
 زندگی در یک جغرافیای
 35 میلی متری

   کیانوش عیاری چگونه   قاب های ماندگاری ساخت

گروه سیاست: رئیس جمهور گفت: نسبت به ذخایر ارزی و ریالی 
و فروش نفت که به دو برابر افزایش یافته، جای هیچ گونه نگرانی 
وجود ندارد. حجت االسالم ســیدابراهیم رئیسی دوشنبه شب در 
برنامه زنده تلویزیونی در ســخنانی با مردم با اشاره به اقدامات 

دولت سیزدهم در دوران کرونا گفت...

وجه  قیمت نان، دارو و بنزین به هیچ 
تغییر نمی کند 

 رئیسی در برنامه زنده تلویزیونی در سخنانی با مردم: 

تومــان  10000 صفحــه      12     4274 شــماره  ســال نوزدهم         2022 مــی   10     1443 شــوال   8     1401 اردیبهشــت   20 سه شــنبه 
صفحه  2صفحه  11

در »شرق« امروز  می خوانید:    کوپن به چه کسانی پرداخت می شود؟، محسنی اژه ای دستور داد: نهایت مساعدت درباره کارگران و معلمانی  که پرونده دارند  و یادداشت هایی از  حسین حقگو،صالح نقره کار، قادر باستانی

 کیانوش عیاری بی شک از مهم ترین کارگردانان پس از انقالب 
محسوب می شود که فیلم هایش آن چنان که باید قدر ندید. 
»کاناپه« آخرین فیلم سینمایی او بعد از گذشت شش سال 

همچنان توقیف است و او در این مدت بازگشتی به تلویزیون 
داشت و بعد از ساخت سریال ماندگار »روزگار قریب«، »87« متر 

را ساخت که در نوبت پخش قرار دارد.

