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خوزستان

رودخانه کرخه در هویزه خشک شد

مدیر آب و فاضالب روستایی هویزه گفت:
در  ۱۰روز گذش��ته رودخان��ه کرخه در هویزه
خش��ک شده و آبرسانی به  5هزار روستایی به
خطر افتاده اس��ت .عبدالکاظم کروشات درباره
این مشکل در گفتوگو با مهر ،اظهار کرد۱۰ :
روز پیش شاهد کاهش شدید دبی آب رودخانه
کرخ��ه بودی��م و م��وارد را به ص��ورت آنی به
مدیرعامل آبفای روستایی خوزستان ،مدیریت
امور آب جنوب غرب ،بخشدار و فرماندار هویزه
اعالم کردیم .کروشات با اشاره به اینکه رودخانه
به طور کامل خشک شده است ،افزود :علت این
موضوع برداش��ت بیش از حد آب در باالدست
رودخانه است .وی تصریح کرد :هر چند الیروبی
جنوب هویزه انجام شده ولی تاسیسات منطقه
«یزد نو» با  ۱۳روستا دچار مشکل شده است.
مدیرعامل آبفای روستایی هویزه در پایان عنوان
کرد :آبرسانی به  5هزار نفر مردم ساکن در این
روستاها با تانکر انجام میشود.
گرگان

پارک ویژه توانیابان
در گرگان ساخته میشود

ش��هردار گرگان با بیان اینک��ه پارک ویژه
توانیابان (معلوالن) در گرگان ساخته میشود،
گفت :همچنین بازآفرینی و بازطراحی پارک
بانوان در دستور کار قرار دارد .عبدالرضا دادبود
در گفتوگو با مهر ،اظهار کرد :گرگان س��رانه
فضای سبز بسیار پایینی دارد بنابراین ساخت
پارکه��ای محلهای را از امس��ال در دس��تور
کار خود قرار دادیم .وی افزود :پارک توش��ن
در ابتدای کوی محتش��م کلنگزنی ش��ده و
در آین��ده پارک ن��و و جدیدی خواهد بود که
فضای تفریحی و بازی در آن پیشبینی شده
است .دادبود با بیان اینکه این پارک  3هکتار
مساحت دارد و از جمله پارکهای بزرگ شهر
محسوب میشود ،گفت :غیر از پارک توشن،
 3پ��ارک دیگر ه��م در مناطق��ی که فضای
سبز وجود ندارد ،ساخته خواهد شد .شهردار
گرگان اظهار کرد :ساخت یک پارک هم برای
توانیابان -معلوالن -در دس��تورکار امسال ما
قرار دارد ک��ه  3نقطه برای آن در نظر گرفته
شده و برای نهایی کردن آن ،جلسهای در هفته
آتی تشکیل میشود و در صورت تأیید ،وارد فاز
اجرایی آن میشویم.

