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گزارش

انتشار نامههاي نلسون ماندال از زندان

ادامه از صفحه اول

رفع ابهام براي مسكو

نشست مطبوعاتي بيستمين مراسم ساالنه  خانه سينما برگزار شد

قهرمان زمانه ما

جشن بزرگ اما كوچك

چارلينهانترگالت
ترجمهبهارسرلك
فوريه  1990وقتي نلسون ماندال از زندان آزاد شد ،دهها
روزنامهنگار و فيلمبردار از سراسر جهان راهي آفريقاي
جنوبي و سپس رهس��پار جاده خاكي خانه او در سوتو
ش��دند .من هم در مي��ان آنها بودم .همه م��ا يك هدف
مش��ترك داش��تيم :ماندال دريچهاي به روي  27سال
زندگي در زندان به ما بدهد و از اه��داف آتياش بگويد.
ماندال كه از س��ال  1962روان��ه زندان ش��ده بود هيچ
تجربهاي از نشستن جلوي دوربين تلويزيوني نداشت اما
ن موضوع او ساعتها با كتوشلوار و كراوات
برخالف اي 
مثلهميشهآرامنشستهبود.
سرانجام در پايان آن روز گرم نوبت من فرارسيد .سوالم
را با تالش براي باز ك��ردن دري آغاز كردم كه هيچكدام
از روزنامهنگاران در گش��ودن آن در موف��ق نبودند .به او
گفتم س��الهاي جوانيام در دوره جدايي نژادي امريكا
و پيش از جنبش حقوق مدني گذش��ت و به نوعي فكر
ميكنم اين تجربيات با كشمكشهايي كه او با آپارتايد
داشته همخواني دارند .قبل از اينكه جملهام تمام شود،
چشمهاي ماندال درخشيد و براي نخستينبار در آن روز
نگاهي جزيي به زندگي درون زندانش انداخت .او گفت:
«آه ،خانم مايا آنجلو را ميشناسيد؟» سرم را تكان دادم
و او رفتار محتاطانهاش را براي چند لحظه كنار گذاشت
و گفت« :وقتي در زندان بوديم همه م��ا كتابهاي او را
ميخوانديم».
اين موضوع تنه��ا چيزي بود كه در م��ورد ماندال و همه
زندانيان سياسي كه با او در جزيره روبن در حبس به سر
ميبردند به من و باقي روزنامهنگاران گفته ش��د .دفعه
دوم كه به آفريقاي جنوبي س��فر كردم ماه مه  1994و
چند روز پيش از س��وگند ياد كردن ماندال در مراس��م
رياستجمهوري بود و من براي پيدا كردن و مصاحبه با
برخي از زندانيان سابق جزيره روبن پرسوجو ميكردم.
يكي از دوس��تان آنها به من گفت« :ميداني ،اين آدمها
بين خودشان فقط درباره س��الهاي بعد از زندان حرف
ميزنند».
ام��ا در نهايت ماندال
آن س��الها را شرح
داد؛ او در خودنگاره
مان��دگارش ب��ا
جزييات��ي تصويري
اي��ن س��الها را
توصيف ك��رد .والتر
سيس��ولو و احم��د
كات��رادا او را ترغيب
كردن��د در زن��دان
كت��اب «راه دش��وار
آزادي» را بنويس��د .اما حاال در يكصدمين سالروز تولد
او ،كتاب «نامههاي زندان نلس��ون ماندال» حاوي 255
نامه دستنوش��ته منتش��ر شده اس��ت كه احساسات،
ي بودنش
دلشكستگيها و منابع الهام او را از زمان زندان 
بكر و دستنخورده به معرض نمايش ميگذارد؛ او ابتدا به
زندان جزيره روبن سپس به زندان پولزمور خارج از كيپ
تاون و سرانجام در س��ال  1988به زندان ويكتور ورستر
نزديك ش��هر پارل رفت .در اين زندان بود كه با مقامات
دولتي وارد مذاكره شد و خيلي زود آزادياش رقم خورد.
اين كت��اب خواننده را با دقيقترين ش��واهد به دس��ت
آم��ده از تكامل فك��ري مان��دال و تبديل او ب��ه يكي از
قهرمانان زمانه ما به دس��ت ميدهد .جم��عآوري اين
كتاب  10سال براي وس��م ونتر ،روزنامهنگار و نويسنده
اهل آفريقاي جنوبي زمان برد .او اي��ن نامهها را از منابع
مختلف به دست آورده اس��ت .اغلب اين نامهها ماندال را
همسري دوستداشتني و پدر بامالحظه پنج فرزند به
تصوير ميكش��ند .اين كتاب تالش او را براي در ارتباط
ماندن با خانوادهاش نشان ميدهد.