دولت ســیزدهم بســیار زودتر از زمانی که تصور می شــد 
بــا کاهش اعتماد مردم مواجه شــد. اینکه چــه عواملی این 
شرایط را سبب شد، نیازمند تحلیلی جداگانه در فرصتی دیگر 
اســت. گرانی های افسارگســیخته و اعتراضات مردمی که هر 
روز سفره هایشان کوچک تر می شــود که اکنون به خطبه های 
ائمه جمعه و حامیان دولت نیز رســیده نتیجه ناکارآمدی در 
ســامان دهی ضروری تریــن مایحتاج مردم اســت. در صورت 
ادامه وضعیت نابســامان اقتصادی کشــور با چالشی روبه رو 
خواهد شــد. اشتباه رئیس دولت سیزدهم آن بود که بی توجه 
به واقعیت های حاکم بر شــرایط کشور، در چند هفته مبارزات 
انتخاباتی و مناظره ها وعده هایی داد که پس از گذشــت ۹ ماه 
نه تنها محقق نشــد بلکه کشــور را در شرایطی قرار داد که در 
صورت ادامه و عدم عالج فوری، تصویری خوشــایند را برای 
روزها و ماه های پیش رو ترســیم نمی کند. یاد کیومرث صابری 
و هفته نامه گل آقایش بخیر. روی جلد یکی از شماره ها، دکتر 
حبیبی، معاون اول و ســوژه همیشگی، از گل آقا سؤال می کند 
»احوالت چطوره؟« پاســخ گل آقای دیشــلمه بسیار عمیق و 
پر مفهوم است: »الحمداهلل از فردا بهترم«. جنگ پدیده شومی 
اســت که آوارگی، فقــر و قحطی ظاهرا جزئــی الینفک از آن 
است. جای دور نرویم و نیازی به نقب زدن به تاریخ جنگ های 
دنیــا و شــرایط قحطی در جنــگ جهانی دوم در کشــورمان 
نیســت. وضعیــت اوکراین پــس از دو ماه از تجاوز روســیه 
پیش روی ما قرار دارد؛ آن هم در شــرایطی که از حمایت های 
اقتصادی ســخاوتمندانه و چندده میلیاردی همه کشورهای 
غرب برخوردار است. اما ایران تجربه دیگری را هم پیش روی 
جهان قــرار داد؛ در تعریف جنگ تجاوزگرانه رژیم بعثی همه 
جناح های سیاســی در این نکته متفق القول هستند که »ایران 
تنهــا بود و عراق از نظر مالی و تســلیحاتی از ســوی اکثریت 
قدرت های جهان حمایت می شد«. پول را شیوخ خلیج فارس 
تأمین می کردند و میگ و میراژ و موشــک اســکاد و اگزوسه و 
بمب شــیمیایی و... را روســیه و فرانســه و آلمان و انگلیس 
می دادند. با وجــود هدف قرارگرفتن پایانه های صادرات نفت، 
کشــتی های نفتکش و محموله های مــورد نیاز مردم در بنادر 
از ســوی رژیم عراق، دولت جنگ توانست کشور را اداره کند. 
این از افتخارات آن دوران پرمرارت است که اگر دولت مجبور 
به ســهمیه بندی برخی کاالها شــد، ولی هرگز نان مردم را با 
جنگ مرتبط نکرد. از یاد نبرده ایم که دورانی بر کشــور گذشت 
که قیمت یک بشکه نفت در مقطعی نسبتا طوالنی به هشت 
دالر رسیده بود. چهار دالر سهمیه تأمین نیازهای جنگ و چهار 
دالر دیگر برای اداره کشــور. بااین حال با تدبیر دولت وقت نان 
کوپنی نشــد و در حد مقدورات نیازهــای مردم نیر عادالنه به 
دستشــان رسید. در آن ســال ها، با همت سیدمحمود دعایی، 
ضمیمه هفتگی »اطالعات جبهه« منتشر می شد. در شماره ای 
از این هفته نامه، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و فرمانده 
جنــگ، در مصاحبه ای طوالنی که نگارنــده نیز در آن حضور 
داشت، در پاسخ به ســؤالی درباره ناهمخوانی اختصاص ارز 
برای تأمین مرغ مردم در شرایط جنگ گفت: »بنای نظام بر این 
است که در کنار جنگ، نیازهای اولیه مردم را نیز برآورده کند«. 
آن شرایط را مقایســه کنید با پرونده های متعدد اختالس های 
چندده هزار میلیاردی و شــعارهای عوام فریبانه تقسیم مردم 
به چهــار و ۹6  درصد و ســربرآوردن ماجرای سیســمونی از 
خانواده صاحب همان شــعار و تصمیم دولت در زمان صلح، 
نفت بشــکه ای بــاالی ۱۰۰ دالر برای کوپنی کــردن نان که در 
شرایط خروج برنج و گوشت و ماکارونی، کمترین قوت الیموت 
مردم اســت. امــا راهــکار برون رفت از این شــرایط خطرناک 
چیســت؟ به طور طبیعی نمی توان با پیشــنهاد مدیرمســئول 
یکی از روزنامه های صبح و توصیه به کناررفتن رئیسی موافق 
و همــراه بود. این توصیه نه امکان پذیر اســت و نه در عرصه 
عمل اتفاق خواهد افتاد. پیشــنهاد عملی تر انجام دو اقدام به 

صورت عاجل است:
اول، بــه تأیید همــه کارشناســان، تیم اقتصــادی دولت 
جملگی »زیر متوسط« اســت. کارنامه ۹ ماهه غیرقابل دفاع 
آنها، کلیت دولت را نیز به شــدت زیر سؤال برده است. راه حل 
در کنــار اصالحات سیاســی و بهادادن به خواســت و اراده 
مردم، کنارگذاشتن رویکرد یک جناحی، مبارزه با رانت خواری و 
مبارزه قاطعانه با فساد، در کوتاه مدت گماردن کسانی در رأس 
وزارتخانه ها و نهادهای اقتصادی اســت که با پشتوانه علمی 
و تجربه کشورداری در پی سامان دهی و بازکردن گره های کور 
کالف سردرگم اقتصاد کشور و حل مشکالت پیچیده آن باشند 
که نتیجه اولیه آن رضایت مردم اســت. حداقل تجربه رئیس 
دولــت اصالحات را عمل کنیــد که صادقانــه گفت اقتصاد 
نمی داند و برای ســامان دادن معیشت مردم و توسعه کشور 
کارکشــته ترین افــراد را در رأس وزارتخانه ها و ســازمان های 
اقتصادی گذاشت. به اعتراف همه کارآفرینان، دوره اقتصادی 
هشت ســاله اصالحات شــکوفاترین دوره اقتصادی کشور و 

کمترین بوروکراسی برای کارآفرینان و صنعتگران بود.
ادامه در صفحه 4

از سیسمونی تا نان کوپنی 

سـرمـقـالـه

 جاوید قربان اوغلی

 پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام  معظم  رهبری: رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار جمعی از کارگران، آنان 
را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلی »لزوم افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه 
رابطه کار و سرمایه« و »تأمین امنیت شــغلی« کارگران گفتند: واردات بی رویه خنجری به قلب »تولید ملی« و »اشتغال 
کارگران« است؛  بنابراین باید به صورت جدی از آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید محصوالت باکیفیت، مردم 

و دستگاه های دولتی مقید به خرید تولیدات داخلی باشند.

 حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشــاره به برنامه های مهم دولت در زمینه مســائل اقتصادی تأکید کردند: همه قوا و دستگاه ها و مردم 
به دولت کمک کنند.  رهبر انقالب هدف از دیدار با کارگران را قدرشناســی و تشــکر از آنان و تأکید بر ارزش نفس کار برشمردند و با اشاره به نگاه 
اســالم به »کارگر« و موضوع »کار« گفتند: برخالف نگاه اســتثماری نظام سرمایه داری و نگاه شــعاری نظام فروپاشیده کمونیستی، نگاه اسالم به 
کارگر، قدرشناسانه و ارزش مدارانه است...                                                      صفحه  2 را  بخوانید

 همه کمک کنند 
برنامه های اقتصادی 

 دولت به نتیجه برسد

 رهبر معظم انقالب اسالمی 
 در دیدار با جمعی از کارگران :

دبیر ســتاد حقوق بشــر گفت: مأموریت گزارشگر ویژه، برابر 
قطع نامه مصوب شورای حقوق بشر صرفا بررسی آثار تحریم ها 
بر حقوق بشــر اســت و مأموریتی برای بررسی سایر موضوعات 
ندارد. کاظم غریب آبادی در نشســت شورای عالی قوه قضائیه، 
با ارائه گزارشــی از اهــداف و برنامه های بازدید گزارشــگر ویژه 
اقدامات قهری یک جانبه از ایران، گفت: مأموریت گزارشگر ویژه 
اقدامات قهری یک جانبه هشــت سال قبل از سوی جنبش عدم 
تعهد به تصویب شــورای حقوق بشر رســید و کشورهای غربی 
و آمریکا نیز هر ســال به قطع نامه تمدید مأموریت این گزارشگر  

رأی مخالفــت می دهند؛ چراکه خود را در مقام پاســخ گویی در 
قبال جامعه بین المللی و کشــورهای تحــت تحریم نمی بینند. 
معاون امــور بین الملــل و دبیر ســتاد حقوق بشــر جمهوری 
اســالمی ایران با بیان اینکه دعوت از گزارشــگر ویژه و بازدید او 
از جمهوری اســالمی ایران در نهادهای عالی نظام به تصویب 
رســیده اســت و نه در قوه قضائیه، گفت: ســتاد حقوق بشر از 
آنجا که یک نهاد فراقوه ای اســت و اعضای اصلی آن از هر سه 
قوه هســتند و مختص به قوه قضائیه نیســت، به عنوان مرجع 
هماهنگی هــای مربــوط به این بازدید تعیین شــد. دبیر ســتاد 

حقوق بشــر همچنین عنوان کرد: مأموریت گزارشگر ویژه، برابر 
قطع نامه مصوب شورای حقوق بشر صرفا بررسی آثار تحریم ها 
بر حقوق بشــر اســت و مأموریتی برای بررسی سایر موضوعات 
ندارد. غریب آبادی تأکید کرد: کشــورهای تحــت تحریم باید از 
تمام ظرفیت های موجود برای پاسخ گو کردن و مسئولیت پذیری 
واضعان و مجریان تحریم های یک جانبه استفاده کنند. در رابطه 
با ایران نیــز طبیعتا با توجه به خصومت های مداوم دشــمنان 
علیه ملت ایــران، هرگونه برنامه ریزی با رعایت مالحظات الزم، 

انجام شده و می شود.