تیتر دو

ادامه از صفحه اول

این جدول پس از مش��خص
شدن نتایج اغلب بازیهای یک هشتم و اتفاقاتی
مثل حذف پرتغال و آرژانتین و پیروزی روسیه بر
اسپانیا منتشر ش��ده بود و در بازیهای باقیمانده
هم سوئد و انگلیس توانس��تند از سد سوییس و
کلمبیا بگذرند تا ش��ایعه حقیق��ی بودن چنین
دستوری بشدت بپیچد و  48ساعت بعد نیز شوک
ناشی از حذف برزیل توسط بلژیک نتوانست آن را
کمرنگ کند.
ضمنا در تورنمنتی که ایتالیا و هلند از همان
ابت��دا در آن غای��ب بودند ،آلم��ان مدافع عنوان
قهرمانی در همان مرحله گروهی توسط کرهجنوبی
حذف شد و بعد در یکهشتم شاهد حذف فلهای
 3مدع��ی اصلی دیگر یعنی آرژانتین ،اس��پانیا و
پرتغال با سوپراستارهایش��ان بودیم و در نهایت
ی بازماند ،دیگر هر
برزیل هم از رسیدن به نیمهنهای 
شگفتیای از نظر مردم کشور میزبان عملی بود .در
نهایت با آنکه شگفتیآفرین نهایی یعنی کرواسی،
رقیب و برادر اسالوی توأمان روسها از آب درآمد
نه تیم خودشان اما ترکیب فینالیستها ،بر ذهنیت
عمومی صحه گذاشت :یک تیم اسالو که راهبرد
هژمونیک پوتین در شرق اروپا را در قالب فوتبال
نمایندگ��ی میکند  -حتی اگر کرواس��ی یکی از
دورترین اسالوها به مسکو باشد  -و فرانسهای که
اصال خود پوتین از قبل بودنش را در فینال مژده
داده بود .این فینال بخوبی ذهنیت تئوری توطئه
هواداران بومی و خارجی را در اینجا راضی میکند
و حتی آنان که آگاهی سیاس��ی بیشتری دارند با
خود فکر میکنند طبعا تزار جدید روسیه خوشش
نمیآمده که انگلیس ،منفورترین کشور غربی در
ن��گاه روسها و بلژیک ،مقر مرکزی ناتو در فینال
امروز لوژنیکی رخ بنمایند.
رسانههای آتالنتیکی هم به اندازه کافی به این
توهم دامن زدند که دستهایی قدرتمند در پس
ی «ایاسپیان»
پرده در کارند .ش��بکه آمریکای�� 
از قب��ل از قرعهکش��ی پاییز پارس��ال ب��ا متهم
کردن همدس��تی «جانی اینفانتینو» رئیس فیفا
ب��ا رئیسجمهور روس��یه ،به پیش��واز رفته بود و
رس��انههای انگلیسی بویژه بیبیسی مدام به این
ذهنیت دام��ن میزدند که کرملی��ن میخواهد
مهمتری��ن رویداد بینالمللی س��ال را ب��ه ابزاری
در خدمت سیاس��ت داخلی و خارجیاش تبدیل
کند اما حذف زودهنگام بزرگان آمریکای التین
که برای نخس��تینبار پس از  36سال نیمهنهایی
جامجهانی را به یک ی��ورو (جام ملتهای اروپا)
تبدیل کرد و همچنین صعود انگلیس و فرانسه و
باال نیامدن میزبان از جمع  8تیم نهایی ،از هفته
پیش به این طرف دهان غربیها را بست.
تاریخ جامهای جهان��ی و رقابتهای المپیک
ممل��و از دخالتهای سیاس��ی و اعمال نفوذهای
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قهرمان جام کیست؟