اولين نشست رسانهاي بيستمين جشن بزرگ سينماي
ايران روز گذش��ته در حالي برگزار ش��د ك��ه مهمترين
خروجي نشس��ت اين بود كه امسال جشن خانه سينما
بدون برگزاري مراسم ويژه و فقط با داوري فيلمها برگزار
ميشود.
هرس��اله خانه س��ينما همزمان با روز ملي سينما (21
ش��هريور) به پاس زحم��ات و تالش اهالي س��ينما و با
درنظ��ر گرفتن س��طح توليدات و كيفي��ت بخشهاي
مختلف فيلمهاي سينمايي جشني باش��كوه را برگزار
ميكند و به برگزيدگان هر بخش تنديس اهدا ميكند
كه قدمت برپايي اين جشن بيست سال است .اما امسال
با توجه به فش��ار اقتصادي كه بر كش��ور متحمل شده
دس��تاندركاران اين رويداد به رياس��ت علي نصيريان
تصميم گرفتند كه اين مراس��م را در ابع��اد كوچكتر
برگزاركنند.
منوچهر شاهسواري ،مديرعامل خانه سينما با اشاره به
اينكه برگزاري جشن خانه سينما حق سينماي نجيب
و اهالي سينماي ايران است و س��ينماگران ايراني يك
روز را دور هم جمع ميشوند و جشن باشكوه ميگيرند،
گفت« :ايام پرقصه اما پرغصهاي را س��پري ميكنيم به
اميد اينكه پايان هر قصهاي افتخارآميز و حماسي باشد
تالش ميكنيم اين دوره جش��ن خانه سينما با داوري و
قضاوتهاي منصفانه برگزار ش��ود اما از هرگونه مراسم
بزرگ وپرهزينه خودداري ميكنيم».
تورج منصوري ك��ه دبير هياتمديره آكادمي جش��ن
خانه سينما است نيز در همين زمينه گفت« :احساس
كرديم دين بيشتري نسبت به س��ينماگران داريم و به
نظرمان آمد كه جشن امس��ال را با صرفهجويي برگزار
كنيم تا از طرف ديگر بتوانيم به مس��ائل بيمهاي اهالي
سينمابيشترورودپيداكنيم؛صدالبتهكهجنبهحمايتي
از اهالي سينما را به صورت زيرساختي در نظر داريم».
در چند سال اخير اهالي سينما به كرات نسبت به عدم
حمايت معنوي و مالي خانه سينما در رسانهها گاليههاي
خود را ابراز داش��تند؛ هنرمنداني كه در ش��رايط مالي

سوژه روز

نقد روز
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تينا جاللي

به صف منتگذاران اضافه نشويد

سخت ساليان زيادي است كه بيكارند .حال بايد ببينيم
اين صحبتهاي تيم برگزاري جشن خانه سينما چقدر
در س��ال جاري جنبه اجرايي پيدا ميكند و تا چه اندازه
حالتنمايشيخواهدداشت؟
نميتوانيمبينسينماگرانتبعيضقائلشويم
تورج منصوري ،دبير هياتمديره آكادمي در پاس��خ به
پرس��ش خبرنگار «اعتماد» مبني بر اينكه وقتي همه
دستاندركاران جشن خانه سينما دم از مودت و دوستي
در ش��رايط بحراني كنون��ي ميزنند چرا دبير جش��ن
خانه سينما و هيات رييسه آكادمي براي داوري و نمايش
برخي س��ينماگران مطرحي همچون كيانوش عياري
استثنا قائل نميشوند؛ در حالي كه همين سينماگران
برجسته بودند كه در شرايط سخت و بحراني خانه سينما
به كمك و ياري اين خانه آمدند ،گفت« :ما هم ميدانيم
كه بايد از افرادي كه صاحبنام هس��تند و براي س��ينما
زحمت كش��يدند ،حمايت كنيم اما بايد از احساس��ات
فاصله بگيريم و نميتوانيم تفاوتي بين فيلمسازان قائل
شويم .آيا ميخواهيم گوشهچشمي به اين فيلمها داشته
باشيم يا اينكه ميخواهيم مساله آقاي عياري را ريشهاي
درمان كنيم؟! ما موظف هس��تيم در چارچوب منطق و
اصول مقوله داوري آثار را در نظر بگيريم .ما هم خوشحال
بوديم كه بخش غيررقابتي و جنبي در جش��ن داش��ته
باشيم اما كانون كارگردانان با بخش غيررقابتي مخالفت
كرد .اين پيشنهاد را خود كانون كارگردانان هم نپذيرفت
و حاضر به ديده ش��دن اين فيلمها در بخش غيررقابتي
نشدند».
به هم درست نگاه كنيم
در ادامه اين نشست علي نصيريان به اين نكته اشاره كرد
كه موافق برگزاري هر جشن و جشنوارهاي در كشور است
چون سينماگران ايراني نياز به تش��ويق و ترغيب براي
ادامه فعاليتش��ان دارند« :برگزاري جشن براي رقابت
نيست به منظور رشد و توسعه افراد است كه جشن برگزار
ميكنيم .اين روزها ما به هم نگاه درستي نداريم؛ برگزاري
جشن براي مودت و دوستي بيشتر است هر موفقيتي كه

