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يادداشت
حجت االسالم سيدرضا اكرمي ؛  عضوجامعهروحانيتمبارز

تاريخبشــريتپرازخاطرهوخطراتاســت.برخي
خاطراتميآيندوخطراتهــمميگذرندوحداكثر
بهكتاب،كتابخانهوموزهتاريخسپردهشدهوبايگاني
ميشوند،وليخاطرهوخطرعاشورايسال61هجري

قمريجاودانهباقيماندهو1381سالاستكهازآنسخنگفتهميشود.
سرمطلبايناستكهخداوندمتعالدرمهندســيعالمبهعاشورابهايجهانيو
رنگماندگاريدادهاست؛ونيزخاطرهانتظارامامعصرارواحنافداه.حداقل3مطلب
دربارهعاشورايامامحسين)ع(بايدبيانشود.ايشان57سالزندگيكرد؛چرا6ماه
سالپنجاهوهفتمدچارداستانعاشوراوكربالشد؟بهاينعلتكهتاسال60هجري
قمري،منكروگناهبود،زمامدارفاسقوفاجربردنياياسالمحاكميتميكردولي
نسبتبهاصلدينوماجرايديانتتعرضيوجودنداشت:اذانيصالميزدند،نمازي
ميخواندند،روزهايميگرفتندوحجيميرفتند؛وحاكمامويهمبرآنحكومت
ميكرد.امادر6ماهآخرينسالعمرامامحسين)ع(ناگهانحاكموزمامداريبهنام
يزيدپيداشــدكهمنكراصلديانت،عدالت،معنويتوانسانيتشد.بااينكهمعاويه
بهيزيدگفتهبودحكومتوزمامــدارياترابكنوليمتعــرضچندنفرازجمله

حسينبنعلينشو،ولياينانسانمغرورخامبدونتوجهبه
نصيحتپدردرصددبرآمدآخرينامامازاهلبيتوخاندان

پيغمبروحديثكساوآيهتطهيريعنيحســينبنعليرابهمهميزحاكميتخود
درآورد،ازاوبيعتبخواهدوهمانلحظهاولبگويداگربيعتنكني،توراخواهمكشت.

خاطره و خطر عاشورا

ادامه در 
صفحه11

ديدگاه
عليرضا ميريوسفي ؛ كارشناسمسائلسياسي

اوايلدسامبر٢019وضعيتپيچيدهايبرروابطكاخ
ســفيدوكنگرهحاكمبود.ترامپباتوجهبهوضعيت
خوباقتصــاديونــرخپايينبيــكاري،ازپيروزي
مجددشدرانتخاباتاطمينانداشتونگرانيعمدهاشازدستدادناكثريتسنا
بود.تحليلگرانانتخاباتي،نامزديمايكپمپئورابرايسناتوريازايالتكانزاس
حياتيميدانستندوپمپئوهممقدماتفعاليتهايانتخاباتيخودرادراينايالت
شروعكردهبود.درغيبتپمپئو،دولتترامپتالشوافريبرايجلبموافقتسنا
باانتصاباستفانبيگن،بهعنوانقائممقاموزارتخارجهآمريكاميكرد،چراكهدر
غيراينصورت،ديويدهيل،نفرسوموزارتخارجهآمريكا،كهدرجرياناستيضاح
ترامپعليهويدركنگرهشهادتدادهبود،سرپرستوزارتامورخارجهميشد.در
اينبين،برخيسناتورهايتندرويضدايرانبهرهبريتدكروز،رأياعتمادبيگن
رابهگروگانگرفتندوآنرامنوطبهصدوريكنظريهحقوقيخندهآورازســوي
وزارتخارجهآمريكاكردندمبنيبراينكهآمريكاباوجودخروجازبرجام،كماكان
يكيازمشاركتكنندگانبرجاماستوحقفعالسازيمكانيسمماشهوبازگردندان

تحريمهايســازمانمللرادارد!بااينحال،اينمعاملهدر
آنزمانچندانجديگرفتهنشد؛چراكهترامپنشانداده

بودعالقهايبهروشهايپيچيدهحقوقيياتوسلبهمكانيسمماشهنداردوخروج
سادهوقطعيازبرجام،رأيدهندگانشراراضيترميكند.

