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شما هم اگر دهه پنجاهی
طاهره آشیانی
باشــید حتما یادتان هست
وقتــی فیلــم «هفتتیرهــای
روزنامهنگار
چوبی» ساخته زندهیاد شاپور
قریــب پخــش شــد ،همــه
بچههایی که این فیلم را دیده بودند ،هفتتیرهای
الکی به کمر بستند و وسترن شدند .مثل بچههای
خود فیلم .اگر دهه پنجاهی باشید بازهم حتما یادتان
هست که بچههای این دهه چگونه به سبک تارزان
بدون اینکه حرف بزنند و با نوعی از صدای خاص به
دیگران پاسخ میدادند! اگر دهه شصتی باشید حتما
یادتان هست که بیشتر پسربچههای این دهه ،نقاب
زورو و شمشــیر و اسب او را با انواع وسایل ابتدایی
یشــدند و بــه
یســاختند و زورو م 
بــرای خودشــان م 
دیگران کمک میکردنــد .متولدین دهههای بعدی
تبدیل شدند به مرد عنکبوتی بسکه کارتون و فیلم
آن را دیدنــد .کارتون مهاجران و بچههای کوه آلپ را
هــم اگر خاطرتــان باشــد ،میدانید کــه بچههای این
کارتونها چه تأثیر عجیبی بر کودکان و سبک زندگی
و انتخابهای آنها داشتند .االن هم فیلمها ،کارتونها
و سریالهای زیادی است که بر سبک زندگی کودکان،
نوجوانان و حتی بزرگساالن تأثیر میگذارند .همه ما
در اخبار حوادث خواندهایم برخی با دیدن مثال فالن
سریال دست به خودکشی زدهاند یا سرقتی را مرتکب
شدهاند .از آثار نمایشی که بگذریم برخی هم هستند
که با خواندن یک کتاب یا نمایشنامه روزها و هفتهها
درگیر شخصیتهای آن میشوند و سبک زندگیشان
کال تغییر میکند و اگر نویســنده پرکار باشد و کتاب
و داســتان زیاد نوشته باشد و فردی خواننده آثار او
باشد کمکم به شخصیت داستانهای آن نویسنده
تبدیل میشود .اسکارلت در رمان«بربادرفته» زندگی
خیلیها را تحت تأثیر قرارداد ،چه آن زمانی که رمانش
منتشر شد و چه زمانی که بر اساس آن فیلم ساخته
و در سراسر دنیا اکران شد.
همــه اینها را نوشــتم تا به این برســم که رســانهها
چــه دیــداری و شــنیداری باشــند و چــه مکتــوب ،بر
مخاطبان خود تأثیر میگذارند و بهمرور ،سبک زندگی
او را تغییر میدهند بهخصوص اگر این رســانهها از
عنصر جذابیت هم استفاده کنند و بهاصطالح قلق
مخاطب را بشناســند و بداننــد که چگونه باید او را
پایبند خودکرده و آنچه مدنظر دارند را بهمرور به او
تزریق کنند .این روند زمانی جدیتر شده و مخاطب
تأثیر بیشتری میگیرد که سواد رسانهای کمی داشته
باشد و یا کال با آن بیگانه باشد و نداند خود اوست

واکنش آیتا… هاشمیرفسنجانی به مهاجرت متخصصان
آیتا ...هاشمیرفسنجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته
در مراسم آغاز به کار همایش «علم و فناوری آینده و راهبردها» از اجرا نشدن
حهــای تحقیقاتــی به عنوان یکی از مشــکالت موجــود در جامعه نام برد و بر
طر 
لزوم سرعت بخشیدن به اجراهای طر حهای تحقیقاتی تاکید کرد.
ایشان در این همایش گفت :اگر فضایی برای تحقیق ایجاد شود دیگر شاهد
پدیده فرار مغزها نخواهیم بود و حتی برای پیشبرد اهداف خود به دانشمندان
خارجی نیز نیازمند نمیشــویم .با فعال شــدن فضای داخل کشــور بســیاری از
نخبگان ایرانی مقیم خارج تمایل پیدا میکنند که به ایران برگردند( .صفحات  1و )2