براي سينماي ايران در اس��كار يا كن حاصل ميشود به
همه ما تعلق دارد ،به آقاي فرهادي گفتم كه در جوايز تو
من هم سهيم هستم و اين باعث سرافرازي همه ما است.
هرچند جايزه براي س��ينماي ايران براي دوران فعاليت
غفاريوگلستانوكيميايياست».
در ادامه تورج منصوري با بيان اينكه به دليل همزماني با
ماه محرم قطعا شب  ۲۱شهريور جشن برگزار نميشود،
اش��اره كرد كه براي چگونگي برگزاري اين رويداد فعال
تصميمي نگرفتهاند اما پيشنهادات مختلفي مطرح شده
از جمله اينكه برگزيدهها در رس��انهها اعالم شوند يا به
صورت زنده ،اما فعال به نتيجهاي نرسيدهاند.
به لحاظ تكنيكي نميتوانيم همه آثار را داوري
كنيم
منصوري همچنين درباره درخواست كانون كارگردانان
براي داوري فيلمهاي صرفا داراي پروانه س��اخت ضمن
توضيحات مفصل گفت« :كان��ون كارگردانان طي يك
نامه درخواس��ت كرد به دليل اينكه امسال آخرين دوره
برگزاري جش��ن به ش��يوه غيرآكادمي اس��ت يك بازه
سه س��اله را براي داوري آثار درنظر بگيريم درخواست
كانون مبني بر اين بود كه پروانه فيلمسازي لحاظ شود».
به گزارش ايس��نا ،دبي��ر هيات آكادمي جش��ن خانه
س��ينما گفت 40« :فيل��م در س��ال  ۴۵ ،۹۴فيلم در
سال بعد و  ۴۳فيلم در س��ال  ۹۶توليد شده كه ديده
نش��دهاند در نتيجه اين  ۱۲۸فيلم بايد به  ۷۵فيلم كه
هرساله در جشن خانه سينما داوري ميشوند ،اضافه
ميش��د .يعني در طول دو ماه بايد روزي  ۵فيلم را به
نمايش بگذاريم كه اين غيرممكن اس��ت چون برخي
از آنها اصال ديويدي نشدهاند .ضمن اينكه از بين ۷۵
فيلم ما  ۴۵ت��ا بايد روي پرده نمايش داده ش��وند و در
نهايت حدود  ۱۷۰فيلم را در مدت كمتر از دوماه بايد
نمايش دهيم .بنابراين طبق بررس��يها اين پيشنهاد
عملي نبود ،نه اينكه نخواهيم چون اتفاقا نظرات مثبت
بود ولي به شكل تكنيكي نميتوانستيم آن را اجرايي
كنيم .همچنين بايد قالب و چارچوبي را تعيين كنيم تا
تمام فيلمها براي داوري يك جنس باشند بنابراين در

