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شرایط اقتصادی با

نمایش «صدمین
سالگرد فتح گریه»
امان
از آن روز که

خانها ظلم می

نگاهی با ذره بین

کنند
چهــل و
انــدی ســال از
اجــرای نمایــش
«قلندرخانــه»
ایرج صغیــری
میگــذرد و هنوز
میــراث او در
اجرا کار میکند.
موسیقی
هنوز بهره بردن از
فولکوریک و تبدیل
احسان زیورعالم
دراماتیک
کردنش به شرایط
باشد .میتواند جذابیت
های ویژهای داشته
و
جذابیتی
تصویری از جهانی
که مخاطب را با
خود درگیر کند
ناشناخته برای او
بــا بهره
بیافریند .صغیری
آن ،گیری از میزانســن
در کنار موسیقی،
های نامتعــارف،
رئالیســم
جهانی ناآشــنا
نمایش از جادویی برآمده از
میآفرید که در
فرهنگ جنوب ایران،
آن ســلبی
آثار کالســیک و غربی خالص رؤیاآفرینی میکرد.
دریــا ،بر
می
ســاحل به ســیالیت
شــد و چــون امواج
شــیوه اجراییش را ابدی درمیآمــد .پویایی
«قلندرخانــه»
کرد.
صغیری و
گچســاران و به
«صدمین ســالگرد فتح
کارگردانی مهرداد علیپور ،داستان گریه» کاری از شــهر
تمام
زنی را
فرزندانش را از
روایت میکند که
او
دســت داده اســت و
هســتند ،برادرانی که مانع از درمان مقصر این عزای
بزرگ،
برادران
آنان میشــوند.
فرزندان و آمدن
زن ،برنوی خود را
طبیب بر ســر بالین
کــوه و
کمر میشــود .ســفری که در برداشــته و با جنازه تنها
دخترش راهی
میشــوند و به
پــی آن ،بخشــی از
جرگه
رعیت
از
قشون
پــی
او روان
خونخواه زن
بر جایگاه و
میپیوندند .زن
جنسیتش قیام میکند،
علیه ظلم حاکم
نیز
بدل میشــود .اگر این روزها در قیامی که به حرکتی
علیه قدرتمندان
یک
کارگردان خاص ســخن به جشنواره فیلم مدام از
تازهترین ساخته
میان می
مالــی و معنــوی
آید که در فیلم –
بســیار – موفق به
البته با پشــتوانه
تئاتر
نیز مهرداد علیپور ،بدون ســاخت اثری انتقادی
شــده اســت ،در
بهرهگیری از سنتهای زاگرس حمایت مالی و بدون
ســرمایه
معنوی ،با
جنوبی،
است.
نمایشی به غایت
نمایشی که در آن
انتقادی آفریده
میتوان رگههایی
کــرد و هــم رفتــار
از احقاق حقوق
دولت مرکــزی و
زنان را دریافت
زاگرسنشــین.
خانهای قدرتمند
میکند؛ هر علیپور تصویری از
نســبت بــه مردمان
احســاس جامعه
چند به
علیپــور برای نظر میرسد روایت در گذشته رخ کهگیلویــهای را ابراز
بیــان
میدهد.
حرفهایش به
لُ
موســیقی کــه در کوهها و دشــتها ،ســراغلُموســیقی ری
مــی
رود،
همان
آهنــگ رزم ،عالوه بر ایجــاد اتحاد ،جوانان ــر یکصدا می
خوانند و بســان
به
تالش میکند تصویری موزیکال از کنش هارمونی می
بخشــد .علیپور
رفتار
این وضعیت
عمومی منطقه
موزیکال
با
خویش
ابزار
و
بیافریند.
ادوات
یک
برنو و یک اسب
آشنا برای مردم لُر
همگام میشود.
سرمایه یک مبارز لُر
میکند
است .وسایلی که
و هم دفاع .این
هم با آن معاش
بار وضعیت در
موقعیت حمله
شده است و تنها راه
باقیمانده ،نبرد برای به دست است .حقی گرفته
همه همصدا می
آوردن
شوند؛ نغمه رزم و
حق است .پس
عزا سر میدهند
«صدمین ســالگرد
و پای میکوبند.
فتح گریه» قرار
به
زبان درمیآیند و پیشبینی می نیســت واقعگرا باشد.
موجودات در آن
خاندانش خواهد
کنند .از اینکه چه در
داستان نقطه آمد .همه چیز با ریتم و ضرباهنگی آینده به سر خانم و
سریع
ضعف اثر
رخ میدهد؛ اما
میشود .آنقدر
روایت یکپارچگی
موسیقی و آوازها
خود را از دست میدهد .انگار مهم کارساز هستند که
میشود هر جایی
شوخی کرد و از اصل ماجرا دور نیست قصه چیست،
شد.
کفایــت میکند .ایــن
همان نقطهای اســت که نه فضای آفریده شده
تنها
مهمی از تئاتر ایران
درگیرش میشود .ایده گویی بر علیپــور؛ که بخش
هر روی
متن
امسال «صدمین سالگرد فتح
کفایت میکند .به
گریه» میتواند تنها
لقب بگیرد.
نمایش بومی جشنواره

