
سيد مصطف� صابر�- برنامه «هفت» افخم� مدت هاست بيشتر از آن �ه به خاطر محتوا و 
�يفيتش پربيننده باشد به خاطر حواش� و وا�نش ها� مختل�، تو� د�د است. مواضع عجيب 
و ُتند مجر� و بيشتر از او منتقد اصل� برنامه �ه گاه� به جا� نقد، تنه به ب� احترام� م� زند با 
وا�نش سينما�� ها در فضا� مجاز� مواجه و ماجرا چنان دنباله دار م� شود �ه مخاطب را به 
تماشا� برنامه و پيگير� اش ترغيب م� �ند. اتفاق� �ه چند هفته قبل خود افخم� هم تلو�حا 
به آن معترف شد. حت� م� توان ادعا �رد گاه� حرف حق و نقد درست ا�ن برنامه درباره �� 
فيلم �ا سياست مد�ران سينما��، چنان ز�رسا�ه ادبيات نامناسب، توهين آميز و غيررسانه ا� 
عوامل برنامه قرار م� گيرد �ه باعث سوءبرداشت شده و به درست� فهميده نم� شود. بدتر ا�ن 
�ه در «هفت» جمعه شب، ا�ن ادبيات از مجر� و منتقد به مهمان برنامه هم تسر� پيدا �رد و 
آثار قابل مالحظه ا� وجود ندارد مدع�  ليال اوتاد� �ه در �ارنامه سينما�� و تلو�ز�ون� اش 

شد: «ما پنج شش خبرنگار خوب بيشتر ندار�م و به جز آن ها، بقيه هم تازه �ارند و شا�د 
هم �م� نادانند» و افخم� هم در ت¯ميل حرف اوتاد� گفت: «و خيل� ب� تربيت» 

در ادامه افخم� ضمن آن �ه مدع� شد پاپاراتز� ها در ا�ثر�ت هستند از اوتاد� 
پرسيد: «آ�ا خبرنگار خوب هم وجود دارد؟» �ه اوتاد� جواب داد: «حقيقتًا بله، 
سع�  فرهيخته ترند  و  فهيم ترند  قلم ترند،  به  دست  �ه  آن ها��  خصوص  به 
م� �نند �ه خيل� مداراگونه و مؤدب تر رفتار �نند.» هر چند سوال افخم� 

آزار دهنده  رفتار  به  ناظر  بيشتر  شد  مواجه  او  عجيب  وا�نش  با  �ه  اوتاد�  از 
خبرنگاران� بود �ه در مراسم ها و حاشيه ا�ران ها حضور م� �ابند اما از فحوا� 

�الم و بيان� �ه اوتاد� داشت چنين بر نم� آمد �ه اگر درباره خبرنگاران صحبت 
ا�ن  عجيب تر  و  است  محدود  خاص  م¯ان  �ا  زمان   �� به  اش  موضع گير�  م� �ند، 