 انگيزه هاي انتخاباتي ترامپ
 از تالش براي تحريك ايران

ادامه در 
صفحه2

شهرداریتهرانبابرافراشتنبزرگترينپرچمسياهعزاداری
امامحسين)ع(ونصبطرحهایمحرم،شهرراسياهپوشكرد

ايرانسياهپوشحسين)ع(شد
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دولت ترامــپ باالخره با 
چكاندن ماشه، آخرین تير برجام

كمان خود بــراي نابودي 
برجام را شليك كرد و حاال همه نگاه ها به 
نيویورك است تا اعضاي شوراي امنيت نه 
براي حفاظت از برجام بلكه براي دفاع از 
حيثيت مصوبات خود چــه طرحي در 
خواهند انداخت. روز پنجشــنبه مایك 
پمپئو، وزیر خارجه آمریكا در ســفر به 
نيویورك با سفير اندونزي در سازمان ملل 
دیدار كرد و شــكایت نامه اي را با ادعاي 

نقض برجام توسط ایران به او ارائه داد.
پمپئو سپس در یك كنفرانس خبري در 
نيویورك گفت: »هر كاري الزم باشد براي 
بازگرداندن تحریم هــا عليه ایران انجام 
مي دهيم. آمریكا هرگز بــه ایران اجازه 
نخواهد داد آزادانه اقدام به خرید و فروش 

تسليحات متعارف كند.«
دولت آمریــكا همزمــان مذاكراتي را 
هم با ســفير نيجر در ســازمان ملل كه 
كشورش ریاست دوره اي شوراي امنيت 
را بر عهده خواهد داشت كليد زده است. 
وزیر خارجه آمریكا در این باره در تویيتي 
نوشت: مشتاق هستيم تا با نيجر به عنوان 
رئيس شوراي امنيت سازمان ملل براي 
اطمينان حاصل كردن از اینكه شورا به 
قطعنامه۲۲۳1 عمل مي كنــد و ایران 
را مسئول اقداماتش مي داند، همكاري 

كنيم.
پس از اعالم رســمي تصميــم آمریكا 
مبني بر فعال ســازي مكانيســم ماشه 
براي بازگشت تحریم هاي هسته اي ایران 
توسط سازمان ملل، مجيد تخت روانچي 
در كنفرانسي خبري اظهار كرد: آمریكا 
ارتباطي به برجام نــدارد. آمریكا تالش 
مي كند با بهره برداري از زور، تحریم هایي 
را عليه ایران تحميل كنــد كه این كار 

غيرقابل قبول است.
 تخت روانچي تأكيد كــرد: ادله حقوقي 
آمریكایي هــا بســيار ســخيف بود و 
پيش بينــي مي كنم كــه آمریكایي ها 

شكست مي خورند.
نماینــده ایــران در ســازمان ملل روز 
پنجشــنبه در تویيتي هــم تأكيد كرد: 
وزیر خارجه آمریكا روز گذشته خواستار 
اجراي كامل قطعنامه۲۲۳1 شده است. 
۲۲۳1 برجام را تأیيد كــرده و آمریكا از 
مشاركت در آن دست كشيده است. این 
كشور ناقض هر دوســت. هفته گذشته 
نيز جامعه بين المللي با حق آمریكا براي 
بازگردانــدن تحریم هــا مخالفت كرد. 
آمریكا نباید شانسش را امتحان كند. این 

كشور بار دیگر تحقير مي شود.
ســيدعباس عراقچي در تویيتي به زبان 
انگليسي نوشت: »ابالغيه آمریكا به لحاظ 
حقوقي فاقد هرگونه صالحيتي براي مؤثر 
واقع شدن اســت. این ابالغيه بي اعتبار 
و بي ارزش اســت. هيچ یــك از اعضاي 
باقيمانده در برجام قائل نيستند كه این 
ابالغيه مي تواند به اجرا درآید.اطمينان 
داریم كه شوراي امنيت به ایاالت متحده 
اجازه نخواهد داد كه از قطعنامه۲۲۳1 

شوراي امنيت سوءاســتفاده كند تا به 
هدف اعالم شده خود یعني از بين بردن 

این قطعنامه برسد.«
وزیر خارجــه ایران هم در 48ســاعت 
گذشته بيكار ننشســته بود و عالوه بر 
تماس تلفني با دبيركل ســازمان ملل، 
نامه اي هــم به رئيس دوره اي شــوراي 
امنيت نوشــت، او همچنيــن یكي دو 
گزارش اینستاگرامي هم به مردم ایران 