حسین رسولی

ایران تئاتر

نمایش
«قــزل حصار» بــه
نویســندگی و کارگردانی
جشــنواره تئاتر
فجر حضور دارد .این کارگردان امیــن ابراهیمی در
او دغدغه
سیوهشــتمین
تئاتراز
نــه! اطرافیان من
و دســت پراجتماعی دارد و ســالها میشــود که در هنرمندان موفق
به تئاتــر عالقه
لرســتان است.
به خانه
ندارند و می
میرود ولی میگوید که در جشنوارههای مختلف شرکت میکند همیشه میگویند که
معروف
شــود بــه ایــن
شما آدمهایی
خــوش
نیستو بازیگر چهره ندارد.امین تهران به او اجرای
الکی گرفــت ولی من که راحتــی تئاترشــهر را
هســتید .تئاتر باید
عموم نمیدهند
در تئاتر
مالــی دارد تقصیــر
خودم جایزه
لرســتان موفق بوده است و پیش ابراهیمی با نمایشهایی چون «خانه چون و از زندگــی مــردم بگوید .مردمی بشــود و
در
کلــی تئاتر کار کردم جوابی داشــتم حرفها یعنــی چه؟خــودش اســت .ایــن
از
ســیو چهارمین
بایــد تئاترهایی
این نیز توانسته با نمایش «ترانه مادری» باشــند کــه
متولد کوهدشــت جشــنواره بینالمللی
نماینــده قشــر آســیبپذیر و نشــد اجرا برویم .من آدمی نگرفتم؟ ما به جایی رســیدهاند برخــی از مردم فقیر
ای برای تو»
تئاتر فجر جایزه
که
اســت ،در
هســتم و
اصلی را بگیــرد .ابراهیمی که باضعیفاند و تئاتر باید
خجالت میکشــند
احساســاتی حــرف
ســال  86نمایش
بــه صحنه
قبــول نکــردم
نسبت مستقیمی
بزنند و بگویند
مردم و
برده بود و با گروه
«خون و لجن» را در
اجــرا را کنار
بازیگــران عادی من
اجتماع داشــته
مشــکل دارند .تئاتر
بخش بینالملل جشــنواره نمایش «ترانهای برای تو» در ســال جشــنواره تئاتر فجر
باشــد و نباید از بیــاورم .چــرابگــذارم و چهره و ســلبریتی از اعتراضی اســت .من
مردم جدا باشد.
1۳۹۴
تئاتر
دیــدم که خیلی
کاندیدای  ۵جایزه
من وقتی غذا می
ابراهیمی،هنرمندکوهدشتی فجر شــدند .آنچــه
منتقدان به
دلم
می
بچههــای بــاالی
خورم
می
دیــدن
شــهر
خوانید
مــا
شــکند
گفت
است.
کارهای می
نمیآیند.
که خیلی
تیشــرتهایی
نمایــش
وگــوی ما با امین
از افراد ضعیف
پوشند که روی آن
خود شــما هم به
«غمنومه وطن و
جامعــه غــذا ندارنــد.
کار مــا نمی
تماشــای چسبیده و واقعاً عکس ارنستو چگوارا
تن» ،کاری از گروه
شــهرکردی
تئاتر هــم اینگونه
آییــد .چــرا اهالــی
برایم
اســت .ما
اســت که متنش
بایــد به مــردم ضعیف نزدیک بچههای شهرســتان توجه رســانه به همه چیز مصرفی عجیب است .انگار
را از یک افسانه
بریتانیایــی وام
بشویم.
گرفتــه
و
شــده
ندارند؟
با
اســت.
رسانه
 ëدربــاره
نماد ضد
همه سرمایه
و ایرانیزه
ســویههای شــرقی
 ëشده است تهران
ë
متــن و اجــرای
تئاتــر داری هم تبدیل به
کــردن آن ،بــرای
و اهالی تهران.
پس
نمایــش «قــزل
نیلوفر ثانی
وضعیــت تئاتــر ایــن
کاال شده است.
حصار»بگویید.
صحنــه آمــاده
شدهاست.
نبایــد
کار را تکرار
نســبت به موضوع
روزهــای ایــران را
هــای اجتماعی
کاال بشــود بلکــه بایــد صدای تئاترهایی که این
و محــل میکردم .شــهر ما سالن ندارد چگونهمیبینید؟
حساسهستید؟
متنــی که
من به شهرســتان
طبقات محروم
وجهــی
تمریــن
مــن
باشــد.
بازگشــتم
هم
دیگر
روزها
و
و
میخواهــد این
کــه
البته
بــا
بار
هیــچ
قرار
با
مشهور
وقــت
تبعیض
نیســت .دو
ممیزی هم
تــا  3مــاه بمانم
«حقیقــت» را از
بود نیم این
از غــم و رکــود و نگاهی ضدقهرمــان،
ماه و دوســتان را نمی گــول تعریفهــای کــه طبقه طبقاتی باعث این شده است دســت و پنجــه نــرم
مسیر را هر روز
ولی اآلن  ۸ســالی