زمين بازي ما اين كار عملي نيست».
همچنين مازيار ميري در پاسخ به پرسشي درباره اينكه
جشن سال قبل يكميليارد هزينه داشته گفت« :هزينه
جشن نوزدهم ۸۲۴ميليو ن تومان بوده است».
در بخشي از نشست اين پرسش مطرح شد كه تصميم
خانه سينما براي برگزار نكردن جشن غيرقابل باور است
آن هم در شرايطي كه جش��نوارههاي پرهزينهاي مثل
جشنواره جهاني برگزار ميش��ود يا اينكه چرا اسپانسر
براي جشن گرفته نميش��ود؟ كه منوچهر شاهسواري
به اين سوال پاسخ داد « :مس��اله ما خانه سينما است و
اگر رويدادي ديگر برگزار ميشود ،متولي خودش مثل
سازمان سينمايي بايد پاسخگو باشد .اصوال خانه سينما
در مقابل استفاده از اسپانس��ر يك قيد اخالقي دارد كه
استيج خود را نميتواند به هركسي بدهد .براي حمايت
دولت از برگزاري جشن ،ما هيچ توقعي را با دولت مطرح
نكرديم».
مديرعامل خانه س��ينما در انتهاي نشست تاكيد كرد:
«شايعهاي مبني بر اينكه س��ازمان بازرسي به چگونگي
برگزاري مراسم ورود كرده ،صحت ندارد چون ما ساالنه
حسابرسي در خانه س��ينما داريم و هيچ ايرادي درباره
حسابرس��يهاي خانه س��ينما تاكنون وجود نداش��ته
است».
در پايان اين نشس��ت ،نصيريان خطاب به داوران گفت:
از آنها ميخواهم منصفان ه و با ديدي حرفهاي به فيلمها
نگاه كنند نه با كينه ،دشمني ،ضابطه يا رابطه! داوريها
بايد بحق و درست باشد .از داورها خواهش ميكنم آنچه
واقعيت است را داوري كنند.
همچنين مازيار ميري اعالم كرد كه داوريها از ش��نبه
آينده ( 23تيرماه) آغاز ميشود و  ۵۱۹نفر حائز شرايط
داوري بودند كه ۹۲نفر خانمها هستند.
نشست خبري بيستمين جش��ن خانه سينما با حضور
منوچهر شاهس��واري (مديرعامل خانه س��ينما) ،علي
نصيري��ان (ريي��س جش��ن) ،ت��ورج منص��وري (دبير
هياتمدي��ره آكادمي) ،مازي��ار ميري (مدي��ر اجرايي
جشن) صبح روز گذش��ته در تاالر زندهياد سيفاهلل داد
خانهسينمابرگزارشد.

نگاهي به ايفاي نقش زندهياد ناصر ملكمطيعي در فيلم «برزخيها»
محمد ايراندوست

رامي��ن صديق��ي ،مدير موسس��ه نش��ر موس��يقي
«هرمس» و تهيهكننده در پي انتشار اطالعيه دست
ان��دركاران پروژه «س��ي» به آهنگس��ازي س��هراب
پورناظري ،خوانندگي همايون شجريان و كارگرداني
حس��ن معجوني مبني بر توقف پروژه ب��ه دليل آنچه
به عن��وان غمها و نگرانيهاي معيش��تي مردم عنوان
شده واكنش نش��ان داد .در متن منتشر شده از سوي
رامين صديقي آمده اس��ت« :در روزگاري كه شرايط
اقتصادي مناس��ب نيس��ت نبايد به هيچ كس خرده
گرفت كه از انج��ام دادن يك پروژه هن��ري يا اجراي
آن انصراف ميدهد ،به هر حال بس��ياري از همين راه
ارتزاق ميكنند و الزم اس��ت حداقل اميدواريهايي
براي بازگش��ت س��رمايه فكري ،زماني و ماليش��ان
داشته باش��ند .هرچند ش��ايد كنار كش��يدن سبب
كاهش بيش��تر ش��ادابي در جامع��ه و افزايش همين
رخوت ش��ود ،اما به هر ح��ال نبايد هم توقع داش��ت
كه كس��ي از اندوختهاش ،ب��دون انتظار بازگش��ت،
هزينه كند اما حداقل انتظار اين اس��ت تا با ش��هامت
اين را عن��وان كنيم و من��ت انجام ندادن ي��ك كار را
بر سر همان انسانهايي كه مش��كل معيشتي دارند،
نگذاريم .از مس��وول گرفته تا منصوب ،به اندازه كافي
بر سر شهروندان اين مملكت منت گذاشته شده و در
ازا هيچ چيز هم بهشان ندادهاند .ش��ما ديگر به صف
لش��كر منتگذاران اضافه نش��ويد .براي چندمين بار
است كه از اين اخبار ميشنوم و از برخي مطبوعاتيها
ه��م واقعا گل��ه دارم ك��ه چني��ن اخباري را اش��اعه
ميدهند بيآنكه آن را نقد كنند» .