خبرنگاران  واقع�  تعداد  بتواند  �ه  است  برخوردار  معيار�  و  متر  چه  از  اوتاد�  خانم  مگر  �ه 
نه موفقيت  باز�گر جوان� است �ه  اوتاد�  ا�ن �ه  به خصوص  بد تشخيص بدهد؟  از  را  خوب 
جشنواره ا� داشته و نه اقبال� در ا�ران، آن قدر هم سوژه و�ژه ا� برا� رسانه ها� تخصص� 
اوتاد�  با  است  رسانه ا�  فرد   �� حاال،  �ه  افخم�  چرا  بدتر  آن  از  و  نيست  پسند  مخاطب  �ا 
او قرار م� دهد �ه و�ژگ� ها�  را در اختيار  تر�بون  ا�ن  و  جوان و �م تجربه همراه� م� �ند 
خبرنگار�  فضا�  در  پاپاراتز� ها  است  معتقد  �ه  افخم�  �ند.  ترسيم  را  خوب  خبرنگار   ��
سينما�� در ا�ثر�ت هستند، آ�ا معن� واقع� خبرنگار پاپاراتز� را م� داند؟ پيش از ا�ن هم، 
افخم� با مد�ر �� سا�ت سينما�� درگير� رسانه ا� پيدا �رد و صرفًا به خاطر انتقادات آن 
سا�ت از برنامه اش، آن ها را پاپاراتز� معرف� �رد در حال� �ه پاپاراتز�، خبرنگار نما�� است 
�ه به جا� نقد و تحليل و انع¯اس اخبار بر پا�ه ارزش ها� خبر�، فقط به حواش� ب� فا�ده و 
پيدا �ند  را  تا خبر و ع¯س�  آن ها م� رود  با  به قدم  و قدم  زرد زندگ� سلبر�ت� ها م� پردازد 
پاپاراتز� ها�  �ار ها�  نمونه  نم� شود.  منع¯س  حرفه ا�  رسانه ها�  در  عاد�  حالت  در  �ه 
خارج� چنان نامأنوس و بعضًا زننده است �ه ام¯ان ذ�ر آن ها هم نيست. هر چند در �شور ما 
هم �م نيستند افراد� �ه مثًال �ار رسانه ا� انجام م� دهند اما ترجيح شان ا�ن است �ه صرفًا 
محتوا� شان به اخبار� مثل ازدواج و طالق ستاره ها معطوف باشد، اما ا�ن نوع �ار رسانه ا� 
شهروند  توسط  هم  گاه�  و  گرفته  رونق  مجاز�  فضا�  به  دسترس�  و  نفوذ  ضر�ب  افزا�ش  با 
خبرنگار ها توليد م� شود �ه در بيشتر حالت ها به رغم انع¯اس گسترده در �انال ها� تلگرام� 
و... �ار رسانه ا� محسوب نم� شود و در عين حال ا�ن موارد نسبت به �ليت فضا� روزنامه 
نگار� �شور، باز هم در اقليت است. از همه ا�ن ها مهم تر برفرض �ه ما در �شور پاپاراتز� هم 
داشته باشيم، پاپاراتز� ها بيشتر به دنبال �سب خبر از ستاره ها هستند نه هر باز�گر �متر د�ده 
شده ا�. نقد� �ه امروز م� شود به فضا� برنامه «هفت» وارد دانست فقط به خاطر ا�ن نيست 
�ه مهمانش ادعا�� ناروا نسبت به جامعه رسانه ا� داشته و هيچ تالش� برا� اثباتش ن¯رده، 
بل¯ه به خاطر رو�ه عجيب ا�ن برنامه است �ه برا� ادعا ها�ش به اقامه دليل نياز� نم� بيند؛ 
�عن� همان طور �ه فراست� خيل� �ل� م� گو�د فالن فيلم درنيامده، مقواست و... از تر�بون 
ا�ن برنامه استفاده م� شود تا به همان روش درباره آدم ها، مسئوالن و اصناف هم صحبت شود 
و برا� �� برنامه �ه در فراگيرتر�ن رسانه �شور برا� مخاطب� ميليون� پخش م� شود، ا�ن 
اتفاق تلخ� است؛ چون مم¯ن است رو� مخاطب هم ا�ن طور تاثير بگذارد �ه بدون دليل و 
استدالل، �امًال حس� و غر�ز� راجع به هر چيز� صحبت �ند، هر چند همين رو�ه و وا�نش ها 

در بيشتر د�ده شدن «هفت» موثر است، اما به چه قيمت�؟
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اسفند �ه به پا�انش نزد�� م� شود، نگران� را در چشمان بيشتر مادران م� توان د�د، به خصوص 
آن ها �ه فرزند نوجوان دارند. شب چهارشنبه آخر سال �ه قرار بود جشن� باشد برا� خانواده ها 
و  و نخودچ�  زدن  قاشق  همسا�ه  خانه  دم  و  و خند�دن  و گفتن  فاميل  سال  پا�ان  دور همِ�  و 
 �� سال ها،  ا�ن  جنگ.   �� شروع  شب  به  شد  تبد�ل  بعد  به  سال�   �� از  �شمش گرفتن، 
اضطراب به همه اضطراب ها� زندگ� ما اضافه شده و همچنان منتظر�م �س� �ار� �ند و ا�ن 
بساط جنگ به همان چهارشنبه سور� ها� بچگ� مان تبد�ل شود. غافل از ا�ن �ه خودمان هم 
م� توانيم در �اهش ميزان خطر و البته نگران� مان نقش داشته باشيم. �اف� است به پيشنهاد ها 
و توصيه ها� اهل فن توجه �نيم و شب چهارشنبه سور� امسال را متفاوت تر، آگاهانه تر و شادتر 

