
جیم بکشــاند. همان طور که نمایندگان مجلس و فعاالن 
اجتماعى در روزهاى اخیر از رئیس  قوه قضائیه خواسته اند 
براى اتفاقاتــى که در مــورد روزنامه نــگاران مى افتد، با 
سعه صدر بیشترى عمل شود و  قوانین به طور کامل در این 

موارد رعایت شود.  
آقــاى رئیســى حتما دقــت دارنــد که بــا چنین 
عکس العمل هاى به موقع و واکنش ها و حساسیت هایى 
مى تواننــد  اعتماد ایجاد کنند و از همــه بخواهند براى 
افشــاى زد و وبندها و رو کردن فســادها پــا به میدان 
بگذارند.  اگرنه ترس بیهوده قدیمى همچنان دســت و 
دل ها را خواهد لرزاند و اجازه نخواهد داد کمکى به رفرم 

قوه  قضائیه بشود. 
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ایام سوگوارى و یک سنت دیرینه

هادى حیدرى
دبیر گروه شهرونگ

بر اساس عرف رایج و به پاسداشت 
حرمــت ایــام محــرم و شــهادت 
ســرور و ســاالر شــهیدان حضرت 
یــاران  و  اباعبداهللا الحســین(ع) 
وفادارشان، معموال  از روز اول محرم، 
صفحه طنز و کارتون شــهرونگ را 
تعطیل مى کنیم. البته این ســنت را 
زمانى که صفحه کاملى نداشــتیم و 
صرفا  در حد ســتون طنــز و کارتون 

بودیم نیز عمل مى کردیم. 
مى خواهم کمــى عمیق تر از عرف 
رایج به این مسأله نگاه کنیم و اساسا 
به فلسفه طنز و کارتونى بپردازیم که 
بیان کننده یک مسئولیت  اجتماعى 
اســت.  ظاهرا علت عدم انتشار طنز 
و خصوصا کارتــون در روزنامه، بُعد 
خنده آور بودن آن اســت. احتماال بر 
این اساس که شاید کارتون ها  موجب 
شاد شــدن مخاطب مى شــوند و از 
طرفى ایام ســوگوارى نباید همراه با 
شادى باشد، حکمى عرفى مبنى بر 
تعطیلى کارتون و  طنز در روزنامه ها 

داده مى شود.  
امــا آیا آن چــه ما به عنــوان طنز 
تصویرى و تحریرى منتشر مى کنیم 
را مى توان با شادى از جنس پایکوبى 

مقایسه کرد؟
اساســا طنزى کــه ما دســت به 
انتشارش مى زنیم، داراى مسئولیت 
اجتماعى اســت. نکته هاى ظریف و 
کاستى هاى اجتماعى را رصد  مى کند 
و تالش دارد تا با بیانى هنرمندانه آنها 
را مطرح کرده و تلنگــرى به مردم و 
مسئوالن امر بزند. با چنین بن مایه اى 
عموما  طنزها و کارتون هایى را که در 
مطبوعات منتشــر مى کنیم اگر هم 
طنز است، طنز تلخى است که از یک 
عمق معنایى برخوردار است.  معموال 
برنامه هاى رادیــو و تلویزیون را از این 
زاویه دنبال کرده ام کــه آیا آنها نیز از 

ابتداى محرم، برنامه هایى که شــاید 
شائبه  شاد کردن مخاطب در آن وجود 
دارد را تعطیل مى کننــد. دیدم که 
این طور نیست و شاید ریتم برنامه ها 

سنگین تر مى شود.
اتفاقا مى خواهــم بگویم که طنز و 
کارتون، عناصرى سنگین اند. اصوال 
«نقد»، امرى سنگین، عمیق و موثر 
اســت و از آن جا که طنز  تصویرى و 
تحریرى با «انتقاد» مسئوالنه همراه 
است، عنصرى وزین و موثر به حساب 

مى آید.   
امــا این کــه از مدت هــا قبــل از 
فرارسیدن تاسوعا و عاشوراى حسینى 
بخواهیم هر امرى را که شائبه شادى 
در آن وجود دارد، تعطیل  کنیم، چقدر 
با روح دین، ســازگار اســت؟ شاید 
این سوالى باشــد که پاسخش را باید 
متخصصان علوم دینى و روانشناسان 

و جامعه شناسان  بدهند. 
بــه نظر مى رســد اگــر بخواهیم 
عمیق و ریشه اى به اصالح این موارد 
بپردازیم، باید نگاه جامعه را نسبت به 
طنز، تصحیح و اصالح  کنیم. مخاطب 
اگر به ایــن نتیجه برســد که طنز و 
کارتون مســئوالنه از جنس لودگى 
لجام گسیخته نیســت، بلکه داراى 
رسالتى سنگین  است، آن را عنصرى 
تعطیل بردار نمى پندارد و انتشار آن 
را در جهــت زدودن ناهنجارى هاى 
اجتماعــى و سیاســى، الزم و موثر 

 خواهد انگاشت. 
به عنوان کسى که خمیرمایه هاى 
تربیتى اش بــا الگوبردارى از ســیره 
بزرگان دین شــکل گرفتــه و به آن 
دلبستگى و وفادارى دارد،  احترام به 
ســوگوارى معصومین علیهم السالم 
را الزم مى دانــم، اما به عنوان کســى 
کــه ســالیان طوالنى، مســئولیت 
سرویس هاى کارتون  وطنز مطبوعات 
را بر عهده داشته ام، معتقدم تعطیلى 
ستون هاى طنز تصویرى و تحریرى 
بهتر اســت محدود به همان روزهاى 
شهادت یا  وفات این بزرگان دین باشد. 
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گزارش «شهروند» از «تلما»، نخستین کافه اى که در 
تهران دو جوان افغانستانى آن را راه اندازى کرده اند

و این روزها پاتوق جوانان افغانستانى شده است

افغانستانی کوچک در قلب تهران
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گفت وگوى «شهروند»  با سیدمحمدرضا امینى 
تعزیه  خوان ماه محرم
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