روایت مردمی
کــه در
که
اســت هیچ امکاناتی ندارد .رفتیم .کوهدشت
باشــد که آنچه
خود رقمزده و پیــری برایشــان رخ
کردیم .به مــن گفتند شدهاند بر اساس
محــروم هیــچ
آنجا زندگی می
خــورم .تئاترهایــی
شــخصیتهای
ایــن روزهــا
داده و سرنوشت
خرم
تکانــی نخورند و
کــه مجبــور
کنم .شــرایط مالی
خیلی
نمایــش خیلی
آباد سالن دارد.
باعثش هســتند .ســلمانی شهر که شــان شدهاســت،
مشــهور شــدهاند بــر اســاس برونــد .بهشــدهاند به ســمت خــالف و جرم هســتند و حتــی گفتنــد چــرا حرفواقعی تبلیغات و رسانه
مــن ســخت اســت و ازدواج هــم کردم .من هــر ســال در
فرنگیس داشــته،
تبلیغــات و رســانه
فجر شــرکت می
در
ســالها دیگر مدتهاســت از آن شــهر رفته همسرزیبایی به نام
یکســری پیشــنهاد
ًکردم و اینگونه نبود .من اســت ۶ .ســال پیــش محکوم نظــرم طبقه محــروم به راحتی عامیانــه میزننــد و
بخش اســتانی
هــای است ۶ .سال
بــه
اســت
کاری هم داشــتم
کار اول شدیم.
ولــی نمی
فحــش میدهند .من
اصالح و زیبایی
هم گفتم
و مــردم دراین
به انجام جرم
کال هیچ دانشــگاه شدم اوایل دهه هشتاد
شــد زن و بچــه را دو مــاه تنهــا اجــرای درســت
ظاهــر خود نمی
آنکه حقیقت را
شــده اســت .شــاید هم باید این زندگی ماست و روی صحنه پیش اینگونه
وارد دغدغــه
و حســابی هم
گذاشت.
و از همه
بفهمد ،با چهره مبدل ،دوباره رســند .او حاال برای
و محل
واقعیت را
ســمت صادقانه اینکه خیلی از آدمهای چون نور ســالن خرمآباد خــرابنداشــتیم مطرح
هنرمندان جوان نباشــد اجتماعــی بــرای خیلی
هــا
نشان
این
به
نبود.
ســلمانی
مهــم
اش
روزها
شــهر
من
بدهیم.
و
باز
جوایز
هم
اوایل
گشته
بــه
خود من
بود .من
ولــی اجــرای
همان خانه
کوهدشــت به
بیشــتری گرفتم.
تمریــن کوتــاه
خیلی از مواقع از
آن موقــع
مــا دیــده شــد.
میشــود ،رویارویی او با این اســت .آنچه در طــی
دچار
تهــران آمدند ولی
اعتقــادی نــدارم.
مردم فحش
مهــم نبود که بچه شهرســتان آمدند و دیدند اما
حرفهای عامیانه و دهه هشتاد
نمایش قصهگویی
و
حقیقت
مشــکالتی شدند .بسیاری از آنها در پولــی هــم کســی بــه مــا کمــک هیچ هســتید
عاقبت فرنگیس
اســتفاده میکنم .چــرا
اســت که چرا او از
منتقدان و اهالی رسانه
نیامدنــد.
یا خیــر! و اینکه اصــالً
ناهنجاریهــا و
نکــرد .ما
آن شــهر رفت
چه شد .حقیقتی
انــگارمحرومــان خیلی مشــکل دارند نباید واقعیت را نشــان بدهیم؟رویچراصحنه وارد دانشگاه
بزههــای اجتماعی گرفتار بیشــتر از  ۴میلیون
که گویا ،تنها راه
چهره هســتید یــا نه! کســی مهم نبود ولــی
داســتان خط روایی
شــدند.
تومان پول رفت
آرامش است.
چیــز روی
و
مناســبی را طرح
نمی
نباید حرفــی
یکی خاطرهای از
و آمد آیــا
دادیــم .آنقــدر
همه شدم و از همه
صحنــه تصنعی
ریزیکرده و به
بزنند .مــن دیدم
پرســید یکی از
ســلطهگری ارباب بر
تعریف کرد و من هم اقوام خودش را پولــی بــرای هزینــه کردیم کــه
پــول داریــد یــا نــه!
میشــود؟ من
جهان بومی وطن
میخواهــم
رعیت ،ارعاب و
آن
نزدیک
مســئوالن گفت که اگر
دیدیم گروه
آن زمــان از تمام
خانواده
زور و خشــونت
را دســتمایه این
هم شــده و داســتانی
های شهرستانی
دغدغــه اجتماعــی خــودم را هنرمندان جوان
کسی مشکل به
نمایشــنامه
مــان نمیماند.
عوامل قدرت،
آشــنا که حتی به
قــرار دادم .او میگفــت یکی تصمیــم گرفتــم
بعد افرادی مثل ســید حمایت میکردند.
صورت رئالیســتی
شــباهت
روی
نشــان
حکایــات
