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سالم روزگا ِر نو
آنهمه ناز و تنعم که خزان میفرمود
عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
ی و پیگیـــری و پیگیـــری ،پـــس
عاقبـــت .بـــا صبـــر و پیگیـــر 
از ســـه مـــاه تـــاش مـــداوم بـــرای اخـــذ مجـــوز ،انجمـــن
اس ــامی دانش ــجویان دانش ــکده ی پزش ــکی نی ــز ب ــه جرگــهی
نش ــریات دانش ــجویی پیوس ــت .گام اول را س ــخت ام ــا اس ــتوار
برداش ــتیم .در ای ــن می ــان دیدی ــم نش ــریاتی را ک ــه بیمج ــوز
و بیدردســـر و البتـــه غیرقانونـــی مطالـــب خـــود را چـــاپ
ِ
محرومیـــت یـــک
قانـــون
کردنـــد و حـــال نیـــز بـــر خـــاف
ِ
ســـاله بـــا نامـــی دیگـــر مجـــوز گرفتهانـــد .امـــا شـــعلهی
امیـــد در ســـینهی مـــا گرمتـــر از آن اســـت کـــه بـــه ایـــن
بیمهریهـــا ســـرد شـــود .مـــا گام اول در اصـــاح امـــور را
همیـــن فراهـــم آمـــدن بســـتری مســـالمتآمیز بـــرای گفتگـــو،
تضـــارب آراء و تحمـــل یکدیگـــر میبینیـــم و معتقدیـــم در
چنیـــن فضاییســـت کـــه رشـــد و تعالـــی دانشـــگاه و دانشـــجو
رخ میدهـــد تـــا چنـــان بیقانونیهایـــی برچیـــده شـــوند.
بـــه همیـــن جهـــت بـــا تمـــام ایـــن اوصـــاف میگوییـــم
«زن ــده ب ــاد مخال ــف م ــن» و امیدواری ــم ب ــر چنی ــن فضاهای ــی
اف ــزوده ش ــود ،ک ــه دانش ــجو چش ــم بین ــای دانش ــگاه و ص ــدای
رســـای آزادیخواهـــی و نگهبـــان پاکطینـــت عدالـــت و
قانونمداریســـت .امیدواریـــم از ایـــن پـــس بتوانیـــم در ایـــن
نشـــریه ،انعـــکاس دغدغههـــای فرهنگـــی ،اجتماعـــی ،صنفـــی،
مذهب ــی و سیاس ــی دانش ــجویان دانش ــکدهای باش ــیم ک ــه در
طـــول تاریـــخ اثربخشـــی خـــود در زمینـــه هـــای مختلـــف را
ثابـــت کـــردهاســـت .کـــه مـــا رســـالت دانشـــجو را در بهبـــود
اوض ــاع خ ــود و جامع ــه ی خ ــود و بهتری ــن راه رس ــیدن ب ــه آن
را نیـــز نقـــد مشـــفقانه میدانیـــم کـــه هیـــچ کـــس دلســـوزتر
از م ــا ب ــه خودم ــان نیس ــت و نخواه ــد ب ــود و ب ــا فعالیته ــای
اینچنینـــی ،ســـعی خواهیـــم کـــرد کـــه تمریـــن کنیـــم نقـــد
منصفانـــه را ،صبـــر و مـــدارا را ،آرمانخواهـــی واقعگرایانـــه را
و برمیگزینیـــم حرکـــت را بـــه جـــای ســـکون ،آشـــتی را بـــه
جـــای تفرقـــه و قانونمـــداری را بـــه جـــای قان ونســـتیزی.
پشـــتوانهی مـــا نیـــز همیـــن دانشـــجویانی هســـتند کـــه در
مقاطـــع مختلـــف ،قـــدرت خیرخواهـــی و اصالحطلبـــی
خویـــش را بـــه منصـــهی ظهـــور رســـاندهاند.
آرمـــان مـــا همیـــن راهیســـت کـــه قـــدم در آن نهادهایـــم،
باش ــد ک ــه ص ــدای ح ــق در گامه ــای م ــا طنی ــن افکن ــد ب ــه
پیـــروی از آن شـــير بيشـــهی حقيقتجویـــی ،آن صفشـــكن
دليـــر و شـــجاع راســـتگو ،آن غرقشـــدهی دريـــای خروشـــان
عش ــق و ایم ــان ،حس ــين ب ــن منص ــور ح ــاج •

انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسلامی بـا مشـارکت 50
درصـدی در تهـران و  62درصدی در کل کشـور برگزار شـد و مجلس
منتخـب از خـرداد  ۱۳۹۵رسـماً آغاز بـه کار کرد .ایـن مجلس چه در
انتخابـات و چـه در ترکیـب منتخبیـن آن تفـاوت هـای محسوسـی با
دوره هـای قبل داشـت.