داد.
محمدجــواد ظریــف در اینســتاگرام 
نوشــت: ترامپ بيهوده تــالش مي كند 
كه با قطعنامه۲۲۳1 شوراي امنيت، به 
مقابله با قطعنامه۲۲۳1 و حتي تماميت 
شــوراي امنيت برود؛ خود را سراسيمه 
»مشــاركت كننده« در برجام معرفي 
مي كند كه بتوانــد بدون كمترین حقي 
از سازوكار پيچيده و زمانبر بازگرداندن 
قطعنامه هاي لغو شده عليه ایران - آن هم 
از مسير ميانبر - سوءاستفاده كند؛ اما این 
بار هم در برابر توان دیپلماسي قدرتمنِد 
متكي به مردم دالور ایران كم مي آورد. 
شاید براي برخي كليشه باشد اما این بار 
هم نشان دادیم كه »هيچ وقت یك ایراني 

را تهدید نكن.«
وزیر امور خارجه در نامــه اي به رئيس 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اقدام 
غيرقانوني ایاالت متحــده آمریكا براي 
سوءاستفاده از ســازوكارهاي مندرج در 

توافق هسته اي براي احياي تحریم هاي 
ایران را مردود دانسته و تأكيد كرده كه 
آمریكا هيچ حقي براي تالش در جهت 
احياي تحریم ها ندارد و از همين رو این 
اقدام آمریكا باید از سوي شورا و جامعه 

بين المللي رد شود.
در تماس تلفني دبيركل ســازمان ملل 
متحد با وزیر امور خارجه كشــورمان، 
ظریف به اقدام غيرقانوني ایاالت متحده 
اشــاره كرد و ضمن یادآوري مسئوليت 
شوراي امنيت و دبيركل در این خصوص 
اظهار داشــت: براســاس اجماع كليه 
اعضاي برجام و اعضاي شوراي امنيت و 
حقوقدانان بين المللي، آمریكا عضو برجام 
نيست و اقدام واشــنگتن هيچ مبنایي 
در قطعنامــه۲۲۳1 و برجام نداشــته و 
تبعات خطرناكي براي حقوق بين الملل 
خواهد داشــت و نتيجه اي جز تخریب 
ســازوكارهاي بين المللي و بي اعتباري 

شوراي امنيت به دنبال نخواهد داشت.
سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت 
خارجه ایران هم كه در بدو فعاليتش در 
این ســمت با تحركات بي سابقه آمریكا 
همراه بــود درخصوص آخریــن روند 
تحوالت و تالش هاي كشــورمان اظهار 
كرد: شاهد تالش برخي رسانه هاي بيگانه 
براي القاي یك برداشت نادرست هستيم 
كه نشان مي دهد صرفا با طرح درخواست 
آمریكا، قطعنامه هاي لغو شده و به تبع 

آن تحریم ها احيا شــده و ایران از طرف 
شوراي امنيت سازمان ملل تحت تحریم 
قرار خواهد گرفت.این در حالي است كه 
آمریكا هيچ جایگاهي براي چنين اقدمي 
ندارد و در اقدامي مغایر با مقررات و قواعد 
حقوق بين الملل و مفاد قطعنامه۲۲۳1، 
صرفا »درخواســت« به رئيس دوره اي 
شوراي امنيت ارائه كرده است. صالحيت 
آمریكا براي طرح این درخواست از سوي 
همه اعضــاي برجام رد شــده و آمریكا 
حتي در بين متحدان خود تا آنجا منزوي 
شــده كه ۳ كشــور اروپایي را متحدان 

آیت اهلل هاي ایران خوانده است.
او پيش بيني كرده كه به یاري خدا حتما 
یك بار دیگر طعم انزوا به قانون شــكنان 

آمریكایي چشانده خواهد شد.
عالوه بر ایران، روســيه، چين، انگليس، 

فرانســه، آلمان، اتحادیه اروپــا و... در 
بيانيه هایــي مخالفت خود را بــا اقدام 
آمریكا اعالم كرده اند. ناظران بر این باورند 
مخالفت اعضاي شوراي امنيت با ترفند 
آمریــكا در درجه نخســت به دليل دور 
زدن حق وتوي آنان توسط آمریكاست 
و چه بســا زمينه اي براي عمل متقابل 
آنان نسبت به اقدامات آمریكا در شوراي 
امنيت قرار گيرد درحالي كه در ساليان 
اخير توافق نانوشته اي بين اعضاي شوراي 