دارد،
بــازی
مطرح
و
بدهم.
از آشنایان
این
متن
تنها
محمد
فحش
روزها
ســاخته و پرداخته میشود .و فولکوریک ایرانی
در
مسوات و رضا
شــان به آخر خط میرســد و از کنــم چــون دیگــر
تمرکز ثروتــی
ســالح آدمی اســت.
تا
کشــف چراها و
نظر
پولــی نداشــتم.
هم از جشــنواره
حقیقتی دور از
خــوب
پرده آخر با کششی
شــما وقتی هیچ جوایز بیشتری
زوری نداشــته
اقتصادی به چنــان
مشــهور شــدند.
خیلی خیلی
انتظار ،به پایانی
شــد ســمت فــرم
شــود که این پایان
میشــود که تصمیم وضعیتی گرفتار
باشــید فحــش می
هــا در گــوش مــا
نرفتــم و راضی
در نوع خود ،هســته فکری و غیرکلیشــهای ختم
به
هســتم .چون
خیلی از مــردم هم
خواندنــد کــه بــه
دهیــد .گرفتم .آن موقع
میکند .چرا که
قابــل
مــن از کارهای
ســرقت میگیرد.
شهرســتان خودتــان
حرکــت ایــن
برمال میشــود
فحــش میدهند و در
خیابان
تعمقی را ایجاد
آدم خیلــی احمقانــه بــوده زیــاد خوشــم نمیآیــد و در روشــنفکری امکاناتــی در آنجــا برگردیــد ولی هیچ
هم شاهد فحش هستیم ولی چرا مهم نبود که
جــای ایســتادگی و محافظــت ازســلمانی در اثر تهدیــد
نهایــت
اســت چون
داروغهچی ،به
روی صحنه تئاتر
قــرار برای تئاتر وجود نیســت و هیچ چیزی
تمام راهها را رفتــه بود و تنها اســت تنها چهارتــا
اربــاب بــه فرنگیــس ،او را تنهــا همســر و زندگــیاش
می
منتقد بگوینــد
شــورای نظــارت ممنوع شــده است؟ چرا بچه شهرستان
ندارد.
در قبــال طمــع
30ســال
خواســت زنده بمانــد .او از همه پولی خــوب بود .مــن
خیلی شــهر
همه امکانات در
گذاشــته و فــرار
ســالن
حرف
تهران
های
کرده
نخوابیده
و
طبقــه
جمع
هستید
اســت.
برای
او
یا
شده
آنکه
قــرض گرفتــه
خصوصــی را
محرومی را
خیر!
در ایــن
زدم کــه صدایــی
است و همه چیز
نظارت میکنــد مگر
بتواند به آرامش
بــود و تا آنجــا که
این حقیقت و
اینجاســت .من در
توانســته نیســت که در نــدارد .دیگــر دوره
بــود کارگــری
قوانینخصوصی نیســتند؟ و اینکه اصالً
رویارویی با بزدلی و تســلیم خود برســد ،نیازمند کشف
من فکر میکنم
که تلخ و
ایــن جایزه گرفتم و کسیجشــنوارهای بودم که
کــرده بــود ولــی
ما
است،
گزنده ،آشــکار
به جایی
زندگیاش چیــز را در لفافــه حرف بزنیــم
که
مــن
روشــن نیستند.
همان حقیقتی
می
میکند آنچه از
و همه بود
فــرم
در پشت صحنه
رســید که دســت بــه
امیــدوارم مواظــب آدمهــا باشــیم و مهم نبود چهره
رنج و ناشــادی
شــود ،انتخــاب و
در شــهر تهران
دزدی زد .با و حرفهــا را پنهان کنیــم و باید
تصمیــم خود
خــودش فکر کرده
بر انسان چیره
هوای مردم
ســاکن شد و اآلن
دردها داور
بود کــه فوقش
مســتقیم
اوســت .اجــرا با
را داشته باشیم.
هشت آینه قدی که
هستید یا نه!
اجراهای خود
میشــود.
بگوییــم .به نظرم
زندانی شکاف
دکوری مناســب از
شکست زمان و
من شــده است.
این آدم در فکر
 ëشرایط اجرا را
از واقعیات
گذر آن را منتقل
خودکشــی بود .تــا طبقاتی گسترش یافته است .چند مــن اعتقــاد دارم
چگونه دیدید؟
درونی مردم شــهر
ایــن داســتان در
کسی نمیپرسید
میکند و بازتابی
کاراکتر
که جایــزه مالک
ســالن مولــوی
جالباســی تشکیل شــده که در اســت ،یک صندلی
نیســت ولی
داستان را ماه ذهنــم مانــده بــود.
داریــم که همه
اگــر
آیا
مــن
خیلــی
عاقبت
جایزه
پول
آرایشــگری
و
خــوب
شــومی
ها در
عین
میز و
به
باشــد که
دارید یا
دارنــد ولی
اســت.
من از همه
من بــه همین
ذهنم بررسی می
حفظ ســبک رئال
و در