تاثیر مصرف بیرویه انرژی بر صادرات
وزیر نیرو گفت :چنانچه ظرف  20سال آینده در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی
در کشور تدبیری اندیشیده نشود کشور در بخش صادرات انرژی با مشکالت
جدی روبهرو خواهد شــد و ایران از ردیــف صادرکنندگان بزرگ انرژی خارج و به
صف واردکنندگان خواهد پیوست .حبیبا ...بیطرف گفت :بهینهسازی مصرف
انــرژی بــه لحاظ آثار مفید و موثر آن ازجمله کنترل مصرف انرژیهای فســیلی و
مســازی محیطزیست مورد
الکتریکی،کاهش هزینههای ســرمایهگذاری و سال 
توجه بســیاری از کشــورهای جهــان قرار گرفته اســت .برای اجــرای این طرح در
ایران ارتقای سطح فرهنگ عمومی به منظور استفاده بهینه و منطقی انرژی و
آموزش و ایجاد انگیزه از ضروریات است( .صفحه )4

حقیقت خانه سبز

تشکیل اولین مجمع عمومی ملل متحد
در لندن (1946م)

نهجالبالغه

حکمت :127

آنکه در کار کوتاهی ورزیــد ،دچار اندوه گردید.
آن را که از مال و جانش نصیبی از آن خدا نیســت،
خدا را بدو نیازی نیست.

کافه
میرداماد

پلنگچال چگونه
پلنگچال شد

رسانهها نگرش ما را جهت میدهند

«واقعیت آنچیزی است که وجود دارد ،هرقدر هم
بد باشــد از آن گریزی نیست اما حقیقت آن چیزی

در ایتالیا (1653م)

مقطع
حساسکنونی

که باید انتخاب کند و رسانه در هر شکل و شمایلی
که باشد ،نمیتواند بهجای او تصمیم بگیرد یا قویتر
از انتخابهای او باشد.

بیژن بیرنگ ،تهیهکننده و کارگردان قدیمی تلویزیون
که سریالهایی مانند «خانه سبز» و«این خانه دور
است»و سری اول شام ایرانی را در کارنامه خود دارد،
بر این باور است که حقیقت و معنای دنیای امروز
ما را رسانهها شکل میدهند« .حقیقت یعنی آنچه
باید باشــد ،نــه آنچه وجود دارد .امروزه علم رســانه
آنقدر پیشــرفت کرده و تأثیرگذاریاش زیاد شــده
که رسانهها هستند که نگرش ما را درباره مثال یک
سیل یا سقوط هواپیما شکل داده و واکنش ما را رقم
میزنند همانطور که رسانهها هستند که انتخابات
را جهتدهی میکنند .امروزه رســانهها متعددند و
شکل و شمایل مختلفی دارند .یکزمانی رسانهها
محدودتر بودند اما همان زمان هم تأثیرگذار بودند.
رسانهها در دنیای امروز بسیار اهمیت دارند ،چون
به ما میگویند چگونه فکر و انتخاب کرده و تصمیم
بگیریم .ما زمانی به درک درستی از رسانه میرسیم
که بدانیم حقیقت و واقعیت چیست».