امنيت براي پرهيز از اقداماتي كه منجر به 
نارضایتي اعضاي دائم به ســبب نادیده 
گرفته شــدن وتوي آنان مي شود وجود 
داشته است. از سوي دیگر شنيده شده 
در جریان مذاكرات و مشورت هاي بين 
طرف هــاي حامي برجام ســناریو هاي 
الزم براساس آیين نامه ها و سازوكارهاي 
موجود در سازمان ملل و شوراي امنيت 
اندیشيده شده كه در مراحل مختلف به 

كار گيري مي شود.

شنيده هاي همشهري حاكي است ایران تمهيدات آیين نامه اي متعددي 
براي مقابله با تحركات آمریكا اندیشيده است

رئيس جمهور آمريكا پس از خروج از برجام به بهانه نقض آن توسط ايران با استناد به برجام، مكانيسم ماشه را فعال كرده است.

جنگ با ياغي در مقر صلح

وزارت خارجه: عبارت اسنپ بك وجود خارجي ندارد
وزارت خارجه روز جمعه گزاره برگ نامه اخير وزير امورخارجه كشورمان به 
رئيس دوره اي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد تالش آمريكا براي 
اعمال مجدد تحريم هاي ملل متحد، عليه ايران را منتشر كرد كه نكات زير در 

اين گزاره برگ مورد تأكيد قرار گرفته است.
 هيچ گاه عبارت »اسنپ بك« در برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( و يا در 
قطعنامه۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد استفاده نشده است. بلكه آمريكا 
به تعمد از اين كلمه براي القاي سرعت و خودكار بودن استفاده كرده است. 
جمله بندي در قطعنامه مزبور چنين اســت كه »احياي مفاد قطعنامه هاي 
لغوشده« كه نيازمند فرايند زمانبر دقيق - با هدف حفظ برجام و نه نابودي 

آن - است.
ترامپ در تاريخ ۸مه۲۰۱۸ دستور خود مبني بر »پايان عضويت آمريكا« در 
برجام را صادر كرد و دولت وي اقدامات گسترده اي به منظور پايان بخشيدن به 

عضويت آمريكا و اعمال مجدد تحريم ها را به كار گرفت.
پمپئو در سخنراني خود در بنياد هريتيج در ۲۱مه۲۰۱۸: »رئيس جمهور ترامپ 

مشاركت آمريكا در برنامه جامع اقدام مشترك را پايان بخشيد«.
ديوان بين المللي كيفري درنظر مشورتي۱۹۷۱ در موضوع ناميبيا با صراحت 
تأكيد داشت: »يكي از اصول بنيادين حاكم بر روابط بين المللي مستقر اين 
است كه طرفي كه تعهدات خود را ناديده گرفته يا محقق نمي سازد، نمي تواند 

ادعاي حقوق منبعث از آن روابط را براي خود داشته باشد«.
تا كنون ترامپ بيش از ۱۴۵مرتبه عليه ايــران تحريم هايي را اعمال كرده 
است. وي همچنين تصميم به عدم تمديد معافيت هاي مرتبط با پروژه هاي 
هسته اي گرفت كه به تعبير دبيركل ملل متحد »همچنين احتماال توانايي 
جمهوري اســالمي ايران را براي اجراي مفاد مشخصي از برجام و قطعنامه 

مختل مي سازد«.
جان بولتون، مشاور سابق امنيت ملي، در سخنان خود در ۸مه۲۰۱۸: »ما از 
اين مفاد قطعنامه۲۲۳۱ استفاده نمي كنيم، به اين دليل كه ما از توافق خارج 

شديم.«

ث
مك

ظريف: شوراي امنيت چنين وضعيتي به ياد ندارد
محمدجواد ظريف ديروز در مطلبي در صفحه اينستاگرام خود در اين ارتباط 
نوشت: پمپئو به خيال خودش ســازوكار بازگرداندن قطعنامه هاي لغو شده 
شوراي امنيت را فعال كرد ولي همزمان، ايران به همراه روسيه، چين، اتحاديه 
اروپا، آلمان، فرانسه و انگليس در نامه هاي جداگانه اي اقدام دولت ترامپ را 
غيرقانوني، بدون اثر و كان لم يكــن معرفي كردند، احتماال امروز هم برخي 
ديگر از اعضاي شوراي امنيت موضع مشابهي را اتخاذ كنند و يك بار ديگر 
دولت ترامپ در صحنه جهاني منزوي و رسوا خواهد شد. تاريخ شوراي امنيت 

چنين وضعيتي را به ياد ندارد.