و فضای ســوررئال نیز
ما از شهرســتان
بســنده نکردم کســی به بیشتر گرفتهام ولی
داستان ،گریزی
نهایــت در طول یک مــاه آن کنم و در آخــر
دارد با دیالوگ
آمدیم نه! آن زمان از
ولــی ســالن
را
من
مشــخصکننده
نمایــش شــاهد
هایی جذاب که
پــر شــد و خــدا
پیاده برادر
اجرای عمومی
زلزلــه بودیــم.
میکنــم .ابتــدا به
زبانی ریتمیک
قــدرت بــازی دوره دوری نســبت
خیلــیرا تمام گروه
بزرگترم به من
نمیدهــد.
ســمت و ســوی
شــکر میکنــم.
بــه حال اســت
های
دو
و
خــوب
فــرم
و
و
مــن
مشــاوره
ســال
می
فرمالیســم
بازیگرانی
دهد
وقتی
پیــش
رفتم
که از
جاافتــاده در
و جایــزه
متــن را خواند،
ولی بعد بــه این
تمریــن خــوب و کافی این گروه کاراکترهایشــان،
خواهش کردم که تماشاگران شهرستانی
بخــش بینالملــل
رسیدم که باید رئالیستی پیش نتیجه پیش بهتر اســت .گفت از کار دو ســال
برخوردارند و از
و
جشــنواره
آن کار
اجــرای گریــم نقطه قــوت و درشهرســتانی حکایــت
پشــت در را هــم راه بدهنــد حمایت
بروم چون بین
حرفی اجتماعی
تئاتر فجر را گرفتم
قبلــی در بخش
میکند .طراحی
نیــز
ولی نشــد.
الملــل جشــنواره
ولــی هیچ
اقتصادی در میزدم .امکانات
قابل قبول اســت هرچند راســتای محتواســت.
مالی و گرفــت .برادرم گفت تئاتــر فجــر جایــزه دولتــی کدام از ســالنهای
کــه نمایشــیمن اولین بــار بود میکردند
طراحی صحنه
و
اینجا برایم
انتظار میرفت ،از ا
نورپــردازی نقطــه
بــه مــن
ســخت شــد .هر
 ۱۲0دقیقــهای
ذهــن تو خیلی تلخ
روز مــن و یکــی از
ای و حرفهایتری بهره برده کسســوارهای بیشــتر
اجــرا ندادنــد!
و ســیاه شده
اجــرا کــردم.
افســانهای ،از نظر
شــود
اســت .بعضی از تماشاگران میدانید چــرا؟
بازیگــران نمایــش باید
بیشــتر از
ترســناکی چالش ســخت و
بصری و زیبایی
تا این داســتان
چون شهرســتانی
شــهر  ۱30کیلومتــر راه میرفتیم تا به هم سؤالهایی از
بود.
جذابیــت بیشــتری ایجــاد کنــد .شناســی صحنــه نیز،
من کردند .من در پایان هســتم .ســالنهای
احســاس کردم
نمایش
برای مخاطب
خصوصــی هم
را خرمآباد برســیم و
کارم بایــد این
جــواد خاکســاری
در جشــنواره بــه
که فقط پولی
افسانه را دستمایه
تمرین خودمان
البتــه خیلی گونــه پیــش برود.
حقانــی ،گرچه یک
اجرای خود قرار
انجام بدهیم .بعد
کــه واقعــاً نمیدانــم کار مخاطبان گفتم کــه یــک تهیه هســتند .جالب است
آن جای داده تا
ها از کار
داده اما موضع
با بازیگر دیگری
کننــده
تعریف کردند
تئاتــر کــردن در
ولی
نقد ظریفی را در
بتواند با مسائل روز
و
این وضعیت
تهرانــی آمد و
از شــاید تعارف کرده
آینههای کارشــده بــر صحنه ،ب اجتماعی پیوندی
سخت اقتصادی خوب است یا گفــت اجــرا می
باشــند.
خواهــد
و
من
در
نیز داشتهباشد.
عرض
چند
جایــزه گرفتــن
نتیجه هر عمل و بازتابش بر اهوشــمندی ،نمادی
روز تئاترشهر را
چون قبالً هم لــذت نمیبــرم
بــرای انعکاس
زندگی
بــر
گرفت! چگونه
جهانی که همــواره با وجــود فردی و اجتماعی
گرفتم ولی فایدهای
است .در تأکید
نداشت.
مسخ و سلطه انسانی دارد که صورتهای متعدد
قدرت ،ســعی در
به جای
تسلیم
آنکه مقاومت و
میشود و هستی
ادامه در صفحه 14
ایستادگی کند،
خود را میبازد.
غــم نومــه وطن و
تن ،اجرایی قابل
بهتر
حفظ شود ،میتواند اقبال اعتنا و توجه اســت
که اگر ریتم آن
عمومی را بهراحتی
بهدست بیاورد.
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درآمدزایی  6میلیارد دالری با  121میلیون بشکه نفت جدید