انتشار نخستین روزنامه چاپی جهان

بیژن بیرنگ اولین سری «شام ایرانی» را تولید کرد

طوالنیترین صفی که
تجربه کردم صف نان بوده
و آن هم چون همیشــه
از کودکــی خــــانواده
کمجمعیتی داشتیم ،یک
علیرضا رأفتی
نان بیشتر نمیخواستم
روزنامهنگار
و تــوی صــف یکدانهای
میایستادم که کمتر بود و سریعتر راه میافتاد.
من شــاید نتوانم درســت و شایسته صفهای
طوالنی اول صبح جلوی در صرافیها را درک کنم.
شمایی که سرمایهتان را دالر و یورو کردهاید شاید
بهتر بدانید چرا وقتی اینها ارزان میشوند ،مردم
صف میکشند که بفروشــند و وقتی کمی گران
میشوند ،صف میکشند که بخرند .البته بعید
میدانم همه آن مردمی که اول صبح توی صف
صرافی میایستند هم بدانند چرا االن باید بفروشند
یا چرا باید بخرند .شــاید از کســانی کــه از این راه
سرمایهشان را در زمان کمی و بدون هیچ زحمتی
چند برابر کردهاند شــنیدهاند کــه باید این کار را
بکنی .همیشه فکر میکردم کسانی که دوست
دارند کار زیادی نکنند و بدون زحمت پولشان
را چنــد برابر کنند ،واقعا بدون زحمت این کار را
انجــام میدهند .اما حاال میبینم آن وقت صبح
صف کشیدن جلوی در صرافی آنقدرها هم که
میگویند کار بدون زحمتی نیست!
البته در این میان کسانی هم همیشه هستند
که اندک پساندازی دارند که حاصل سالها کار
نشــان اســت و از ترس
ن و زحمت کشید 
کــرد 
نکــه ارزش پــول ملــی روزبهروز کمتر شــود و
ای 
حاصل دسترنجشان روزبهروز الغرتر ،به دنبال یک
سرمایهگذاری مطمئن میگردند و نهایتا راهشان
به صف جلوی صرافیها میافتد.
یکــی دیگر از صفهایــی که چند ماهــی طوالنی
ف کارگزاریهای بورس بود .هم مردم و
شــد ،ص 
کارشناسان رشد بیسابقه شاخص بورس را دیدند
و هــم دولت مردم را تشــویق به ســرمایهگذاری
مطمئن در بورس میکرد .طی چند ماه کســانی
که اول رشد این شاخص به این جریان پیوستند
حســابی سود به جیب زدند اما یکدفعه بیشتر
سهمهای بورس به ضرر افتادند و مردم سرمایهگذار
بیتجربه به اضطراب .طبق نظر کارشن اسها ،بورس
دارد مسیر طبیعی خودش را طی میکند اما طبق
نظر سرمایهگذارانی که اغلب بدون علم وارد این
عرصه شدند سرمایهشان دارد به باد میرود .حاال
هم صف چند ماه قبل جلوی کارگزاریها به صف
معترضین جلوی ســازمان بورس تبدیل شــده
که از عصبانیت به شیش ـههای این ساختمان
تخممر غ پرتاب میکنند.
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حقیقت زندگی را
رسانهها شکل میدهند

شهادت مصطفی احمدی روشن ،دانشمند

ط عم ــوم ـ ــی22262142 :
رواب 

یزد

گفتوگو با بیژن بیرنگ درباره تأثیر رسانه بر سبک زندگی

(1347ش)
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من نه آنم که به تیغ از تو بگردانم روی
امتحان کن به دو صد زخم مرا بسما...
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امروز در تاریخ:

است که باید وجود داشته باشد .ما زمانی که سریال
یســاختیم ،بنــا داشــتیم حقیقت را
خانــه ســبز را م 
نشــان دهیــم .خانــه ســبز و آد مهــای آن و ســبک
زندگــی و رفتارشــان آن چیــزی نبود کــه در واقعیت
وجود داشــت .ما با تولید این سریال تالش کردیم
به مردم و نگرش آنها به زندگی جهت بدهیم که تا
حدودی هم موفق شــدیم ،چون این سریال هنوز
هم بعد از گذشــت دو دهــه در یادها مانده و هنوز
هم نقلقولهای آن بر ســر زبانهاست و خیلیها
دوست دارند مثل آدمهای خانه سبز زندگی کنند.
ما زمانی که سریال این خانه دور است را همساختیم
بــر تأثیــر رســانهها بــر انتخــاب مــردم آگاه بودیــم و
میدانستیم هرچند شبکههای تلویزیون محدودند
ولی ما با این ســریال میتوانیم به مردم بگوییم با
ســالمندان مهربانتر باشند .خانه ســالمندانی به