به پا�ان برسانيم.
 شا�د �¯� از دال�ل� �ه باعث م� شود �ود�ان و نوجوانان، هيجان خود را به ش¯ل غيرمتعارف 
̄ان را ندارند. برا� آن �ه از  در چهارشنبه سور� تخليه �نند ا�ن است �ه در طول سال ا�ن ام
هيجان روز چهارشنبه سور� بچه ها �م شود، همين روز ها� قبل از آخر سال به بهانه باز� به �وه 
و دشت برو�د و با برپا�� آتش� �وچ� و استاندارد بدون آسيب زدن به محيط ز�ست، هم سرگرم 

شو�د و هم مقدار� از هيجان بچه ها را تخليه �نيد.
 آ�ا م� دانيد صدا� خيل� بلند صدا�� با ٩٠ تا ١٢٠ دس� بل است و صدا�� �ه از انفجار مواد 
محترقه توليد م� شود از ١٥٠ دس� بل باالتر است و م� تواند باعث آسيب رساندن به پرده گوش 
و �ر� شود؟ پس اگر در شب چهارشنبه آخر سال بيرون م� رو�د، حتما از اسفنج ها� مخصوص 

صداگير در گوش خودتان و فرزندتان استفاده �نيد.
انگيز  و �� دورهم� هيجان  با فاميل در �� خانه حياط دار جمع شو�د   سع� �نيد همراه 

ترتيب دهيد.
�ا همسا�ه ها�تان، پيشنهاد درست �ردن آش رشته  با هيئت مد�ره ساختمان  از همين االن   
دورهم� را مطرح �نيد و همراه با هم �� د�گ آش بار بگذار�د و بعد از دور هم جمع شدن در 

حياط �ا پار�ينگ، از بچه ها هم در پخت آش �م� بگير�د.
 رسم قد�م� قاشق زن� در چهارشنبه آخر سال را برا� بچه ها توضيح دهيد و با اهال� آپارتمان 
�ا �وچه تان قرار بگذار�د �ه ا�ن رسم  ساده را با هدف سرگرم �ردن بچه ها امسال زنده �نيد. 
برا� بچه ها ماس� درست �نيد و به صورتشان بزنيد، سپس �� �اسه و �� قاشق هم به هر�دام 
موقع  تا  انگيز آماده �نيد  ر�ز هيجان  خرده  و جا�زه ها�  ش¯الت  در خانه  هم  خودتان  بدهيد. 

شنيدن صدا� قاشق زن�، �اسه بچه ها را پر �نيد.

حادثه  ابعاد  موذن-  فهيمه 
نوستالژ��  ساختمان  فرور�ختن 
به قدر�  بر اثر آتش سوز�،  پالس¯و 
از  موج�  �ه  بود  تلخ  و  گسترده 
نسبت  عموم�  همدل�  و  قدردان� 
در  �ه  فدا�ار�  آتش نشاناِن  به 
دنبالش،  به  و  گرفت  ش¯ل  بودند  گذشته  خود  جان  از  آتش،  راه مهار 
پو�ش ها� ز�اد� در فضا� مجاز� و حقيق� ا�جاد شد �ه همه، �� 
جور ها�� سع� بر درس گرفتن از ماجرا و جبران مافات داشتند. شا�د 
در نگاه اول، فا�ده ا�ن �مپين ها در سا�ه فضا� ملتهب و غم آلود حادثه 
به چشم نيا�د اما با نگاه� دقيق تر متوجه م� شو�م همين حر�ت ها� 
به ظاهر �وچ�، �م� م� �ند در بلندمدت تغييرات� در سب� زندگ� 
فرد� و اجتماع� مان ا�جاد شود؛ تغييرات� �ه از وقوع �� فاجعه د�گر 
پيشگير� و ما را از دنبال �ننده منفعل اخبار به افراد مسئول� تبد�ل �ند 

�ه از خودشان م� پرسند چه درس ها�� گرفتيم و از ا�ن به بعد چه با�د 
ب¯نيم؟  «نه به ترقه» و «چهارشنبه سور� ا�من» دو پو�ش مهم� است �ه 

پس از فاجعه پالس¯و ش¯ل گرفت. باهم مرورشان م� �نيم.