نمایش «غم
نومه وطن و تن»
حقیقتی زنجیر شده

نقدنامه 38

ابزارهای نوین قدرت در عرصه بینالملل

ترور سردار اشتباه بود
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شهرها
دمای هوای برخی
به منفی  18درجه میرسد

بعد از چند روز افزایش دما از ابتدای این هفته با کاهش
خـــبر ناگهانی دما در اکثر نقاط کشــور مواجه هســتیم بهطوری
گروه ایران زمین کــه دمــای هــوا در برخــی شــهرها بــه منفــی  18درجــه
ســانتیگراد میرســد« .حیدر مطاعی» ،معــاون راهداری ســازمان راهداری و
توگو با «ایران» با اشــاره به اینکه در بیشــتر
حمل ونقل جادهای کشــور در گف 
مراکــز اســتانها از جمله زنجان ،همــدان ،اردبیل و تبریز تا روز سهشــنبه این
هفته شاهد کاهش دمای هوا از  12تا  18درجه زیرصفر هستیم ،ادامه داد :در
این مدت در گردنهها و جادههای این اســتانها برودت هوا و کوالک شــدیدتر
پیشبینــی میشــود؛ از ایــنرو از راننــدگان تقاضا داریم از ســفرها و تردد غیر
ضــروری در جادههــا پرهیــز کنند و در صورت تــردد حتماً به تجهیــزات اولیه
مانند زنجیر چرخ و باک پر از سوخت مجهز باشند .سازمان هواشناسی کشور
نیز با صدور اخطاریهای نســبت به بارش برف ،وزش باد شــدید ،کوالک برف
و کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور هشدار داد.
«فریبا گودرزی» ،کارشــناس ســازمان هواشناســی در گفتوگو بــا «ایران»
اظهار داشــت :از ســاعات پایانی امروز( 20بهمن ماه) در برخی نقاط شــمال
غــرب ،غرب ،دامنههــای زاگرس مرکزی از جمله اســتانهای البــرز ،قزوین،
ســمنان و تهران بارشها آغاز میشــود که این سامانه بارشی در ارتفاعات به
شــکل برف خواهد بود .البته روز دوشنبه فعالیت این سامانه گسترده خواهد
شد و انتظار میرود شاهد نشست برف در معابر نیز باشیم ،از اینرو مدیران
شهری باید آمادگی الزم برای پیشگیری از حوادث احتمالی را داشته باشند.
کارشناس سازمان هواشناســی افزود :بهدلیل تشدید فعالیت این سامانه
تــا پایــان امروز(20بهمــن ماه) ،بــارش برف ،وزش باد شــدید ،کــوالک برف،
کاهش محســوس دمای هوا و یخبندان در مناطق مرتفع اســتانهای گیالن،
مازنــدران و گلســتان وجود دارد و ارتفاع برف در ایــن مناطق حداکثر بین ۲۰
تا  ۳۰ســانتیمتر خواهد بود .طی روز دوشــنبه ( ۲۱بهمــن ماه) بارش برف در
گیــان حداکثــر بین  ۳۰تــا  ۷۰ســانتیمتر و در ارتفاعات این اســتان حداکثر تا
 ۱۱۰ســانتیمتر خواهد بود .همچنین طی این روز در جنوب آذربایجان غربی،
غرب زنجان و شرق کردستان نیز شاهد بارش برف خواهیم بود.
وی خاطرنشــان کــرد :با ورود توده هوای ســرد به کشــور طی امــروز و فردا
دمای هوا در بیشتر مناطق بین  ۸تا  ۱۵درجه کاهش مییابد .همچنین تا روز
سهشنبه در بیشتر مناطق کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد و دریای خزر و
خلیج فارس هم در این مدت مواج و طوفانی خواهد بود.
ëëکشاورزان مراقب یخ زدگی باشند
در همیــن حــال ،بهدنبــال کاهــش شــدید دمــای هــوا در روزهای پیــش رو،
«مسعود حقیقت» رئیس سازمان هواشناسی کشاورزی به کشاورزان و باغداران
شــمال توصیــه کــرد :اگر درحــال برداشــت محصول مرکبات هســتند بــا توجه
به کاهش شــدید دمای هوا هرچه ســریعتر نســبت به برداشــت محصول خود
اقدام کنند .همچنین گلخانهداران اســتانهای شــمالی در جریان باشــند که در
 48ســاعت آینده بادهای شــدیدی در راه اســت و آنان نیز الزم است سازههای
گلخانهای خود را بررســی کنند تا متحمل زیان نشــوند .حقیقت ،به کشــاورزان
استانهای جنوبی چون خوزستان و بوشهر ،توصیه کرد :در برداشت محصوالت
صیفی ،سبزی ،گوجه فرنگی و بادمجان ،خیار و کدو تعجیل کنند .همچنین در
ایــن چنــد روزه به علت کاهش شــدید دمای هوانباید از کــود «ازته» که خودش
باعث کاهش شدید دمای هوا میشود در مزارع گندم ،جو وکلزا استفاده شود.
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دولتهــا در عرصــه روابــط بینالملــل و بر پایــه اصول
علم سیاســت ســعی میکنند به منابع قدرت دسترسی