هنگامـی کـه گمانـه زنـی هـا دربـاره انتخابـات آغاز شـد بسـیاری بر
ایـن بـاور بودنـد که این دوره تغییرات اساسـی نسـبت بـه مجلس نهم
خواهـد داشـت و عملکـرد مجلـس نهـم که مجلسـی با اکثریـت قاطع
اصولگـرا بـود مـردم را به سـوی تغییر سـوق خواهـد داد.
از تفـاوت هـای ایـن دوره از انتخابـات بـا دوره هـای قبـل کـه باعـث
شـگفتی شـد رد صالحیـت گسـتردهی کاندیداهـا بـود .در انتخابـات
حدود  12000نفر نام نویسـی کردند  60درصد آنها توسـط شـورای
نگهبـان رد صالحیـت شـدند! در ایـن بیـن پنجـاه نفـر از نماینـدگان
مجلـس نهـم و بسـیاری از چهـره های سرشـناس که عمدتـاً از جناح
اصلاح طلبـان بودنـد نیز حضور داشـتند بـه گونه ای که در بسـیاری
از حـوزه هـا حتـی یـک کاندیـد اصلاح طلـب باقـی نمانـد .در نتیجه
در لیسـت اصلاح طلبـان چهرههـای ناآشـنایی دیده میشـد و همین
موضـوع عملکـرد ایشـان را غیـر قابـل پیشبینـی کـرده بـود .ایـن
مسـئله منجـر بـه واکنـش بسـیاری از چهـره هـا شـد .همـان زمـان
رییـس جمهـور وقـت آقـای حسـن روحانـی گفتنـد« :باید مـر قانون
باشـد نـه مر سـلیقه .اسـم مجلـس خانهی ملت اسـت نـه خانهی یک
جنـاح .اگـر یک جناح هسـت خـب نیاز بـه انتخابات نیسـت همان ها
دوبـاره تشـریف ببرنـد مجلـس .احـراز واقعـی از آن ملت ایران اسـت،
ایـن ملـت بزرگ اسـت کـه پای صنـدوق می آینـد و آنانی کـه بهتر و
اصلـح هسـتند را بـر مـی گزیند».
اعلـی رغـم همـه ی موانـع انتخابات در تهـران به برتری کامل لیسـت
امیـد انجامیـد بـه طـوری کـه نفـر اول لیسـت اصولگرایان نفر سـی و
یکم منتخبین تهران شـد .حماسـهی «تَکرار» سـید محمد خاتمی در
ایـن پیـروزی نقش بهسـزایی داشـت .در نهایت آرایش سیاسـی نهایی
مجلـس دهـم بـه این صـورت رقم خـورد ۴۱ :درصـد اصالحطلب۲۹ ،
ت دینی.
درصـد اصولگـرا ۲۸ ،درصد مسـتقل و  ۲درصـد اقلی 
از تفـاوت هـای دیگر مجلـس دهم با مجلس های پیشـین انتخاب ۱۷
نماینـدهی خانـم در ایـن مجلس اسـت کـه از تمام دورههای پیشـین
بیشـتر بـوده اسـت .خوشبختانـه فراکسـیون زنـان مجلـس تابهحـال
عملکـرد قابل قبولی داشـته اسـت .تصویـب قانونی در رابطـه با عدالت
جنسـیتی ،تصویـب «الیحـهی کاهـش سـاعت کاری بانـوان شـاغل
دارای شـرایط خـاص» و تصویـب «طرح یـک فوریتی اعطـای تابعیت
بـه فرزنـدان مادران ایرانـی» ،اقدام به تشـکیل اتاق فکر حـوزهی زنان
در مرکـز پژوهشهـای مجلـس و انتخـاب  ۴نفـر از زنان بـرای حضور
در مجامـع بینالمللـی از اقدامات این فراکسـیون محسـوب میشـوند.
ترکیـب کمیسـیونهای مجلـس بـه نوعـی میتوانـد نفـوذ و وزن
جناحهـای مختلـف در مجلـس و هیئـت رئیسـه را نشـان دهـد .از
 ٨٣نفـر کل اعضـای هیأترئیسـه ٣٣ ،نفـر از اعضـای فراکسـیون
امیـد ١٢ ،نفـر مسـتقل و  ٣٨نفـر از جریـان رقیـب انتخـاب شـدند.
کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس کـه اولیـن و اصلیتریـن
هـدف اصالحطلبـان بـود ،بـه دسـت اصولگرایـان افتـاد تا زاهـدی ،از
قافلهسـاالران اسـتیضاح فرجیدانـا ،ریاسـت خود را بر این کمیسـیون
ماننـد مجلـس نهـم ادامـه دهـد .در کمیسـیون فرهنگـی هـم اوضـاع
بـه شـکلی مشـابه پیـش رفـت .در کمیسـیون اجتماعی و شـوراها نیز
نهایتـا دو کرسـی نایبرئیسـی بـه فراکسـیون امیـد رسـید.