پس از حادثه پالس¯و، سوگندنامه ها و ميثاق نامه ها�� از   نه به ترقه:  ▪
دانش آموزان برخ� مدارس �شور در مقاطع مختل� منتشر شد �ه مم¯ن 
است نمونه ها�ش را در فضا� مجاز� �ا �انال ها� خبر� تلگرام� د�ده 
باشيد. در ا�ن تعهدنامه ها� جالب، دانش آموزان با نوشتن اسمشان به 
همراه امضا و اثر انگشت، به مرا�ز آتشنشان� ها� شهر خودشان قول 
دادند �ه در چهارشنبه سور� امسال، از ترقه استفاده ن¯نند. در �¯� 
از ع¯س ها� منتشر شده ا�ن متن به چشم م� خورد: «ما دانش آموزان 
پيمان م� بند�م �ه در شب چهارشنبه سور�، از ترقه و وسا�ل انفجار� 
استفاده ن¯نيم و آرامش را به آتش نشانان و مردم شهرمان هد�ه بدهيم.» 

اميدوار�م ا�ن تعهد ها در چهارشنبه سور� امسال عمل� شوند.

�ا  ا�من»  سور�  «چهارشنبه  پو�ش  ا�من: ▪ چهارشنبه سورِ� 
«امسال چهارشنبه سور� را ا�من برگزار �نيم» حر�ت جمع� د�گر� 
بود �ه �اربران ز�اد� در فضا� مجاز� به تبليغ و ترو�ج آن اقدام �ردند. 
در ا�ن �مپين، �اربران ز�اد� از عموم مردم و چهره ها� ورزش� و هنر�، 
همه را دعوت �ردند به احترام شهدا� آتش نشان، با تحر�م خر�د مواد 
منفجره در چهارشنبه سور� امسال، از حوادث بِد پيش بين� شده ا� �ه 
هر سال ت¯رار م� شود، پيشگير� �نند. در متن بيانيه ا�ن �مپين آمده: 
«بيا�يد خسته نباشيد ما به عز�زان آتش نشان و به احترام شهدا� حادثه 
پالس¯و، تحر�م مواد منفجره در چهارشنبه سور� امسال باشد. بگذار�م 
تعداد ز�اد� از آتش نشان ها� شهرمان به جا� آماده باش در خيابان ها، 
�نار خانواده ها�شان بمانند. بيا�يد همين امروز با ا�ن قهرمانان، ا�ن 
سوگند را امضا �نيم.» در پست ها� د�گر� هم همراه با هشتگ ها� 
از  قدردان�  پاس  «به  م� شد:  د�ده  متن  ا�ن  ا�من،  سور�  چهارشنبه 
آتش نشان ها، برا� چهارشنبه سور� از خر�د مواد منفجره خوددار� 
در  امسال  چهارشنبه سور�  بتوانند  بزرگوار  انسان ها�  ا�ن  تا  �نيم 
�نار خانواده ها� خود باشند �ا مسئوليت �متر� داشته باشند .» پرو�ز 
شر�ف� مقدم،  الميرا  نيا،  شر�ف�  مهراوه  هاشم�،  هدا�ت  پرستو��، 
مژده لواسان�، احسان �رم� و... از جمله چهره ها�� هستند �ه به تبليغ 
هر چه بيشتر ا�ن پو�ش از طر�ق صفحات مجاز� شان �م� �ردند.

 خانواده ها دقت �نند هيچ استاندارد ثبت شده ا� برا� مواد محترقه را�ج در بازار وجود ندارد.
 مواد محترقه در مجاورت لوازم گرمازا مانند بخار�، شوفاژ، شومينه و حت� جيب و دست 
افراد، قابل اشتعال است. از �� هفته مانده به چهارشنبه سور�، فرزندانتان را ز�ر نظر بگير�د 

و اتاقشان را بازد�د �نيد.
 در هفته آخر سال، وضعيت پول خرج �ردن فرزندتان را ز�ر نظر داشته باشيد و به او پول 