هنر و ادبيات

15

در ميان آثار هنري و س��ينمايي آثاري وجود دارند
كه نياز اس��ت در مقاط��ع مختلف تاريخ��ي و براي
نس��لهاي مختلف و به قول زندهي��اد فردين براي
آدمهاي ت��ازه به نماي��ش درآيند ،ت��ا مخاطبان به
ويژه جوان��ان با ارزشها و هنجارهاي زالل انس��اني
و اخالقي بيشترآشنا و مانوس شوند .فيلم ارزشمند
برزخيها ب��ه كارگرداني ايرج قادري ب��ا بازي ناصر
ملكمطيع��ي ،فردين ،س��عيد راد ،اي��رج قادري و
محمد علي كش��اورز يكي از اين آثار اس��ت .فيلمي
كه در س��ال  1361به نمايش درآمد و با اس��تقبال
گرم و پرش��ور مخاطبان مواجه شد و با حاشيههايي
كه براي فيلم پدي��د آمد خيلي زود از پ��رده پايين
كشيده شد و به محاق رفت و بسياري از ارزشهاي
هنري و محتوايي آن ناديده انگاش��ته شد .خارج از
بحث حاش��يههاي فيلم برزخيها ك��ه تامل در آن
بدون ترديد ب��راي موافقان و مخالفان فيلم بس��يار
عبرتآموز و راهگشاست ،نگاهي گذرا داريم به بازي
زندهياد اس��تاد ناصر ملكمطيعي در نقش اس��توار
ژاندارمي در اين فيلم ج��ذاب و پرمخاطب ،فيلمي
كه پس از اكران آن تا سالها زندهياد ملكمطيعي و
بازيگران مشهورش ممنوعالكار شدند؟!
روايت فيلم برزخيها با فرار زندانيان آغاز ميش��ود.
در بهمن سال  1357در بحبوحه شكلگيري انقالب
اسالمي مردم به زندانها هجوم ميآورند و زندانيان
در بن��د حكومت ستمش��اهي را رها ميس��ازند .در
اين ش��رايط ملتهب چند زنداني سابقهدار فرصت را
مغتنم ميشمارند و همراه س��اير زندانيان از زندان
ميگريزن��د .زندانيان قصد دارن��د از طريق مرزهاي
غربي ،ازكش��ور فرار كنند كه در ميان مسير گرفتار
ايست بازرسي نيروهاي انقالبي و سپس ژاندارمري
ميشوند .با ترفندي از دس��ت آنان نيز ميگريزند و

استوار و ماندگار

در ادام��ه راه وارد روس��تايي
م��رزي در غ��رب كش��ور
ميش��وند .در روستا حوادث
و رويدادهاي��ي رخ ميده��د
ك��ه اف��كار و آرزوه��اي آنان
دچار تغيير و تحول اساس��ي
ميش��ود و ب��ا زيباييه��ا و
حقايق��ي مواجه ميش��وند
ك��ه در زندگ��ي آن��ان پيش
از اين جايي نداش��ته اس��ت.
زنداني��ان فراري با مش��اهده
وضعيت مردم روس��تا خروج
از كشور را فراموش ميكنند
و پابه پاي م��ردم با متجاوزان
بعثي كه ميخواهند هس��ت
و نيس��ت روس��تاييان را به تاراج ببرند قهرمانانه به
مب��ارزه برميخيزند .ماج��راي فيل��م برزخيها در
روستايي اتفاق ميافتد كه نماد ايران پس از انقالب
است .در اين روستا فرهنگ غني ايراني حاكم است،
ميهمان ارج و قرب بااليي دارد ،اگر كس��ي به روستا
تعدي و تجاوز كند مردان روستا متجاوز را سرجايش
مينشانند ،از سالحهاي پيش��رفته دشمن ،هراسي
وجود ندارد ،اهالي روس��تا براي آباداني آن شبانهروز
تالش ميكنند ،علمآموزي رايج اس��ت ،اگر كس��ي
خ�لاف و خيانت��ي مرتكب ش��ود س��خت مجازات
ميشود ولو پسر كدخدا باش��د ،عطوفت و مهرباني
و ارزشهاي انساني موج ميزند ،كعبه آمال كدخدا
زنجير ش��دن و گره خوردن دلهاي مردم با يكديگر
اس��ت ،زنان صاح��ب ح��ق و حقوقند و خودش��ان
سرنوشتش��ان را برميگزينند ،حفظ حرمت خون
ش��هدا بر زندهها و آيندگان واجب و حياتي اس��ت،
مردم از آزادي و حق انتخ��اب و عقيده برخوردارند و
حاكم بر سرنوشت خويشند.