نکتـهی درخـور توجـه دربـارهی کمیسـیون آمـوزش ،تأثیـر ایـن
کمیسـیون در یکـی از حسـاسترین نقـاط چالـش بیـن دولـت و
اصولگرایـان اسـت .رئیس این کمیسـیون ،عضو شـورای عالـی انقالب
فرهنگـی محسـوب میشـود و بهاینترتیـب زاهـدی همچنـان در این
شـورا یـک حق رأی خواهد داشـت .شـورایی کـه نقشـی تعیینکننده
در امـوری همچـون تعییـن رؤسـای دانشـگاهها دارد.
از طـرف دیگـر فراکسـیون اصولگرایـان مجلـس دهم ،بـدون برگزاری

حتی یک جلسـه تاکنون ،تقسـیم به دو فراکسـیون شـده و فراکسیون
مسـتقلین و معتدلیـن کـه از فراکسـیون اصولگرایان جدا شـدهاند هم
هنـوز جلسـهای برگـزار نکردهانـد و هنـوز بـدون اساسـنامه و شـورای
مرکـزی و هیأترئیسـه ،تنهـا در حـد یـک نـام هسـتند .بـا ایـن حال
فراکسـیون امیـد جلسـات منظـم خـود را پـی میگیرد که خـود یکی
از مزیتهـای ایـن فراکسـیون بـه ریاسـت آقـای دکتر عارف اسـت.
در ایـن مجلـس خبـری از «بگمبگمهـا» و اتهامزنیهـا و فیلمهایـی
کـه هـر روز بـه بهانـهای در صحـن مجلس نهـم نمایش داده میشـد،
نبـود .بـا ایـن وجـود نمايندگانـی هـم بودنـد کـه مرزهـاي اخلاق را
پشـت سـر گذاشـته و سـعی كردند مجلس را از مسـير سـالم ،منطقی
و كارشناسـی خـارج كنند.
اگـر در مجلـس گذشـته نمایندگانـی نظیـر دکتـر پزشـکیان و دکتـر
مطهـری جـزو معـدود نماینـدگان منتقـد بودنـد ،در مجلـس فعلـی
فـرد تـازه نفسـی بـه نـام دکتـر محمـود صادقی ظهـور یافتـه که در
جریـان حسـابهای قـوهی قضاییه نشـان داد میتـوان روی جدیت و
مطالبهگـری ایـن نماینـدهی شـجاع حسـاب بـاز کرد.
صادقـی در نطقـی در مجلس از مقامات خواسـت در خصوص شـایعات
موجـود دربـارهی واریـز میلیاردهـا تومـان از وجـوه قـوه قضاییـه بـه
حسـابهای شـخصی رئیـس ایـن قـوه توضیـح بدهنـد و گزارشـی از
عملکـرد حسـابهای مربوطـه منتشـر کننـد .ایـن نطـق بـا واکنـش
رییـس قـوهی قضاییـه و حکـم جلـب صادقـی همـراه بـود در حالـی
کـه قانونـا نماینـدگان از مصونیـت قضایـی برخوردارنـد .البتـه بعـدا
اعلام شـد که ایـن حکم جلب به دلیل شـکایت دانشـجویان بورسـیه
ای در واکنـش بـه اظهـار چهـار مـاه قبـل محمـود صادقـی دربـاره
غیرقانونـی بـودن بورسـیه هـا بـوده اسـت .و صـد حیـف کـه تعـداد
چنیـن نمایندگانـی کـه منافـع ملـی و مـردم را بـه منافـع شـخصی و
جناحـی ارجـح میداننـد در ادوار اخیـر مجلـس بسـیار کم و انگشـت
شـمار بودهاسـت کـه البتـه یکـی از مهمتریـن دالیـل ایـن موضـوع
ردصالحیـت گسـتردهی نیروهـای کارآمـد و شناختهشـده امـا منتقد
بـه دسـت شـورای نگهبان اسـت.
نخسـتین بزنـگاه تعامـل مجلـس دهـم بـا دولـت یازدهـم را میتـوان
عبـور سـه وزیـر پیشـنهادی حسـن روحانـی از فیلتـر مجلـس دهـم
دانسـت کـه نشـان از غلبـه مشـی تعامـل گونـهی آن بـا دولـت دارد.
نـگاه دقیـق به محتـوای جلسـهی رای اعتماد نشـان میدهد تاکتیک
منتقـدان دولـت در مجلـس دهم کمـاکان ادامـه اسـتفاده از کلیدواژه
فتنـه اسـتوار اسـت ،بـا ایـن حـال آنهـا بـا وجـود تالشهای فـراوان
بـرای جریانسـازی علیـه دولتیهـا ،اثرگـذاری چندانـی بـر رویکـرد
تعاملـی نماینـدگان مجلـس دهم نداشـتهاند .گـواه این مدعـا ،اعتماد
مجلسـیها بـه گزینههایـی اسـت که پیـش از این از مجلـس نهم رای
اعتمـاد نگرفتـه بودند.