پول بد نیست...
زمانی تجمل دیده میشود که تفکر و اندیشه وجود نداشته باشد .پول بد نیست و پولداری و زندگی
شیک هم بد نیست اما زمانی ناپسند میشود که صاحب آن تفکر نداشته باشد و بهجای اینکه
فکر و اندیشه خود را به نمایش بگذارد وسایل خانه ،شوهر پولدار ،ماشین آخرینمدل و  ...را در
معرض دید میگذارد .در شــام ایرانی که من ســاختم آدمها به بهانه یک غذا دورهم مینشســتند
یشــان آنقدر عمیق و دوستداشــتنی بود که دیگــر الزم نبود مثال
و صحبــت میکردند .حرفها 
وســایل خانه یــک بازیگر را مقابل دوربیــن بگذاریم یا
شرکتکنندگان درباره داراییهای خود صحبت کنند.
بــه باور من اگــر نمیخواهیــم تجملگرایی رواج
پیداکرده و آد مهــا را درگیر کند،
باید این تفکر را توسعه بدهیم
که آدمها قبل از پولدار شــدن
و صاحب دارایی شدن،
بایــد ظرفیــت زندگی در
آن شرایط را پیدا کنند.

سبک این ســریال اصال وجود خارجی نداشت ولی
ما بنا داشتیم حقیقت را بگوییم و به مردم یادآوری
کنیــم میتوانند از واقعیــت فراتر بروند و جور دیگر
زندگی کنند».

از این شام تا آن شام

بیرنــگ که اولین ســری شــام ایرانــی را برای شــبکه
نمایش خانگی تولید کرد ،میگوید« :رسانه با انتخاب
آدمهایی که برایش برنامه میسازند ،گرایش و جهت
خود را مشــخص میکند .من طرح شــام ایرانی را با
این نگرش به شبکه نمایش خانگی ارائه کردم که
ایران بزرگ ما مانند یک سفره بزرگ است که اقوام
و مردم زیادی با نگرشها و تفکرات مختلف دور آن
نشستهاند و بنای همه آنها احترام به یکدیگر است.
شام ایرانی ،شکلی از این سفره بود که آدمهایی به
آن میآمدند که تفکرشان بر اساس احترام  ،مهربانی
و همدلی شــکلگرفته بود .آنها آشــپزی و یک شام
دورهمــی را بهانــه میکردند تا کنار هم بنشــینند و
درباره موضوعات مختلف باهم صحبت کنند و این
نگرش را شکل دهند که ایران آنقدر بزرگ و مهربان
و باعزت نفس اســت که جا برای همه اســت .همه
میتوانند نگرش و تفکر خود را داشته باشند و آن
را ارائــه کننــد تــا زمانــی کــه ســاختار ایــن دورهمی و
گفتوگو برهم نریزد .اما متأسفانه بهمرور ساختار
برنامه تغییر کرد و االن تبدیلشــده به محلی برای
دعوا و به رخ کشیدن دارایی  ،پول  ،خانه و  ...اصال
این شــام ایرانی که تولید و توزیع میشــود با آنچه
مــن ارائــه کــردهام و آن را ســاختم از زمیــن تا
آسمان فرق میکند .بیژن بیرنگ ،شام ایرانی
را با همان تفکری ساخت که خانه سبز را ساخت.
تفکر سازندهها با یکدیگر فرق میکند و این صاحب
رســانه اســت کــه انتخــاب میکند کــدام تفکــر را در
رسانهاش ترویج کند».

نصب ضریح جدید حرم امامرضا(ع)
رهبر معظم انقالب با درخواســت آیتا ...واعظ طبســی ،نماینده ولی فقیه در اســتان خراســان و تولیت آســتان قدس
رضوی برای نصب ضریح جدید حرم امام هشتم(ع) موافقت کردند.
در متــن تولیــت آســتان قــدس آمده :با توجه به گذشــت بیــش از چهار دهه از ســاخت ضریح امامرضا(ع) و ســایش و
فرســودگی بخشهایــی از آن و مجروح شــدن دســت و صــورت تعدادی از زائران و دشــواری تطهیر آن ضرورت ســاخت
ضریح جدید با پیشبینیهای الزم از حیث دوام ،استواری و استحکام در عین حال با رعایت نهایت زیبایی ،جذابیت و
جلوههای هنر اسالمی احساس میشود ( . ...صفحه)2