دولته��ا به منظ��ور بهرهبرداری مطلوب اس��ت،
بنابراین تا آنجا که به پوتین و تیم رهبری روسیه
مربوط اس��ت ،این ذهنیت عمومی در هر حال به
وج��ود میآمد و تنها الزم بود به س��ویی که آنها
میخواهند هدایت شود.
همی��ن که جامجهانی به مدت یک ماه جلوی
س��ونامیهای جهانی توئیته��ا و اظهارنظرهای
دونالد ترامپ از آمریکا را گرفت و در عوض پوتین را
با لبی خندان و ژستی پیروزمندانه در کنار ستارهها
ب��ه تصویر اول رس��انهها بدل ک��رد ،یک پیروزی
ب��زرگ برای مس��کو بود .به قول یک��ی از مدیران
روابط عمومی اس��تان لنینگراد ،روسیه موفق شد
دستکم برای یک ماه از ابزار کنترل فکر غربیها
علیه خودشان استفاده کند ،انگار که چوب جادوی
هری پاتر به دست پوتین افتاده باشد.
افشاگریهایی مثل استفاده بازیکنان روسیه از
آمونیاک برای افزایش توانشان در جریان مسابقات
در رس��انههای آلمانی دیرت��ر از آن بود که بتواند
سیمای حماسی تیمملی این کشور را خدشهدار
کند .یکی از ضعیفترین ورزشهای تیمی روسیه
با یکی از ضعیفترین تیمهایش در سالهای اخیر
با فداکاری و همبس��تگی تبدیل به اسطوره شد و
موقتا آالم روسها بهخاطر محرومیت مقتدرترین
تیمها و ورزشکارانشان از المپیکهای زمستانی و
تابستانی را تسکین داد.
ای��ن تیم فقط با بردن یک می��دان بزرگ (در
لوژنیکی مسکو) مقابل اسپانیا و جنگیدن تا آخرین
نفس و شکست در لحظه آخر (در فیشت سوچی
مقابل کرواس��ی) ،میراث ورزشی بزرگ روسها را
در روزگار تحریم ورزشی زنده کرد.
ناسیونالیستهای روس و شورویگراها بر سر
یک موضوع متفقالقول بودند که زیوبا و آکنفیف
عملکردی همچ��ون قهرمانان جنگ داش��تهاند
و حت��ی در ش��بکههای اجتماعی استانیس�لاو
چرچسف ،سرمربی تیم به مقام مقایسه با استالین
رس��ید و بهخاطر حذف اس��پانیا لقب «ماتادور»
گرفت .این دروازهبان سابق شوروی حاال در قامت
یک مرد فربه سبیلوی کاریزماتیک و در عین حال
احساسی به جای پیکر شناگران و ژیمناستها به
نماد ورزش روسیه بدل شده است.
برخی هم مزاح میکنند که سنت پرچمداری
قفقازیها در دیپلماس��ی خارجی کرملین پس از
ش��واردنادزه و الوروف با چرچسف ادامه پیدا کرده
است.
ب��دون تردید ارائه تصوی��ر بینالمللی مطلوب
از روس��یه مهمترین هدف پوتین از میزبانی جام
بیستم آن هم در بحبوحه تبلیغات ضد روسی در
جهان بود .برنامهریزیهای دقیقی در این مورد از
 8س��ال پیش ش��ده بود و حتی روسها چندین
تورنمنت ،مراس��م بزرگ و تش��کیالت داوطلبانه
بینالمللی را در این فاصله تنها برای دستگرمی

المپی��ک زمس��تانی  2016و جامجهانی فوتبال
 2018تجربه کرده بودند .میزبانی روس��یه برای
م��ا ناظران خارجی حکم درخش��ش غیرمنتظره
گربهسانی در خیابانهای شهر را داشت که همه
ما فراموش کرده بودی��م روزگاری نه چندان دور
در سازماندهی بزرگترین تورنمنتهای ورزشی و
رویدادهای اجتماعی یک شیر تمام عیار محسوب
میشده است.
نکته مه��م این ب��ود که دولت روس��یه تمام
تالش��ش را کرد که تا جای ممکن عمده نس��ل
جدید کش��ور را در قالب فعالیته��ای داوطلبانه
و انواع و اقس��ام جشنها پای کار میزبانی آورد تا
جامعه آینده را با خود همس��و کند .این درس��ت
عکس اتفاقی اس��ت که برای  2میزبان پیش��ین
جامهای جهان��ی  2010و  2014افتاد و آنچه در
آفریقای جنوبی و برزیل شاهد بودیم بیشتر یک
شورش اجتماعی علیه میزبانی بود.
پوتین تقریبا به تمام اه��داف مورد نظرش از
میزبانی رسید و میتوان گفت قهرمان اصلی جام
خود او بوده است .با وجود تهدیدهای تروریستی
آشکار گروههای تحت حمایت غرب مثل داعش،
او موفق شد رسانهها را وادارد کشورش را به عنوان
بهترین میزبان تاریخ جام به رسمیت بشناسند .در
ابتدا اختالف تصویر تبلیغاتی و واقعی روسیه بویژه
برای هواداران و خبرنگاران آمریکایی و انگلیس��ی
چنان بود ک��ه در روزهای آغازی��ن برخی از آنها
بهندرت از هتلشان بیرون میآمدند و در روزهای
پایانی بسیاری از آنها به دنبال جاذبههایی تازه در
این کشور بودند تا بزودی بازگردند.
هفته پیش شبکه راسیا ،24گزارشی مبسوط در
این باره پخش کرد که در آن هواداران میهمان رسما
اعتراف میکردهاند دریافتهاند بیش��تر رسانههای
بینالمللی تصویری دروغین از کشور میزبان ارائه
میدادهاند .خبرنگار س��ابق خبرگ��زاری تاس که
رقابتها را ب��رای یک س��ایت آمریکایی گزارش
میک��رد ،ب��ه م��ن گفت ش��وری عموم��ی بین
هموطنانش حتی در دورافتادهترین شهرها مثل
زادگاه او در جمه��وری دورافتاده اودمورتیا به راه
افتاده تا تصویری خوش��ایند از شهرهایش��ان به
میهمان��ان خارجی نش��ان دهند .ب��ا وجود همه
اعتراضات و مشکالت اقتصادی ،پوتین این انگیزه
مثبت مردم��ش را تبدیل به محور همبس��تگی
ملی برای برگزاری موفقترین جامجهانی فوتبال
کرد .این تصویر مثبت جهان��ی ،تمام برنامههای
رس��انههای ش��رکتی غرب��ی از س��ال  2015و
پ��س از الح��اق کریمه به روس��یه را نقش بر آب
کرد و میت��وان گفت س��ال  2018نقطه عطف
س��قوط جایگاه رس��انههای جریان اصلی در نظر
مخاطبانشان است.
■■جامی برای تزار