ث
مك

مديركل آژانس در راه تهران 
برخی مقامات دیپلماتيك اعالم 

كرده اند كه رافائل گروســی، هسته اي
مدیر كل آژانــس بين المللی 
انرژی اتمــی هفته آینده بــرای گفت وگو با 

مقامات ارشد ایرانی عازم تهران خواهد شد.
به ادعای  ان اچ كی ژاپن، گروسی می خواهد 
در دیدار خود خواســتار همــكاری ایران بر 
سر مسئله دو سایت هســته ای - كه آژانس 

خواستار بازرسی از آن هاست - شود. 
همچنيــن انتظار مــی رود كه گروســی در 
خصوص تاسيســات نطنز نيز گفت وگویی با 

مقامات ایرانی داشته باشد.

 انگيزه هاي انتخاباتي ترامپ
از تالش براي تحريك ايران 

در واقع وقتي كه ترامپ در تاریخ 8مــه۲018 خروج آمریكا را از  ادامه از 
برجام اعالم مي كرد، متقاعد شــده بود كه حداكثر تا 6 ماه دیگر، صفحه اول

دولت ایران در اثر فشارهاي تحریمي سقوط خواهد كرد  و یا براي جلوگيري از فروپاشي 
براي توافقي یكطرفه به نفع آمریكا تســليم خواهد شد. به همين خاطر به پيشنهادها 
مبني بر اینكه به جاي اعالم یكباره و علني خروج از برجام، با كلمات و روندهاي حقوقي 
بازي كند، وقعي ننهاد. به همين خاطر مقامات وقت دولت ترامپ از جان بولتون گرفته 
تا برایان هوك، ابایي از بيان این نكته نداشــتند كه با خروج آمریــكا از برجام، دیگر 
بازگرداندن تحریم هاي سازمان ملل توســط آمریكا، موضوعيتي ندارد. مجموع این 
مالحظات باعث مي شد كمتر كسي معامله تندروهاي سنا با دولت ترامپ را موضوع 

مهمي تلقي كند.
با وجود این، از ۳ژانویه۲0۲0 به بعد ســير حوادث متفاوت شد. ترور سردار سليماني و 
تبعات حمله تالفي جویانه ایران به عين االسد  و پس از آن ظهور و گسترش ویروس كرونا 
از مارس۲0۲0 به بعد همه این معادالت را به هم زد. نگراني از دست دادن اكثریت سنا 
جاي خودش را به ترس شدید از شكست در انتخابات ریاست جمهوري داد و با ظهور 
ركود اقتصادي و نرخ كم سابقه بيكاري، ناكامي ترامپ در سياست فشار حداكثري عليه 
ایران برجسته تر از قبل شد. ۲سال از تاریخ وعده داده شده گذشت و نه تنها دولت ایران 
فرو نپاشيد، كه سررسيد نخستين دستاورد بزرگ ایران در برجام، یعني لغو تحریم هاي 
تسليحاتي نزدیك شد. لغو تحریم هاي تسليحاتي، یك شكست حيثيتي براي ترامپ 
و یك حربه كارآمد براي رقيب دمكرات وي در رقابت هاي پيش رو محسوب مي شود و 
ترامپ براي جلوگيري از آن به هر دستاویز و حشيشي متوسل مي شود. بعد از شكست 
خفت بار و 1۳ به ۲قطعنامه پيشنهادي آمریكا براي تمدید تحریم تسليحاتي ایران، این بار 

آمریكایي ها به نظریه جعلي حقوقي  ماه دسامبر متوسل شده اند.
مطابق این نظریه، دولت آمریكا استدالل مي كند به رغم خروج از برجام، كماكان یك 
مشاركت  كننده در قطعنامه۲۲۳1 و برجام اســت و باوجود اینكه بيش از ۲سال است 
هيچ یك از تعهداتش در قبال برجام را انجام نداده ، مي تواند از تمهيدات پيش بيني شده 
در متن آن براي نابودي برجام استفاده كند. با این حال، این استدالل از سوي جامعه 
بين المللي و همينطور اعضاي شوراي امنيت به هيچ عنوان قابل پذیرش نبوده و نيست 