اکنـون میتـوان گفـت معـادالت افـرادی کـه مجلـس دهـم را از بـدو
تشـکیل ،بـا غالـب نماینـدگان اصولگـرا یـا اصالحطلب معرفـی و وزن
ایـن پارلمـان را نیـز بـا سـنگینی کفـه اصولگرایـی یـا اصالحطلبـی
توصیـف میکردنـد ،بـا اشـتباهاتی همراه بوده اسـت؛ زیرا بـا نتیجهی
جلسـهی رای اعتماد مشـخص شـد کـه در مجلس دهم بیـش از آنکه
عنصـر فراکسـیونی اصولگرایـان یـا اصالحطلبـان تعیینکننـده باشـد،
طیـف مسـتقالنند کـه میتواننـد نقشـی تعیینکننـده ایفـا کننـد .به
ایـن ترتیـب هرکـدام از فراکسـیونهای امیـد یـا والیـت بـه تنهایـی
نمیتواننـد اجمـاع بـه وجـود آورنـد و در ایـن میـان بایـد بـه نقـش
سـیال و مهم مسـتقالن این مجلس موسـوم به فراکسـیون مسـتقالن
والیـی کـه میتـوان گفـت حدود یـک سـوم کرسـیهای مجلس دهم
را در اختیـار دارنـد ،توجـه کرد.
نکتـهای کـه در ایـن میـان قابلتوجـه و تامل اسـت رویکـرد آیندهنگر
به آرای مجلس دهمیها اسـت؛ عبور تقریبا آسـان وزیران پیشـنهادی
روحانـی از سـد پارلمـان ،پیامـی برای انتخابـات آتی در بـر دارد و آن
اینکـه ،غالـب مجلس دهم خواسـتار حفظ وضـع موجـود در انتخابات
ریاسـتجمهوری سـال آینده اسـت •

اولین زن انقالبی اسالم
حضــرت زهــرا دختــر گرامــی رســول خــدا بنــا بــر روایتــی
بیــن  75تــا  95روز پــس از رحلــت رســول اکــرم دار فانــی
را ودا گفــت امــا ایــن ســه مــاه برجســته تریــن قســمت
زندگــی حضــرت فاطمــه در فعالیــت اجتماعــی و سیاســی
ایشــان بــوده اســت  .زندگــی  18ســاله حضــرت زهــرا پــر از
پســتی و بلنــدی هایــی هســت کــه بــرای هــر جســت و جــو
گــری پــر از ابهامــات و ســواالت بــی انتهایــی ســت  .زندگــی
 18ســاله ای کــه نمــودار زنــی ســت کــه در طــول زندگــی
خــود اکثــرا بــه فعالیــت هــای خانــه و تربیــت فرزنــدان مــی
پرداختــه  ،امــا در برهــه ای بــه بزرگتریــن فعــال اجتماعــی و
سیاســی در زمــان خــود تبدیــل شــده اســت .
دربــاره ی زندگــی حضــرت زهــرا  ،بــه علــت شــرایط
فرهنگــی  1400ســال قبــل عربســتان  ،منابــع و مواخــذ
اشــارات کوتــاه و مختصــری دارنــد و عمومــا بــه احادیــث
و روایــات پیامبــر اکــرم و امیرالمومنیــن و روایــات بســیار
انــدک برخــی صحابــه بســیار نزدیــک اهــل بیــت پیامبــر
خالصــه مــی شــود و از حیــض ســند نیــز  ،احادیــث اندکــی
وجــود دارد کــه فرقیــن آن را روایــت کــرده باشــند  ،بــا ایــن
حــال روایــات و احادیثــی معتبــر از لحــاظ ســند و تواتــر در
دســت هســتند کــه رجــوع بــه آنــان حــاوی قســمت هــای
طالیــی و برجســته زندگــی حضــرت زهــرا هســت  .یکــی از
مهــم تریــن ایــن اســناد  ،خطبــه فدکیــه حضــرت فاطمــه
هســت کــه فرقیــن آن را روایــت کــرده انــد  .قدیمیتریــن
ســند ایــن ســخنرانی در کتــاب بالغاتالنســاء آورده
شــده اســت  .ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی در شــرح کتــاب
نهــج البالغــه و نقیــب بصــری در کتــاب خویــش بــه ایــن
ســخنرانی اشــاره کــرده انــد و در کتــب شــیعه نیــز ایــن
حدیــث را موثــق روایــت کــرده انــد .