ب� حساب و �تاب ندهيد.
 سع� �نيد تا حد ام¯ان، هم خودتان و هم فرزندانتان در روز ها� منته� به چهارشنبه سور� 
در م¯ان ها� شلوغ تردد ن¯نيد و بعد از ظهر سه شنبه آخر سال از تردد در خيابان، مگر در مواقع 

ضرور� خوددار� �نيد.
 مراقب باشيد بچه ها در آتش، مواد و لوازم قابل اشتعال مانند انواع اسپر�، �پسول گاز، 
شيشه آب مقطر و چيز ها�� شبيه ا�ن ها نر�زند. ز�را آسيب ها� جد� متوجه افراد نزد�� آتش 

م� �ند.
 برا� پر�دن از آتش مراقب باشيد فرزندانتان لباس ها� گشاد و نا�لون� نپوشيده باشند، ز�را 

احتمال برخورد با آتش و سوختگ� باال م� رود.
 در سال ها� اخير استفاده از بالون ها�� تحت عنوان بالون آرزو را�ج شده. ا�ن بالون شا�د به 
نظر شعله �وچ¯� داشته باشد اما مم¯ن است رو� درختان به خصوص درخت �اج �ا پشت بام 

و انبار� فرود بيا�د و باعث آتش سوز� شود.
 در محوطه ها�� �ه احتمال سرا�ت آتش به اطراف وجود دارد �ا در پارÝ ها� جنگل�، به هيچ 

وجه آتش برپا ن¯نيد.
 از برپا�� آتش در معابر تنگ و �نار پست ها� برق، علم� ها� گاز، وسا�ل نقليه و هر �جا �ه 

احتمال انفجار وجود دارد پرهيز �نيد.
 بعد از مراسم چهارشنبه سور� از خاموش شدن آتش اطمينان حاصل �نيد و رو� خا�ستر 

آب بر�ز�د.
 شماره ١١٥ (مر�ز فور�ت ها� حوادث و پزش¯�) و شماره ١٢٥ (آتش نشان�) را به بچه ها 

منبع: همشهر�
�ادآور� �نيد. 

مصطف� ميرجانيان- �¯� از چهره ها� فعاِل ا�ن روز ها �ه سع� ز�اد� بر جاانداختن فرهنگ «نه به ترقه» 
و «چهارشنبه سور� ا�من» دارد، مرد آرام روز ها� سخت حادثه پالس¯و �عن� «سيدجالل مل¯�»، سخنگو� 
چهارشنبه سور�،  درباره  مهم�  ن¯ات  به  زندگ� سالم،  با  گفت وگو  در  �ه  است  تهران  آتش نشان�  سازمان 

خطاب به نوجوانان و خانواده ها اشاره �رده است.

با چهارشنبه سور� مخال� نيستيم ▪ 
مل¯� درباره �مپين «چهارشنبه سور� ا�من» م� گو�د: «ا�ن �مپين �امال مردم� است و با توجه به ا�ن �ه در 
سال ها� اخير، متاسفانه شرا�ط برگزار� چهارشنبه سور� در �شورمان، بسيار خطرناÝ شده و با جشن اصيل 
چهارشنبه سور� ا�ران�، بسيار متفاوت است، خود مردم متوجه شده اند دليل� ندارد برا� چند دقيقه شاد� و 
هيجان، به جسم و روح و اموال خودشان و دور و بر� ها آسيب وارد �نند؛ حادثه پالس¯و هم مز�د بر علت شد تا مردم 
تصميم بگيرند به احترام شهدا� آتش نشان، به هم¯اران ما در شب چهارشنبه آخر سال، زحمت �متر� بدهند. 
همان طور �ه م� دانيد شعار ا�ن �مپين «نه به چهارشنبه سور� خطرناÝ» است و ا�ن به ا�ن معن� است �ه ما با 
چهارشنبه سور� خطرناÝ مخالفيم، نه با اصل جشن چهارشنبه سور� �ه �� جشن باستان� است. خوشبختانه 
هنرمندان و ورزش¯اران و چهره ها� پر طرفدار �شورمان هم از ا�ن �مپين حما�ت �ردند و اميدوار�م امسال با توجه به 
همراه� مردم و چهره ها، ثابت �نيم م� توانيم جشن باستان� چهارشنبه سور� را با سر و ش¯ل درستش اجرا �نيم.»