زنداني��ان فراري ك��ه افكار و
باورهايش��ان فرس��نگها
با م��ردم اين روس��تا فاصله
دارد نظارهگر زن��ان و مردان
و كودكاني هس��تند كه براي
آزادي و استقالل با متجاوزان
تا پاي ج��ان ميجنگند و در
برابر هموطنشان متواضعانه
و برادران��ه رفتار ميكنند .در
اين روستا ارزشهاي انساني
و مفاهيم عرفاني حاكم است
ك��ه گمش��ده و آم��ال همه
انسانهاست .زندانيان وقتي
وارد چنين جغرافيا و فضايي
ب��رزخ ماندن
ميش��وند در
ِ
و رفتن قرار ميگيرند اما پ��س از فرا زوفرودهايي به
فطرتشان رجوع ميكنند و مانند انسانهاي پاك
و خوشطين��ت در براب��ر حقيقت و درس��تي رفتار
اهالي روس��تا كرنش ميكنند .در فيل��م برزخيها
ناصر ملكمطيعي در نقش استوار ژاندارمري است
كه با وجود نداشتن س��رباز بر اين باور است كه بايد
با تمام توان براي كش��ور تالش كرد و كمتر نق زد.
در سكانسي او وقتي وارد روستا ميشود تا زندانيان
فراري را دستگير كند با مش��اهده وضعيت روستا و
روحي��ه و انگيزه باالي روس��تاييان ب��راي مقاومت
در برابر متج��اوزان عراق��ي به گروهبان (حس��ين
شهاب) كه در كنارش ايستاده با لحن لوطيمنشانه
ميگويد :گروهبان يادته پرسيدي اين روستا چقدر
ميتونه مقاومت كنه؟
گروهبان :بله ،سركاراستوار شما گفتيد نميدونم!
استوار :حاال ميدونم گروهبان ،تا دنيا هست اين ده
هم هست ،آره.
استوار (ناصر ملكمطيعي) در فيلم اكشن برزخيها

با س��يمايي پرجذب��ه و باابهت هميش��گي ،مامور
وظيفهشناس��ي اس��ت كه براي انجام ماموريتها و
حفظ مرزهاي كشور س��ر ازپا نميشناسد ،كمبود
نيرو و امكانات ،خللي در روحي��ه او ايجاد نميكند
و در برابر متجاوزان بعثي مردانه ميايس��تد ،دانش
و تجربه نظام��ي خود را بهكار ميگي��رد و لحظهاي
از دش��من درندهخ��و غاف��ل نميش��ود .اين نقش
فراموشنش��دني در اوايل دهه ش��صت در هدايت
و ترغيب جوان��ان براي اع��زام به جبههه��اي نبرد
و مقابل��ه با متجاوزان بعثي بس��يار تاثيرگ��ذار بود.
اس��توار در س��كانس پاياني فيلم بر بالين زندانيان
ف��راري (ايرج ق��ادري و س��عيد راد) كه به وس��يله
گلولههاي متجاوزان بعثي غرق در خون هس��تند،
حاضر ميشود و دفاع ش��جاعانه و قهرمانانه آنان را
ميستايد و با صورتي مجروح و خونآلود اما مصمم
به افقهاي پيشرو ميانديشد .ناصر ملكمطيعي با
بازي درخشان و ماندگار خود در نقش سركاراستوار
ژاندارمري ب��ه اين نقش هويتي خاص ميبخش��د؛
هويتي كه پس از سالها در فيلمها هنوز تكرار نشده
است .ايفاي نقش ناصر ملكمطيعي به سبكي است
كه ارزشهاي متعالي انساني كه در جامعه كمرنگ
ش��ده يا رنگ باخته و همگان تشنه شنيدن و ديدن
آن هستند را بازگو ميكند و به خيل مخاطباني كه
سالهاست با اش��تياق آثار او را دنبال ميكنند اين
پي��ام را ميدهد كه م��ردي و مردانگ��ي در دفاع از
حقيقت و عدالت و ايستادگي در برابر زيادهخواهان
و متجاوزان معنا پيدا ميكند .شنيدن اين پيامها و
توصيههاي ناب و گهرب��ار از قهرمانان واقعي فيلمها
در اف��كار و ناخودآگاه جوان��ان بس��يار تاثيرگذار و
حركتآفرين اس��ت .هنرمندان سرمايههاي عظيم
ملي ب��ه ش��مار ميآين��د و س��الها و دههها طول
ميكشد تا چنين سرمايههاي گرانبهايي پديد آيند؛
بياييم قدرشان را بيشتر بدانيم.