حضــرت زهــرا کــه تــا قبــل از رحلــت پیامبــر اکــرم حضــور
کمرنــگ اجتماعــی داشــته و عمومــا در خانــه بــه تربیــت
فرزنــدان مــی پرداختــه اســت  ،بعــد از رحلــت پیامبــر اکــرم
پرچمــدار مبــارزه بــا حاکمیــت بعــد از پیامبــر قــرار مــی
گیــرد و اوج آن در خطبــه فدکیــه اســت  .در آن زمــان کــه
زنــان کمتــر بــه فعالیــت هــای اجتماعــی پرداختــه و حتــی
امنیــت کافــی بــرای حضــور آنــان در اجتماعــات یافــت نمــی
شــد  ،فاطمــه (س) در مســجد پیامبــر خطبــه ای قرائــت کرد
کــه اگــر حتــی بــه مفاهیــم آن توجــه نکنیــم  ،اصــل ایــن
کار یــک انقــاب در عرصــه ی فعالیــت هــای زنــان بــه شــمار
مــی رفــت  .زنانــی کــه تــا قبــل از ظهــور اســام بــه ارث مــی
رســیدند و دخترانــی کــه زنــده بــه گــور مــی شــدند  ،حــال
یکــی از زنــان آن جامعــه در جایــگاه پیامبــر در مســجد
خطبــه مــی خوانــد و خلیفــه وقــت را بــه چالــش مــی کشــد
 .میتــوان گفــت در آن شــرایط فرهنگــی ایــن اقــدام نــه تنهــا
یــک مبــارزه ی سیاســی علیــه ظلــم حاکمیــت وقــت بــود
بلکــه اقدامــی بــرای نشــان دادن وظیفــه ی زن مســلمان در
هنــگام نیــاز اجتمــاع بــه حضــور او بــوده اســت .
در خطبــه ی فدکیــه  ،بــا آن کــه محوریــت اصلــی آن حــق
خواهــی حضــرت زهــرا نســبت بــه غضــب نامشــروع فــدک
توســط حاکمیــت وقــت بــوده اســت ،علــم و بصیــرت دختــر
پیامبــر نســبت بــه تحــوالت اجتماعــی و احــکام و و معــارف
بــاالی قــرآن در آن نمایــان و برجســته اســت  .خطبــه ای
کــه بــا بیــان معــارف توحیــدی و نبــوی و اشــاره ای ظریــف
نســبت بــه علــت عصمــت پیامبــر شــروع مــی شــود و در
ادامــه تمثیــل هایــی بســیار زیبــا و توصیــف هایــی کامــل
و جامــع جامعــه ی حــال حاضــر مدینــه را بــه تصویــر مــی
کشــد از مهــم تریــن قلــه هــای ایــن خطبــه ی مهم سیاســی
اجتماعــی اســت کــه نــه تنهــا حاکمیــت وقــت را بــه چالــش
کشــیده بلکــه موجــب روشــن شــدن بیشــتر توانایــی  ،علــم
و بصیــرت خانــدان پیامبــر مــی شــود  .جــواب هــای قاطــع
قرآنــی حضــرت زهــرا بــه ادعاهــای خلیفــه وقــت  ،نشــان از
تســلط ایشــان بــه ظاهــر و باطــن قــرآن کریــم دارد کــه
بــا روشــی هوشــمندانه احادیــث مجهــول روایــت شــده از
خلیفــه وقــت را مخالــف نــص صریــح قــرآن دانســته و آن هــا
را ار لحــاظ اعتبــار مجهــول مــی دانــد .
درســت اســت کــه بــا وجــود روشــنگری هــای حضــرت زهــرا
نســبت بــه حــق فــدک و حــق خالفــت بعــد از پیامبــر اکــرم
 ،هیــچ کــدام از ایــن مــوارد بــه علــت در دســت داشــتن زر و
زور و تزویــر در دســت حاکمیــت برآمــده از کودتــای ســقیفه
بــه صاحبــان اصلیشــان بــاز نگشــت امــا ایــن مقطــع حســاس
و برجســته  ،الگویــی کامــل بــرای جامعــه و بــه ویــژه زنــان
مســلمان شــد کــه وظیفــه خــود را در تنگناهــای اجتماعــی و
مقاطــع حســاس تاریخــی بداننــد و زهراگونــه نمــاد شــجاعت
و بصیــرت شــوند •
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آهای خبردار! خوابی یا بیدار؟

نگاهی به حواشی سی و پنجمین جشنواره ی فیلم فجر

ِ
جنگ تحمیلی...
تو خونهم

ایــن روز هــا بــا نگاهــی هرچنــد ســریع و اجمالــی بــه کانــال هــای خبــری تلگــرام و ســایت
هــای خبرگــزاری مختلــف ،اخبــاری ناخوشــایند از وضعیــت گــرد و غبــار در خوزســتان و
ســیل جهــرم ،بــه چشــم مــی آیــد.