خـبــر

غریب آبادی:

ویژه« صرفا بررسی آثار تحریم هاست مأموریت »گزارشگر 

 عکس: پایگاه اطالع رسانی مقام معظم  رهبری

مورا، مسافر 
فرابرجامی تهران

»شرق«  ابعاد مختلف سفر مذاکره کننده ارشد اروپایی به تهران را  بررسی کرد

 نوری پور: تالش های انریکه مورا  احتماال تحت الشعاع ساز  ناکوک سنای آمریکا قرار خواهد گرفت
گزارش تیتر یک را در صفحه  3 بخوانید

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH

WWW. SHARGHDAILY.IR

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
860  36  119

WWW. SHARGHDAILY.IR

علی اصغر سیدآبادی

ســعید معروف، فوق ســتاره والیبال ایــران، روز گذشــته بعد از 
مدت ها دوری، به تهران برگشت تا به عنوان یکی از ابرستاره های 
تیم پیکان، مهیــای حضور در رقابت های قهرمانی باشــگاه های 
جهان شــود. حضور ســعید معروف در تیم پیکان، آن هم بعد از 
درخشش نسبی که ماه های اخیر در ترکیب تیم فنرباغچه داشته، 
یکی از بهترین اخباری است که روزهای اخیر به گوش والیبالی ها 
رســیده و حتی از آن بــه عنوان »بمب نقل و انتقــاالت« والیبال 
یاد شده اســت. معروف به طور تقریبی در یک دهه اخیر یکی از 
برترین پاسورهای دنیا بوده است. نقل قول مشترکی که بسیاری از 
مربیان نام آشنا و پرافتخار والیبال داشته اند، این بوده که  ای کاش 
می توانســتند در تیمشان یکی مثل ســعید معروف داشته باشند. 
داستان سعید معروف که مشهورترین کاپیتان تاریخ والیبال ایران 
است، مدت هاست با تیم ملی به پایان رسیده؛ او بعد از بازی های 
المپیک در ایسنتاگرام با نوشتن متنی از تیم ملی خداحافظی کرد.

این گزارش   را در صفحه   9 بخوانید

نرخ هایی فاقد اعتبار

چه کسی گفت  »معروف « 
بازداشت می شود؟

دست کوتاه  حقوق بشر 
درمورد اعدام کودکان

5

10

بررسی سن مجازات کیفری افراد زیر 18 سال

آیا قیمت غذا در ایران واقعا  ارزان تر  از کشورهای 
همسایه است؟

 نمایشگاه کتاب تهران
همچون نهاد اجتماعی 

نمایشــاه کتاب تهــران پایدارترین نهــاد فرهنگی ایران اســت که 
سال هاست برگزار می شــود، بدون اینکه مجلس و دولت و شوراهای 
ریز و درشــت دیگر اصل برگزاری اش را تصویب کرده باشند. این وقتی 
اهمیــت پیدا می کند که بدانیم رویدادهــای دیگری بوده که با مصوبه 
رســمی آغاز شده و بعد متوقف شده است.  با این حال سال هاست که 
نمایشــگاه کتاب تهران با این انتقاد روبه رو است که نمایشگاه نیست و 
فروشگاه است. این نقد را  هم برخی از نویسندگان و روشنفکران و حتی 
تنی چند از ناشــران به نمایشگاه دارند و آن را بازار مکاره سیب زمینی و 
ساندویج و کتاب می دانند و هم برخی ازاصولگراها که این روزها زمام 
امور دستشان است و نمایشگاه را فروشگاه بی در و پیکر و البد جوالنگاه 
کتاب های نامطلوب می دانستند. نه زور آنان رسیده است که نمایشگاه را 
تغییر بدهند و نه زور اینان رسیده و می رسد که نمایشگاه را به نمایشگاه 
کتاب های مطلوبشان تبدیل کنند.  نمایشگاه کتاب تهران تقریبا شبیه هیچ 
نمایشگاه دیگری نیست و واقعیت این است که نمی تواند هم باشد. این 
نتوانستن ربط مستقیم به سیاست دارد. همه چیز نمایشگاه کتاب تهران 
متأثر از سیاست است و آن دسته از منتقدان که دنبال تبدیل نمایشگاه – 
فروشگاه فعلی به نمایشگاه صرف هستند، از این نکته غافل اند که چنین 
چیزی ممکن نیست. وقتی کشوری عضو کنوانسیون برن نیست و تعداد 
کمی ناشر خارجی در حالی در نمایشگاه تهران حضور دارند که چند متر 
آن طرف تر کتابشان بدون اطالعشان به فارسی ترجمه شده و فروخته 
می شود، حرف از تبدیل کردن نمایشگاه کتاب تهران به نمایشگاهی مثل 
نمایشگاه فرانکفورت و پاریس و لندن خنده دار و تکرار حرف های مد روز 
است، مثل خیلی حرف های دیگر.                               ادامه در صفحه 4
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 قضاوت را 
به آیندگان بسپاریم

گفت وگو با داود موسایی مدیر انتشارات فرهنگ معاصر