در اواخر دوران قاجار
(حوالی محمدعلیشاه،
نرسیده به احمدشاه)
مرد شکارچیای که به
شکار حیوانات اهتمام
امید مهدینژاد
داشــت و هــر ســال در
طنزنویس
فصل شــکار به نواحی
کوهستانی اطراف میرفت
و حیواناتی نظیر کل و قوچ و آهو و گراز را شکار
میکرد ،مانند هر سال راهی مناطق اطراف شد
تا به شکار بپردازد .مرد شکارچی پس از آنکه
به عمــق نواحــی کوهســتانی رســید ،از درهای
ســرازیر شــد و همین که به پایین دره رســید،
ناگهــان پلنگ بزرگی را روبهروی خود دید .مرد
شــکارچی کــه توقع یکهویــی مواجه شــدن با
پلنگ به آن بزرگی را نداشت ،هول شد و تفنگ
از دســتش افتــاد و و رنــگ از رویــش پر یــد و
چقچــق شــروع به لرزیدن کــرد .پلنگ که این
وضع را دید به اذن خدا به سخن آمد و گفت:
ای آدم ،نگــران نبــاش .وی ســپس افــزود :اگر
شــما آدمها برای تفریح حیوانات را میکشید،
ما حیوانات چنین کاری نمیکنیم و تنها وقتی
گرســنه هســتیم یا خطری ما را تهدید میکند
دست به حمله و شکار میزنیم .وی بار دیگر
افزود :من ســاعتی پیش غذای چند روز خود
را خــوردهام و ســیرم و دلیلی بــرای حمله به تو
نمیبینم.
شــکارچی که قدری آســودهخاطر شده بود به
پلنگ گفت :شما همیشه همینقدر قشنگ
حــرف میزنید؟ پلنــگ گفت :خیر .مــا معموال
حرف نمیزنیم و عمل میکنیم .در این لحظه
مــرد شــکارچی نگاهــی بــه تفنگــش کــه کمــی
دورتــر افتــاده بود کــرد .پلنگ گفت :بــه اندازه
کافی گلوله داری؟
شکارچی گفت :بلی .در این لحظه پلنگ قدری
اندیشــید ،ســپس رو به مــرد شــکارچی کرد و
گفــت :نظر به اینکه تو آدمی و همین که من
از تو دور شوم و تو از جانب من احساس خطر
نکنی ،تفنگت را برخواهی داشت و به سمت
من شلیک خواهی کرد ،میتوانم اینطور نتیجه
بگیرم که تو خطری هستی که مرا تهدید میکنی.
شــکارچی خواســت بگوید :نه به جان مادرم،
که پلنگ منتظر جواب وی نشد و به وی حمله
کرد و او را پارهپاره کرد اما از آنجا که سیر بود او
را نخورد و در شکافی که در آن نزدیکی بود چال
کرد .آن شکاف از آن پس پلنگچال نام گرفت
کــه هماکنــون از تفرجگاههــای شــمال تهران
به شمار میرود.

زنگنه :ما آمریکا را تحریم نکردهایم
بیــژن زنگنــه ،وزیر نفت در جمع خبرنگاران مجلس در پاســخ به این ســوال
که آیا ایران در حال مذاکره با شرکتهای نفتی آمریکاست؟ گفت :هیچوقت
مذاکره با شرکتهای نفتی آمریکا قطع نشده است .ما آنها را تحریم نکردهایم
دولت خودشــان آنها را تحریم کرده اســت .ما با شرکتهای مختلف مذاکره
میکنیم .آنها میگویند امیدواریم تحریمها برداشــته شود .ما هم میگوییم
خودتــان تــاش کنید تحریمها برداشــته شــود .مشــکل ما نیســتیم دولت
خودتان است( .صفحه )16

اورژانس در تهران دیر میرسد!
محدودیت امکانات ،پرسنل و پایگاههای اورژانس باعث شده امدادرسانی
در تهران با استانداردهای جهانی فاصله قابل مالحظهای داشته باشد.
دکتــر محمودرضا فیاضی ،رئیس اورژانس تهــران گفت :در حال حاضر
اورژانــس در کمتــر از 15دقیقــه بــر بالین بیمــار حاضر میشــود .این در
حالی است که استاندارد جهانی در شهرها هشت دقیقه و در جادهها
 20دقیقه است .خدمات اورژانس رایگان است اما ما تاکنون نتوانستهایم
پایگاههای امدادرســانی را افزایش دهیم چون بودجه کافی و امکانات
مورد نیاز را نداریم( .صفحه )13