اســتان خوزســتان کــه در کرانــه ی خلیــج فــارس قــرار دارد ،مرکــز تولیــد نفــت و گاز ایران
بــه شــمار میــرود و جمعیتــی معــادل 4میلیــون و 531هــزار و 720نفــر دارد و پنجمیــن
اســتان پرجمعیــت ایــران محســوب مــی شــود.در ســفرنامه ی ایــن بطوطــه ،جهانگــرد
مراکشــی میخوانیــم« :ســر انجــام بــه شهر(شوشتر)تســتر رســیدم کــه در قلمــرو اتابــک
و ســر حــد بیــن دشــت وکوهســتان اســت .شــهری بــزرگ ،زیبــا ،خــرم و دارای پالیزهــای
نیکــو و باغهــای عالــی اســت این شــهر محاســن زیــاد و بازارهای معتبــر دارد و از شــهرهای
قدیمــی اســت .در دو طــرف رودخانــه بــاغ قــرار دارد و محــاذی دروازه دســبول ماننــد
بغــداد و حلــه جســری از کشــتیهای کوچــک درســت کردهانــد ،میــوه در تســتر فــراوان
اســت ،خیــرات و بــرکات ایــن شــهر بســیار و بازارهــای آن در خوبــی بیماننــد میباشــد».
ایــن اســتان کــه در طــول  8ســال جنــگ ایــران و عــراق مرتــب مــورد حمــات ارتــش
عــراق قــرار گرفت،دچــار صدمــات قــراوان بــه ســرمایه هــای طبیعــی و انســانی گردیــد امــا
بــا رشــادت مــردم صبــور و دلیــرش از تمامیــت ارضــی خــود دفــاع کــرد .امــا مدتــی اســت
کــه خوزســتان حــال خوبــی ندارد،گــرد و غبــار خوزســتان و آثــار نامطلــوب آن بــر زندگــی
روزمــره ی مردمانــش ،چنــد ســالی اســت کــه بــه معضلــی اساســی در ایــن اســتان تبدیــل
شــده و از نظــر زیســت محیطــی تاثیــر زیــادی بــر زندگــی ســاکنین ایــن اســتان داشــته
اســت .خبــری را میخوانــدم مربــوط بــه ســال  ،88کــه مصاحبــه ای بــا یکــی از باغبانــان
شهرســتان شــوش بــود کــه میگفــت بــه زنبــورداری مشــغول اســت و در طــول مــدت گــرد
و غبــار هوا،تعــداد زنبــور هــا و میــزان تولیــد عســلش کاهــش پیــدا کــرده اســت و هنــگام
گــرد و غبــار وقتــی زنبــور هــا رهاســازی مــی شــدند بــه دلیــل گــم کــردن مســیر ناپدیــد
مــی شــدند .از نیمــه ی دوم دهــه ی ،80مجموعــا 564روز پدیــده ی گــرد و غبــار در
ایــن اســتان وجــود داشــته اســت .ذرات معلــق موجــود در اســتان خوزســتان ،بــا توجــه بــه
انــدازه ای کــه دارنــد آســیب بیشــتری بــه بــدن مــی رســانند ،هــر چــه حجــم ایــن ذرات
کوچــک تــر باشــد(کوچک تــر از  2میکروگــرم)وارد حبابچــه هــای ریــوی مــی شــوند و از
طریــق گــردش خــون بــه بخــش هــای مختلــف بــدن مــی رونــد و بــا توجــه بــه وجــود
امــاح شــیمیایی در ایــن مواد،بیمــاری هــای متفاوتــی را بــه وجــود مــی آورنــد .رییــس
جمهــور نیــز در تاریــخ  5اســفند  95بــه اهــواز ســفر کــرد و هــدف ســفر خــود را برنامــه
ریــزی بــرای کاهــش ریزگــرد هــا عنــوان کــرد ،همچنیــن بیــان کــرد کــه :معــاون اول
رئیــس جمهــور ،دو روز پیــش گــزارش پایــان اتفاقــات رخ داده را بــه مــن داد و مــن الزم
دیــدم کــه بــه خوزســتان ســفر کنــم .یکــی از برنامــه هــای امــروز ایــن ســفر تشــکیل
جلســه ویــژه بررســی ریزگردهــای خوزســتان اســت .همچنیــن مــن میتوانــم براســاس
گزارشهــای وزیــر نیــرو بــه مــردم اهــواز بگویــم کــه دیگــر شــاهد قطعــی آب نخواهنــد
بــود و بــرای حــل مشــکل قطعــی بــرق نیــز در حــال تــاش هســتیم .بارهــا و بارهــا در
رابطــه بــا مشــکالت عدیــده ی خوزســتان در محافــل و ســمینارهای مختلــف ســخن گفتــه
شــده اســت،اما اینکــه چــه مقــدار از وعــده هــای وعــده دهنــده گان عملــی شــده اســت
،خــود جــای ســوال دارد ،و از طرفــی آیــا مــا بایــد فقــط منتظــر و نظــاره گــر باشــیم تــا
دیگــران وظایفشــان را انجــام دهنــد؟! آیــا نمیتــوان راهــکاری پیــدا کــرد کــه در کنــار
تــاش هــای دیگــر افراد،بــه بهبــود زندگــی ســاکنین خوزســتان کمــک کــرد؟! آیــا بایــد
بگذاریــم تــا بــه وضعیــت بحــران برســیم و بعــد دســت بــه کار شــویم؟! آیــا وظیفــه ی مــا
نیســت کــه از نماینــدگان خــود در مجلــس ســوال کنیــم و درخواســت رســیدگی کنیــم؟!