یادداشت
پیدا کنند .بررسی تاریخ روابط بینالملل نشان میدهد
کــه منبع قــدرت بهصورت کالســیک در دو بعد خالصه
میشد؛ یک ،قدرت نظامی و دو ،ثروت مادی.
الــف .قــدرت نظامــی ،بــر اســاس مختصاتهــای
نیروهای نظامی کشور ارزیابی شده و چنانچه هر کشوری
مهدی ذاکریان
در تاریــخ روابــط بینالملــل از ارتــش نیرومند و ســرباز
صاحبنظرمسائل
بینالملل
بیشــتری بهرهمند بــود ،در نظام بینالملــل قدرتمندتر
بــه شــمار آمده و بــه آن عنــوان ابرقدرت یــا امپراطوری
اطالق میشــد .با این همه ،قدرتمندان خردمند در کنار قدرت نظامی سعی
میکردنــد بهگونــهای عمــل کنند کــه نیــروی نظامی آنــان مانــدگاری و نفوذ
بیشتری داشته باشد .مبتکران قدرت در ایران باستان ،معتقد بودند اگر نفوذ
ســرزمینی ایران همراه با مدارا و فرهنگ ایرانی افزایش پیدا کند و از شــرق تا
هنــد و از غــرب تا دریای مدیترانه و یونان و در جنوب تا مصر پیش رود قدرت
کشور ماندگار خواهد شد.
ب .قدرت مادی ،صاحبنظران و صاحبان قدرت بعدها کوشیدند از منابع
دیگر قدرت نیزاستفاده کنند که شامل قدرت اقتصادی ،ثروت طال و پول بود.
این منبع در به استثمار کشیدن سایر ملتها مؤثر بود.
دو منبع قدرت کالسیک زور و زر همچنان دارای اعتبارند .یعنی هم ثروت
و هم شمشــیر هــر دو در روابط بینالملل مؤثر اســت .اما آنچــه بر ماندگاری
و مشــروعیت قــدرت تأثیرگــذار اســت ،بحــث نفــوذ اســت ،یعنــی اگــر شــما
میخواهیــد قوی باشــید و قوی بمانید ،نوع حضور شــما بایــد مبتنی بر نفوذ
هم باشد.
هــم اینک مؤلفههای قــدرت در تحوالت جاری بینالملــل از بعد نظامی
فراتر رفته و وجوه دیگری به آن افزوده شده است .تقویت قدرت درونی کشور
که پیشــتر دربرگیرنده قدرت کالســیک و شــامل قــدرت نظامی و ثــروت بود،
اینک ناظر به ابزارهای نوین قدرت است .عالوه بر قدرت نظامی ،مؤلفههایی
چــون توان اقتصــادی ،دیپلماســی قوی ،قدرت نــرم مبتنی بر نفــوذ و قدرت
متکی بر پشتوانه مردمی مهم میشود .اقتصاد از موئلفههای اساسی تقویت
قــدرت ملــی در جهان پیچیده کنونی اســت و در آن شــکوفایی اقتصاد ،تولید
ملی وصادرات صنعت از مهمترین شاخصههای آن بهشمار میآید.
افــزون بر تــوان نظامی و اقتصادی که ابزارهای چانــه زنی و امتیازگیری در
عرصــه مبادالت بینالمللی را برای کشــور فراهم میکند ،حوزه نفوذ معنوی
کشــور در فضای منطقــهای و جهانی مورد توجه قرار گرفته اســت .این مؤلفه
نفــوذ در نظــام جمهوری اســامی در وجه نظامی خود از ســوی یکــی از نوابغ
نظامی ایران ،شــهید سردار قاسم ســلیمانی مورد پیگیری قرار گرفت .ایشان
کوشــید از نفــوذ معنوی ایران برای گســترش قــدرت ایران اســتفاده کند و این
نفــوذ تــا دریای مدیترانه ،صحرای ســینا در غزه و افغانســتان و کشــمیر پیش
رفت .همزمان با این حوزه نفوذ ،دیپلماســی جمهوری اســامی هم بویژه در
ســالهای اخیــر و در بحبوحه جدال دیپلماتیک بر ســر برنامههای هســتهای
ایران که به برجام انجامید ،در ســطحی گســترده مورد پیگیری قرار گرفت .تا
جایی که مطابق آنچه گفته میشود که «حقیقت چیزی است که دشمنان به
آن اعتراف میکنند» ،ترامپ که دشــمن سرســخت مردم ایران اســت ،بارها
اعالم کرد که دیپلماتهای ایران از جمله آقای ظریف ســر ما کاله گذاشتند و
آنها مذاکرهکنندههای خوبی هستند.
عالوه بر دیپلماســی ،مؤلفه دیگر قدرت کشــور« ،قدرت نرم» است .یعنی
واداشــتن دیگران به خواستن آنچه شــما میخواهید .شما بتوانید از فرهنگ،
ادبیــات ،ســینما ،موســیقی ،ورزش و ابزارهــای اینچنینــی اســتفاده کنید تا به
خواســتههای خود برســید .امروزه کشــورها به ایــن ابــزار روی آوردهاند و از آن
اســتفاده میکننــد .در کنــار آن ،قدرت هوشــمند به این معناســت که کشــور،
آمیزهای از دو مؤلفه قدرت سخت و نرم را به کار گرفته و در فضاهایی از قدرت
سخت و در برخی از موقعیتها نیز از قدرت نرم استفاده میکند .به باور من
در روابط بینالملل قدرت نویی هم وجود دارد که
متکی به بهرهگیری از حمایت مردمی است.
ادامه در صفحه 2