در نخس��تین شماره س��ال جاری میالدی در
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مقال��ه «جامجهان��ی ق��درت» در «وطنامروز»
نوشتیم که پوتین فارغ از اینکه چه تیمی قهرمان
ج��ام  2018ش��ود ،در پایان جام خ��ودش را در
نظم نوین جهانی ب��اال خواهد برد .فینال مد نظر
پوتین نه در ورزشگاه لوژنیکی مسکو ،بلکه فردای
آن در هلس��ینکی خواهد ب��ود .جایی که او رو در
روی ترامپ مینش��یند و بدون هیچ پیششرط و
گرویی ،نقشه جدیدی برای نظام جهانی پیشنهاد
میدهد .بزرگترین دغدغه او و در حقیقت گرویی
اصلیاش به غرب در ماه گذش��ته برگزاری موفق
و بدون دردسر بازیها بویژه با توجه به تهدیدات
تروریستی بود نه حتی نتایج تیمملی روسیه.
به همین دلی��ل در هفته پایانی جام ش��اهد
ش��دت گرفتن فعالیتهای سیاس��ی او هستیم.
روز بازی کرواس��ی ـ انگلیس که رهبران ناتو در
بروکس��ل جمع ش��ده بودند ،پوتین به جزیرهای
مقدس و اس��رارآمیز در دریاچه الدگا در اس��تان
کارلی��ا ،در نزدیکی مرزهای فنالند رفت تا ضمن
دیدار از مجمع س��االنه اس��قفهای کلیس��ای
ارتدوکس روس��ی ،موقعیت تاریخ��ی خود را هم
تثبیت کند .حضور پوتی��ن در جزیره واالآم ،اتاق
فکر کلیسای پراوسالونا در صدمین سالگرد اعدام
آخرین ت��زار رومانف ،نی��کالی دوم و خانوادهاش
توسط بلشویکها انجام میشد تا به افکار عمومی
یادآوری کند تزار جدید کیست.
صبح همان روز او در یک اقدام سیاسی آشکار
دیگر به امانوئل مکرون که برای تماش��ای دیدار
نیمهنهایی فرانسه با بلژیک به پطربورگ آمده بود
زنگ زد و صعود خروسها به فینال را تبریک گفت.
طرف��ه آنکه رئیسجمهور فرانس��ه در دومین
سفر متوالیاش به روسیه هنوز هم رنگ کرملین
را ندیده بود و این بهانهای ش��د برای مقایس��ه او
ب��ا ناپلئون بناپارت که  300س��ال پیش پش��ت
دروازههای مس��کو متوقف شد و در نهایت کلید
اروپا را به دوست قدیمش تزار اسکندر (الکساندر
اول) سپرد .پای مکرون تازه دیروز به مسکو رسید
تا در حاشیه بازی فینال جام ،مذاکراتی حساس با
پوتین در نیمهنهایی جام هژمونیک داشته باشد.
فرانس��ه بخت اصلی قهرمانی جامجهانی 2018
است و چه بسا مکرون بخواهد از جام طالیی فیفا
برای جلب نگاههای اروپا و جهان به س��وی خود
بهره ببرد .فرانسه آقایی خود بر اتحادیه اروپایی را
از دست داده است .مذاکرات پشتپرده مکرون و
ترامپ هم برای خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی و
پیوستن به یک اتحادیه آمریکایی دیگر جزو اسرار
دیپلماتیکنیست.
چه بس��ا امروز مکرون با پوتین هم دس��ت به
معامله بزند و در نتیجه بار دیگر پس از  3قرن ،یک
رهبر جوان الیزه کلید اروپا را با پذیرفتن فروپاشی
قریبالوقوع اتحادیه به نفع مسکو و پاریس به یک
تزار دیگر تقدیم کند.