حــال نیــم نگاهــی میندازیــم بــه واقعــه ای در 29بهمــن 95در آب بنــد خاکــی محمــد آبــاد
جهــرم :ســد خاکــی جهــرم کــه بــه منظــور تامیــن آب کشــاورزی آن منطقــه ســاخته
شــده بود،بــر اثــر بــارش هــای گسترده،شکســته شــد .ایــن ســد زمانــی ســاخته شــده بــود
کــه ایــن منطقــه جــزء مناطــق کــم بــارش محســوب مــی شــد و ایــن ســد تاســیس شــد
تــا عــاوه بــر تقویــت منابــع آب زیرزمینــی،آب مــورد نیــاز اراضــی کشــاورزی را نیــز تامین
کنــد .گفتگــوی دکتــر یوســفی،عضو هیــأت علمــی گــروه «مدیریــت پــروژه و ســاخت»
دانشــکده معمــاری دانشــگاه تهــران را در یــک خبرگــزاری مــی خوانــدم کــه گفتــه بودنــد
مزیــت ایــن ســد ،جمــع آوری و مهــار ســیالب بــود .همچنیــن در جایــی اشــاره کــرده
بودنــد کــه بــا توجــه بــه تغییــرات الگــوی آب و هوایی،میــزان بــارش هــا بهبــود داشــته و
در بهمــن و اســفند رونــد افزایشــی داشــته اســت و مــا بــرای مدیریــت ریســک ســدها،باید
مراقــب ایــن نــوع پدیــده هــا باشــیم و بــا تاکیــد بــر اهمیــت پیشبینیهــا در مدیریــت
ریســک ســدها ،خاطرنشــان کردنــد :در ســدهای بــرق -آبــی کــه مخــازن بســیار بزرگــی
دارنــد ،ایــن پیشبینیهــا اهمیــت دو چنــدان دارنــد؛ چراکــه در ایــن ســدها ریســک
باالتــر اســت ،ولــی متاســفانه بــه دالیــل متعــدد ایــن پیشبینیهــا انجــام نمیشــود و
خســارات زیــادی بــه بــار م ـیرود .یعنــی تــا بــه امــروز بــرای پیشــگیری وجلوگیــری از
ایــن گونــه حــوادث کاری در حــوزه ی عملــی انجــام نشــده اســت  ،و هنــوز ســتادی بــرای
مدیریــت ریســک و بحــران تشــکیل نشدهاســت !!! •

جشــنوارهی فیلــم فجــر کــه تنهــا یکــی دو ســال از
انقــابِ اســامی جوانتــر اســت ،سالهاســت کــه بــدل بــه
بزرگتریــن رویــداد فرهنگی-هنــری کشــور شــده اســت.