و بيانيه هاي محكم اعضاي برجام و شوراي امنيت آن را نشان مي دهد.
انگيزه هاي دولــت ترامپ از چنين اقدام خــارج از عرفي مي توانــد در ۳محور قابل 
مالحظه باشد؛ اول فرار از پاســخگویي به تبعات خروج از برجام و شكست سياست 
فشــار حداكثري در مناظره هاي انتخاباتي پيش رو، دوم جلب كمك هاي كالن مالي 
انتخاباتي از دوستان نتانياهو و دشمنان ایران و برجام و سوم، تحریك برخي گروه هاي 
مخالف برجام در داخل ایران و وادار كردن كشورمان براي انجام اقدامات واكنشي تند 

و در نهایت نابودي برجام.
با این حال، به نظر مي رسد سایر طرف هاي برجام و اعضاي شوراي امنيت، بازي انتخاباتي 
دولت ترامپ را به خوبي خوانده اند و بسيار بعيد است كه تسليم فشارهاي غيرمنطقي 
دولت ترامپ شوند. به ویژه لحني كه این روزها از طرف هاي اروپایي مي شنویم و ازجمله 
بيانيه محكم ۳كشــور اروپایي عضو برجام در مخالفت با اعالميــه آمریكا در رابطه با 

بازگرداندن تحریم ها، دلگرم كننده و حتي متفاوت از چند ماه قبل است.
تقریبا روشن است كه تمام اعضاي باقيمانده در برجام، تالش هاي آمریكا را چيزي فراتر 
از یك نمایش سياسي با انگيزه هاي انتخاباتي نمي بينند و با شانس ضعيفي كه ترامپ 
در انتخابات پيش رو براي انتخاب مجدد دارد، نيازي به باج دادن بيشتر به وي نمي بينند.

نكته مهم این است كه گروه هاي داخل كشور، با درك نقشه آمریكایي ها با صبر و بصيرت 
كافي وضعيت فعلي را مدیریت كنند و مطمئن باشند همانند ناكامي آمریكایي ها در 
تصویب قطعنامه تمدید تحریم تســليحاتي ایران، تالش هاي جدید براي بازگرداندن 

تحریم ها نيز به جایي نخواهد رسيد.

ماجراي پرداخت رشوه 65ميلياردي 
به یك عضو كميســيون عمران در مجلس

مجلس دهــم بــراي خارج كردن 
تحقيق و تفحص از شهرداري تهران دوران قاليباف، 
وارد دور تازه اي از مناقشات شده است. مصطفي 
ميرسليم كه پيش تر رئيس یكي از كميسيون ها در 
مجلس دهم را به دریافت رشــوه 65ميلياردي از 
شهرداري متهم كرده بود، در آخرین موضع خود، 
نایب رئيس سابق كميسيون عمران را در این باره 

متهم كرده است.
این ادعاي تازه ميرســليم در پاســخ به اظهارات 
ســخنگوي كميســيون هيأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان مطرح شده است. موسي غضنفرآبادي 
اخيرا در مصاحبه اي، ادعاي مصطفي ميرسليم، 
نماینده تهران درباره دریافت رشــوه 65ميليارد 
توماني از سوي رئيس كميسيون عمران در مجلس 
دهم را رد كرده و گفته كه دالیل، اسناد و مستندات 
ميرسليم در این باره »محكمه پسند« نبوده است. 
به گزارش فارس، موسي غضنفرآبادي در تشریح 
جزئيات نشســت عصر روز چهارشنبه این هيأت 
درباره بررسي شكایت محمدرضا رضایي كوچي، 
رئيس كميســيون عمران مجلس از ميرســليم 
نماینده تهران اظهار داشــت: »از آقاي ميرسليم 
جهت ارائه توضيحات به هيــأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان دعوت كردیم تا مســتندات و مدارك 
خود را ارائه دهد و درنهایت این موضوع بررســي 

شود.«
وي افزود: »ميرســليم در جلسه هيأت نظارت بر 
رفتار نمایندگان حاضر شد ولي دالیل و مستندات 