پادزهر پایههای مالیاتی جدید

بودجهای که هر ســاله دولت تدوین و به مجلس ارسال
میکنــد بایــد در هر دو طــرف هزینه و درآمــد متوازن و
یادداشت
کارکرد توســعهای داشــته باشــد .درواقع بودجه و تمام
بخشهــای آن بایــد در راســتای پیشــرفت کشــور و حل
مشکالت اقتصادی کشور باشد.
بــا بررســی ارقــام و اعــداد بودجــه دو نــوع تفســیر
میتوان داشــت ،تفســیر نخســت همان اســت که ســند
وحید محمودی
مالی بودجه برنامهای برای رشــد و توســعه کشــور ارائه
اقتصاددان
کند و تفســیر دیگر این اســت که هزینــه و درآمد بودجه
تنها برای تنظیم یک سال مالی انجام شود.
این در حالی است که انتظار این است که بودجه کارکرد توسعهای داشته
باشــد و بــرای مشــکالت و خألهــای اقتصــاد برنامــه داشــته باشــد .دربخش
درآمدهای بودجه  194هزار میلیارد تومان ســهم مالیات است که درمقایسه
بــا ســایر درآمدهــا عــدد بــزرگ و قابــل توجهی اســت .زمانــی که بخشــی از
بنگاههــای اقتصادی هماکنون با مشــکالت متعددی روبهرو هســتند طبیعتاً
افزایــش فشــار مالیات بر دوش آنها باعث تشــدید مشــکالت آنها میشــود.
بنابراین در تنظیم مالیاتها باید حال و شــرایط بنگاهها و فعاالن اقتصادی
رعایت شود.
بــا ایــن حــال دریافــت مالیات امــری ضــروری و قابــل قبول اســت که در
تمــام دنیــا از آن اســتفاده میشــود .درهمین راســتا یکی از تمهیــدات مهم
درایــن زمینــه افزایــش پایههــای مالیاتــی جدید بــرای بخشهایی اســت که
فــرار مالیاتــی دارند .براســاس برآوردهای صــورت گرفته هماکنــون بین 30
تــا  60هــزار میلیــارد تومان حجم فــرار مالیاتی در اقتصاد ایران اســت که اگر
حاکمیــت اراده کنــد و بتوانــد پایههای مالیاتــی جدید را گســترش بدهد آثار
مثبت بسیاری دارد .با این اقدام میتوان پایههای مالیاتی جدید را بهسمت
بنگاههای بزرگی که مالیات نمیپردازند یا ســهم واقعی خود را نمیپردازند
و همچنیــن برخی از مشــاغل مانند پزشــکان و وکال و ...هدایت کرد تا ضمن
افزایش درآمدهای مالیاتی عدالت مالیاتی نیز اجرا شود.
بهطــور قطع از طریــق پایههای مالیاتی جدید میتــوان بخش عمده فرار
مالیاتــی را از بیــن بــرد .امــا نباید با توســل به روشهای ســلبی مالیــات را از
مردم دریافت کرد .چرا که این مســیر صوابی نیســت و باعث فشــار بر اقشــار
کم درآمد جامعه خواهد شد.
البتــه دولــت در کنــار مالیات درآمدهــای دیگری را در قالــب بودجه خود
تعریــف کرده اســت که بایــد به گونهای اجرا شــود کــه حداقل آثــار تورمی را
درپی داشــته باشــد .یکی از این درآمدها فروش اموال مازاد دولت اســت که
از رقــم  4.4هــزار میلیارد تومان ســالجاری بــه  40.5هزار میلیــارد تومان در
ســال آینده افزایش یافته اســت.همچنین اســتفاده  30هزار میلیارد تومانی
از منابع صندوق توســعه ملی یا فروش  80هزار میلیارد تومان اوراق دولتی
نیــز از جملــه محلهای درآمدی دولت در بودجه  99اســت کــه نحوه اجرای
آنهــا اهمیت زیادی دارد چرا که همین طرحها آثــار مالیاتی برای بنگاههای
اقتصادی خواهد داشت.
درمجمــوع بــه نظر میرســد با بزرگتر شــدن کیــک اقتصاد و با مشــارکت
بخــش خصوصــی و تعاونی شــاهد رشــد و رونق تولیــد و به تبــع آن افزایش
درآمدهــای مالیاتی خواهیم بود .بنابراین یکــی از مهمترین روشها اجرای
برنامههای متنوع در راستای رونق تولید است.
اگــر بهدنبــال افزایش درآمدهــای مالیاتی هســتیم باید بســترهای تغییر
در شــرایط اقتصــاد کالن را فراهــم کنیــم تا از این مســیر بنگاههای بیشــتری
وارد رونق شــوند .بخصوص بنگاههای کوچک و متوســط که ســهم باالیی در
اشتغالزایی و درآمدزایی دارند .به طوری که اقتصاد کشور از طریق بنگاههای
کوچک و متوسط موفق به فقرزدایی و ایجاد اشتغال میشود.
در پایــان یکــی از موضوعــات مهمــی کــه بایــد بــه آن توجه ویژه داشــت
موضــوع تحریم اســت که باعــث واگرایی هزینه و درآمد دولت شــده اســت.
محدودیتهای تحریم از یک ســود درآمدهــای دولت را کاهش میدهد و از
سوی دیگر هزینههای دولت نیز باال میرود و با پدیده واگرایی هزینه و درآمد
دولت مواجه میشویم.

دستور ترامپ برای حمله به خودروی شهید قاسم سلیمانی
محور جنجالی هشتمین مناظره دموکراتها؛

نماینده کارگران
از ایمن نبودن محیطهای کار در ایران میگوید:

بازیگرسینمااعالم
کرد در اعتراض به
برخی رویهها از سینما
خداحافظیمیکند

خروج
قریبیان
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هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و میخوانیم و بازگو
می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëپاســخ به پیام درج شــده در تاریــخ  20آذر  98با عنــوان چرایی
عدم انعقاد بیمه تکمیلی جدید
جــوابیه
ماهیــت ســؤال نشــان میدهــد کــه در ایــن زمینــه انتقادی
بهبیمــه وارد نیســت چــرا کــه تعهد بیمهگــر زمانی محقق میشــود کــه بیمهگذار
نسبت به انعقاد قرارداد اقدام میکند ،در این مورد خاص سازمان متبوع شخص
سؤالکننده باید برای تمدید قرارداد بیمه تکمیلی برای کارکنان خود اقدام کند.
مصطفی زندی  /مدیرکل روابطعمومی و امور بینالملل
ëëسگهای ولگرد استان مازندران /مهرداد نیکو :سگهای
نظــــــــر ولگــرد در شــهرهای مختلــف اســتان مازندران بســیار زیاد
مـــــردم
شــده است .از مســئولین مربوطه خواهشــمندیم فکری به
حال این قضیه کنند.

ویژه
سی و هشتمین
جشنواره بین المللی
هر روز در سالن های
اجرا توزیع می شود

تئاترفجر

فیلمفجر