اگر مردم بخواهند، مش�ل حل است ▪ 
مل¯� درباره ميزان تاثير ا�ن گونه �مپين ها ادامه م� دهد: «پو�ش ها زمان� �ارگشا و موثر است �ه خود مردم 
پا� �ار باشند. وقت� بيشتر مردم دنبال ا�ن هستند �ه �� چهارشنبه سور� ب� خطر و ب� حادثه داشته باشيم، 
ا�ن مطالبه عموم� به ش¯ل گير� هدف� �ه دنبال م� شود �م� م� �ند. ا�ن روز ها شاهد ا�ن هستيم �ه 
دانش آموزان تعداد ز�اد� از مدارس �شور، با ارسال ع¯س طومار ها� امضا شده، با آتش نشانان شهرشان 
پيمان م� بندند چهارشنبه سور� امسال را ب� خطر برگزار �نند. ا�ن اتفاق اميدوار �ننده ا� است. اميدوارم با 

همراه� توام مردم و مسئوالن، امسال شاهد �� چهارشنبه سورِ� متفاوت با هر سال باشيم.»

درباره پويش هاى مردمى «نه به ترقه» و «چهارشنبه سورِى ايمن» به ياد شهداى آتشنشان

يك پويش، به نفِع همه مردم

با اين توصيه ها، چهارشنبه سوزى را
به چهارشنــبه سورى تبـديل كنيم

درباره ادعا هاى عجيب اوتادى در «هفت»

ليـال فراستى؟

نيره سادات حسين� - تمام سال �� طرف و چهارشنبه سور� �� طرف. اصال آخر سال �ه م� شود، انگار تمام انرژ� ها�� �ه در طول سال آزاد نشده ، 
ميل به آزادشدن م� �ند. ول� ا�ن همه هيجان خفته، بيشتر وقت ها با شعله ها�� �ه زبانه م� �شد، با صدا ها�� �ه گوش خراش است و آسيب ها� جان� 
و تخر�ب ها� مال� غيرقابل جبران همراه م� شود. چهارشنبه سور� هر سال، در �نار شاد� و هيجان دورهم� ها� خانوادگ� و دوستانه، معموال عرصه 
نگران� ها�� است �ه آرامش را از بسيار� خانواده ها م� گيرد. اگرچه امسال بسيار� از نوجوانان و جوانان �شورمان به احترام نيرو ها� آتش نشان� �ه در 
فاجعه پالس¯و، جان نازنين شان را رو� دست گرفتند و بخشيدند، پيمان بسته اند با رعا�ت مسائل ا�من� و دور� از مواد منفجره، شرا�ط امن� را در ا�ن شب  

رقم بزنند. پرونده امروز «زندگ� سالم» بسته ا� است شامل توصيه ها و با�د و نبا�د ها� �� چهارشنبه سور� ا�من و شاد. با ما باشيد.

درباره پويـش هاى مردمى در پاسداشـت
شهداى آتشنشان و نه به چهارشنبه سوزى

توصيه هاى رضا شعبانى، فرمانده ايستگاه 123 آتش نشانى تهران

بايد و نبايد هاى يك شب حادثه خيز
زندگى سالم» ملكى، سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران در گفت وگو با «

به خاطر چند دقيقه شادى
به خودمان و بقيه آسيب نزنيم

شد: «ما پنج شش خبرنگار خوب بيشتر ندار�م و به جز آن ها، بقيه هم تازه �ارند و شا�د 
هم �م� نادانند» و افخم� هم در ت¯ميل حرف اوتاد� گفت: «و خيل� ب� تربيت» 

در ادامه افخم� ضمن آن �ه مدع� شد پاپاراتز� ها در ا�ثر�ت هستند از اوتاد� 

خبرنگاران� بود �ه در مراسم ها و حاشيه ا�ران ها حضور م� �ابند اما از فحوا� 
�الم و بيان� �ه اوتاد� داشت چنين بر نم� آمد �ه اگر درباره خبرنگاران صحبت 

ا�ن  عجيب تر  و  است  محدود  خاص  م¯ان  �ا  زمان   �� به  اش  موضع گير�  م� �ند، 
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