رویــدادی ســینمایی کــه البتــه مشــاب ِه وج ـ ِه تســمیه اش
کــه برآمــده از انقــاب اســامی اســت ،مشــابهی در دنیــا
ـطح
نــدارد و یگانــه اســت .دو گونــه رویداد ســینمایی در سـ ِ
جهــان برگــزار مــی شــود؛ یــک دســته را «جشــنواره
 »Festivalمــی نامنــد کــه فیلمهــا بــرای اولیــن بــار در
آن بــه نمایــش درمــی آینــد مثــل کــن و لوکارنــو و قــس
علیهــذا و در ایــن گونــه جشــنواره هــا ،جوای ـ ِز معــدودی
صرفــاً بــه بهتریــن فیلــم و بازیگــر و  ...داده مــی شــود
کــه بــه تعــداد انگشــتان دســت هــم نمــی رســد .دســته
ی دیگــر را «جشــن اهــدای جوایــز  »Awardsمــی نامنــد
کــه اساسـاً بــرای جایــزه دادن بــه فیلمهــای اکــران شــده
ـال گذشــته اســت و جوایـ ِز متعــددی از جنبــه هــای
در سـ ِ
گوناگــون بــه فیلــم هــا و رشــته هــای مختلــف اهــدا مــی
گــردد .گونــه ی ســومی هــم جشــنواره ی فجــر ماســت
کــه نــه در تعریـ ِ
ـف اســتاندارد فســتیوال مــی گنجــد و نــه
ِ
تعریــف  .Awardsســینماگران و ســینماییهای ایــران،
در
بــه ایــن گونــه از برگــزاری جشــنواره عــادت کــرده انــد
و اعتراضــی جــدی بــه ایــن سـ ِ
ـبک برگــزاری نکــرده انــد
منطقــی برگــزاری جشــنواره
نتایــج
امــا هــر ســاله ،بــه
ِ
ِ
بدیــن ســبک اعتــراض مــی کننــد .ســالی نیســت کــه
اعتراضــات در مــورد داوری رخ ندهــد و عــده ای معتــرض
نشــوند و بــی برنامگــی در اکــران فیلــم هــا رخ ندهــد و
بعضــی از فیلــم هــا بــه ابتــدای جشــنواره نرســند و کــم
و زیــاد نشــوند .همــگان بــه ایــن قضایــا اعتــراف مــی
کننــد امــا هیــچ کــس بــه ریشــهی ایــن اتفاقــات کــه
سـ ِ
ـبک منحصربفــرد برگــزاری جشــنواره اســت اعتراضــی
نــدارد .باالخــره بایــد بپذیریــم کــه ده روز جشــنواره بــرای
داوری ایــن همــه فیلــم توســط هفــت نفــر در ایــن همــه
رشــته کافــی نیســت و حتــی ممکــن هــم نیســت و ایــن
ـول یــک ســال دیــده شــدن فیلــم
جــور کارهــا بایــد در طـ ِ
هــا صــورت پذیــرد و از دیگــر ســو هــم بایــد راهــکاری
اندیشــید کــه در معتبرتریــن جشــنواره هــای دنیــا هــم
ایــن همــه فیلــم اکــران نمــی شــود 33 .فیلــم در 10
روز .رکــوردی کــه قطعـاً و یقینـاً در دســتان جشــنواره ی
ـتان ایــن مدیــر و آن دولــت هــم نیســت؛
فجــر اســت .داسـ ِ
دلیــل
تــا جشــنواره ی فجــر بــوده ،ایــن مشــکالت بــه
ِ
ســاختار جشــنواره وجــود داشــته و بــا ادامــه ی رونــد
وجــود خواهــد داشــت.
مســتقیم
امــا جشــنوارهی امســال بــه واســطهی ورو ِد
ِ
رســانهی ملــی بــه دعواهــا ،بیشــتر محــل مناقشــه قــرار
گرفــت .بهــروز افخمــی در برنامــه ی هفــت ،اگــر بــه انتقاد
از فیلــم هــا و داوری کــه در بســیاری از مــوارد وارد هــم
بــود ،بســنده مــی کــرد ،را ِه خطــا نرفتــه بــود امــا افخمــی
ایــن مرزهــا را هــم در نوردیــد و وار ِد بحثــی فراســینمایی
و سیاســی شــد و اتهاماتــی امنیتــی را متوجــ ِه هیئــت
داوران و مدیریــت ســینمای ایــران از جملــه حجــت
اهلل ایوبــی کــرد .وی پیشبینــی کــرد کــه ســیمرغ بــه
ج تــن از
ماجــرای نیمــروز نخواهــد رســید چــرا کــه پنــ 
اعضــای هیئــت داوران در خــارج از کشــور اقامــت دارنــد و
ـرس منافقیــن ایــن کار را نخواهنــد کــرد .البتــه بعــد
از تـ ِ
از اعــام کاندیداتــوری ماجــرای نیمــروز در  9رشــته و
دریافــت  3ســیمرغ بهتریــن فیلــم ،بهتریــن فیلــم از نــگاه
ملــی و بهتریــن فیلــم از دیــدگاه تماشــاگران ،بــاز هــم
افخمــی عقــب نشــینی نکــرد و همچنــان بــر موضــع خــود
مصــر مانــد .او ایــن ادعاهــای خــود را تعمیــم داد و بــه
ســایر بخــش هــای داوری هــم کشــاند و ایــن گونــه بحـ ِ
ـث
جشــنواره ی فجــر را از مســاله ای هنری-فرهنگــی بــه
مســاله ای سیاســی-امنیتی تبدیــل کــرد.
شــاید بــد نباشــد کــه مطلــب را بــا ایــن جمالتــی کــه
ســعید قطبــی زاده بــه افخمــی در روز آخــر برنامــه ی
هفــت در جشــنواره گوشــزد کــرد تمــام کنــم که «ســینما
و فیلــم دیــدن هــا اگــر باعـ ِ
ـث ایــن نشــود کــه آدم هــای
بهتــری شــویم ،بــه هیــچ دردی نمــی خــورد• ».