در واقع معناي ارس��ال پيام در اين سطح به معناي اين
است كه قرار است تهران و مس��كو ،باب مراودهاي تازه
و فراتر از گذش��ته را باز كنند .قطعا مادامي كه محتواي
پيامهايي كه گفته ميشود قرار اس��ت همراه با مشاور
امور بينالملل رهبري به رييسجمهور روس��يه تقديم
ش��ود ،نميتوان در مورد متن و جزييات آن اظهارنظر
كرد .اما چند چي��ز را ميتوان از فرم و ش��كل اين اقدام
برداش��ت ك��رد .اول از همه اينك��ه بر اس��اس آنچه از
شرايط كنوني بر ميآيد نه قرار اس��ت و نه لزومي دارد
ايران گام تازهاي بردارد و اقدام ت��ازهاي انجام دهد ،چرا
كه مسووليتها و تعهدات خود را بر مبناي توافقهاي
بينالمللي به انجام رسانده است .نكته دوم اين است كه
ارس��ال چنين پيامي بيش از هر چيز اهميت مسائل و
تحوالت اخير در روابط دوجانبه را براي روسها تبيين
خواهد ك��رد .در واقع چنين پيامي نش��ان ميدهد كه
تحوالت جاري ،آنقدر مهم است كه لزوم برقراري تماس
درچنينسطحيپيشميآيد.
در مسكو ،قطعا اس��تقبال خوبي از اين رويداد ميشود.
والديمير پوتين احساس ميكند كه س��طح روابط به
جايگاه و درجهاي رس��يده اس��ت كه مخاطب چنين
پيامي قرار ميگيرد .تف��اوت وج��ود دارد ميان زماني
كه رييسجمهور روس��يه به تهران س��فر ميكند و به
عنوان بخشي از تش��ريفات اس��تقبال با باالترين مقام
ايران گفتوگو كن��د يا اينكه به اختي��ار مخاطب يك
پيامي از س��وي باالترين مقامهاي سياس��ي و رسمي
ايران قرار بگيرد .چنين پيامي قطعا چه مسائل سياسي
در چارچوب روابط دوجانبه و چه مس��ائل منطقهاي و
بينالمللي جاري را مورد پوشش قرار ميدهد .طبيعي
است كه چنين چيزي از سوي پوتين مورد استقبال قرار
بگيرد ،چرا كه هم نش��اندهنده ارتقاي روابط دوجانبه
بين مس��كو و تهران اس��ت و هم از جه��ت ديگر باعث
ميشود رييسجمهور روسيه بتواند با دريافت اين پيام
در مجامع بينالمللي و گفتوگوه��اي بلندپايه خود را
به عنوان فردي مورد اعتماد تهران و باالترين مقامهاي
ايراني معرفي كن��د .چنين جايگاه باعث ميش��ود كه
هم دس��ت پوتين ب��راي اظهارنظر از جان��ب تهران در
گفتوگوهاي ديپلماتيك پيش رويش بيشتر شود و هم
اجازه ميدهد كه شخصا در اين جايگاه از اعتماد ايران به
نفعخودشهمبهرهبرداريكند.
موضوع ديگري كه پيامد طبيعي اين ارتباط است ،اين
اس��ت كه هرگونه ترديدي را در بي��ن مقامهاي روس
نس��بت به جايگاه مس��كو در دس��تگاه سياستگذاري
تهران از بين ببرد .به اعتقاد م��ن اگر در ميان مقامهاي
بلندپايه روس ،ت��ا امروز كوچكتري��ن ترديدي وجود
داشت كه تهران نسبت به روسيه ديدگاهي ابزارگرايانه،
منفعتطلبانه ي��ا فرصتطلبانهاي باش��د ،با ارس��ال
اين پيام از بين خواهد رفت .در واق��ع اين فرصت براي
سياستگذاران مسكو و رييسجمهور اين كشور فراهم
شده است كه اگر كوچكترين شكي در مورد رفتارها،
سياس��تها يا اقدامات تهران داشتند يا نسبت به نيات
و انگيزههاي گروهي از مقامها يا سياس��تمداران ايراني
سوتفاهمي وجود داش��ت ،از بين برود و رفع ابهام شود.
ميتوان گفت با اين سفر و اين پيام ،براي مسكو روشن
خواهد شد كه تهران به عنوان يك همكار سياسي جدي
قابل اتكا است .شايد بتوان گفت كه شكل و صورت اين
پيام خود متضمن بخش��ي از معنا و محتواي اين پيام
است .همينكه ايران در باالترين سطح در زمينه روابط
دوجانبه اطمينان ميدهد و ابراز عالقه ميكند و از آنها
ميخواهد ك��ه رابطه با تهران را ج��دي بگيرند .به نظر
من اين يك فرصت بسيار مناس��ب براي مسكو است،
اگر تاكنون ترديدي داشتند يا نگران بودند كه تعهدي
بكنند و بعدها به دليل تعلل يا تغيير سياس��ت تهران،
زير بار اين تعهد تنها بمانن��د ،امروز ميتوانند اطمينان
داشتهباشند.
قطعا نبايد فراموش كرد كه حد روابط تهران و مس��كو،
قطعا در چارچوب منافع ملي دو طرف تعريف ميشود.
با وجود اينكه با اين اقدام ميتوان از ارتقاي بيشتر روابط
دوجانبه صحبت كرد ،اما همچنان مس��اله منافع ملي
مرز اقدامها چ��ه در تهران و چه در مس��كو خواهد بود و
دو طرف هيچ يك حاضر نخواهند شد از منافع ملي خود
به خاطر روابط دوجانبه بگذرن��د .تنها تفاوتي كه ايجاد
ميشود اين است كه ابهامها براي مسكو برطرف ميشود
و براي پوتين روشن خواهد ش��د كه اگر تاكنون شكي
وجود داشت كه بخش��ي از منافع ملي روسيه در رابطه
سازنده و فعال با تهران تامين ميش��ود ،حاال اطمينان
خواهد يافت كه رابطه با تهران تامينكننده منافع ملي
تهران است .ارس��ال پيامي در اين سطح ،نشان ميدهد
كه سياس��ت خارجي تهران در قبال مس��كو ،خارج از
تماميجناحبنديهاومباحثسياسيوافراداست.
سفيرپيشينايراندراتحادجماهيرشورويو
فدراسيونروسيه