تشکیل ستاد بازسازی
برای احیای مسجد جامع ساری

اس��تاندار مازندران با بیان اینکه سوختن
مسجد جامع س��اری قلب مردم را جریحهدار
کرده است از تشکیل ستاد بازسازی و احیای
آن خبر داد .به گزارش مهر ،محمد اس�لامی
گف��ت :هدف مهم این بود که کس��انی که در
ارتباط با مسجد نقش و مسؤولیت قانونی دارند
ب��ا توجه به اهمیت جای��گاه و نقش آن برای
مردم تالش کنند زیرا مردم از سوختن مسجد
گریه کردند و احساساتشان جریحهدار شده
اس��ت .وی افزود :اقدامات مهمی در این راستا
در حال انجام اس��ت که ابتدا س��تاد بازسازی
مس��جد به ریاست اس��تاندار تشکیل شده و
مس��ؤوالن ذیربط عضو این س��تاد هستند.
همچنین شهرداری س��اری مجری بازسازی
و بازآفرینی مس��جد معرفی ش��ده است .وی
عنوان ک��رد :عالوه بر این از محل منابع ملی،
اس��تانی ،اوقاف و کمکهای مردمی بازسازی
مس��جد انجام میشود و در س��تاد بازسازی
حس��اب بانکی افتتاح میش��ود تا کمکهای
مردمی جمعآوری شود .اسالمی گفت :هیات
امنای مسجد موظف شدند یک مدیر را تعیین
کنند و باید ش��رح وظایف هیات امنا و مدیر
مشخص شود و فرد مسؤول در برابر اقدامات
پاسخگوباشد.
ادبیات

پژوهش و شیدایی

ادامه از صفحه اول

 ...در تبیین علمی آثار و سبکهای هنری،
به چنین روشی دس��ت یازیدهاند .نوشتههای
آیزنش��تاین در تئوریزاسیون آثار سینماییاش
که به نظریه «مونتاژ» ختم ش��د و امروز یکی
از برجس��تهترین تئوریهای سینمایی است،
حاص��ل ی��ک پرداخت ش��یداگونه در بس��تر
شیفتگی به آرمان مارکسیسم است .آیزنشتاین
اساس��ا در نظریه مونتاژ میگوید برای توصیف
قهرمانی تودهها و بیان واقعیات انقالب روسیه
در فیلمهایم چه کردم!
در مکتبهای فرانسوی نیز مانیفستهای
مکاتب ش��عری ،خود تبدیل به شعر میشود.
اصال یک نظریه وجود دارد که سبکشناسی و
نقد شعر ،به دلیل مقولهای که به آن میپردازد
الجرم خود نیز چیزی برون از شعر نیست.