ابزارهاي كنترل مصرف بنزين
ب��دون ه��راس از برخي تحليله��اي غيراقتص��ادي به
س��مت اصالح قيمت انرژي حركت كند .الزم اس��ت در
شرايط كنوني واقعيتهاي مصرف بنزين به مردم گفته
ش��ود و با ابزار قيمتي آنان را به صرف��ه جويي در مصرف
سوخت تش��ويق كرده و قيمتها را افزايش دهد .تجربه
ثابت كرده كه با س��اخت انيميش��ن و نوشتن شعارهاي
تبليغاتي نميتوان از مردم خواس��ت در مصرف سوخت،
آب و برق صرفه جويي كنند و بهتري��ن ابزار براي اين كار
نظام سهميهبندي و ابزار قيمتي است .از اين رو پيشنهاد
ميشود كه دولت سه قيمت را براي بنزين در نظر بگيرد.
نخست سهميه هزار توماني تعريف كند ،سپس سهميه
 1500تومان��ي در نظر بگيرد و در نهاي��ت قيمت را براي
افرادي كه بيش از اين س��هميه مصرف دارن��د آزاد كند.
طبيعي اس��ت در اين صورت يكي از مهمترين مس��ائل
اقتصاد ايران در بخش سياستگذاري و تصميمسازي حل
خواهد شد .البته الزم است تا سياستگذار در اين زمينه با
مردم گفتوگو كرده و مسائل و مشكالت كشور را با آنان
درميانبگذاردنهاينكهمثلدولتقبلبهيكبارهتصميم
به افزايش قيمت گرفته و به نظام اقتصادي ،سياس��ي و
اجتماعيشوكواردكند.