محكمه پســندي مبني بر اینكه یكي از رؤساي 
كميسيون، 65ميليارد تومان پول دریافت كرده 
ولو اینكه آقاي رضایي كوچي نباشد، ارائه نكرد.« 
ســخنگوي كميســيون هيأت نظارت بر رفتار 
نمایندگان درباره تصميم گيري این هيأت پس از 
اظهارات ميرسليم خاطرنشان كرد: »آقاي رضایي 
كوچي مي تواند در دادگاه موضوع شــكایتش از 

ميرسليم را پيگيري كند.«
به گزارش همشهري، ميرســليم اوایل خردادماه 
گذشته همزمان با گشایش مجلس یازدهم و در 
فضاي رقابت با محمدباقر قاليباف براي ریاســت 
مجلس، طي اظهاراتي جنجالي مدعي شد: »براي 
پس گرفتن یك طرح تحقيق و تفحص 65 ميليارد 
تومان فقط به یك رئيس كميســيون در مجلس 
پرداخت شده است.« این نماینده مجلس بار دیگر 
طي اظهاراتي درباره ادعاي خود تصریح كرد: »اصل 
موضوع به تحقيق و تفحص زمان حضور قاليباف در 
شهرداري بر مي گردد، وقتي تحقيق و تفحص در 
مجلس دهم رأي نمي آورد، شهردار وقت از اینكه 
چنين موضوعي رأي نياورده، تشــكر مي كند.« 
طرح این ادعا از سوي ميرســليم پس از گذشت 
سال ها از ماجراي »امالك نجومي« در حالي انجام 
مي شود كه محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق تهران 
هم اكنون در رأس قوه مقننه نشسته است. براساس 
گزارش سازمان بازرسي كل كشور در شهریور95 
در ارتباط بــا واگذاري امالك بــه برخي مدیران 
شهرداري و اعضاي شوراي شهر در دوره شهرداري 
قاليباف، رقمي بيش از ۲هزار ميليارد تومان تخلف 

صورت گرفته است.

جوابيه ميرسليم و تهديد به شكايت
دفتر ســيدمصطفي ميرســليم، نماینده تهران 
به مصاحبه ســخنگوي هيأت نظــارت بر رفتار 
نمایندگان واكنش نشان داد و طي بيانيه اي تأكيد 
كرد: »شــكایت آقاي رضایي رئيس كميســيون 
عمران بي مورد است زیرا تا كنون ذكر نامي از آقاي 
رضایي نشــده و اگر ایشان خودش احساس اتهام 
مي كند به رفتار خودش برمي گردد.« ميرســليم 
درباره جلســه هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
توضيح داده كه از وي خواســته شده نسخه اي از 
اسنادي كه به دادستاني داده است را به آن هيأت 
برساند و اساسا قراري نبوده در آن جلسه اسنادي 
ارائه دهند. دفتر ميرسليم اظهار اميدواري كرده: 
»هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان براي حفظ آبرو 
و رعایت انصــاف، آن را اصالح كنند واال مهندس 
ميرسليم ناگزیر مي شوند از طرز كار آن هيأت به 

كميسيون اصل نود شكایت كنند.«

پرده برداري از متهم
نكته پراهميت در جوابيه دفتر ميرســليم اشاره 
وي بــه »اعترافات نایب رئيس وقت كميســيون 
عمران درباره دریافت 65ميليارد تومان« اســت. 
ميرسليم از اعضاي هيأت نظارت خواسته كه براي 
دســتيابي به این اعترافات از دادستاني استعالم 
كنند. ميرســليم گفته: »این موضوع بخشــي از 
پرونده آقاي عيسي شریفي و هولدینگ یاس است 
كه در دوران شــهرداري آقاي قاليباف تأســيس 

شده است.«
براساس ادعاي جدید ميرســليم، یكي از اعضاي 

كميسيون عمران در مجلس دهم متهم به دریافت 
رشوه 65ميلياردي اســت. این فرد پيش تر هم از 
ســوي محمود صادقي، نماینده مجلس دهم به 
دریافت رشوه متهم شده بود. اســفندماه95 در 
جریان رأي گيري براي طرح »رد تقاضاي تحقيق 
و تفحص از شهرداري«، صادقي در مخالفت با این 
طــرح و در حمایت از انجام تحقيــق و تفحص از 
شــهرداري تهران گفته بود: »ظرف ۳ماه گذشته 
به برادر یكي از اعضاي كميسيون عمران تراكمي 
به قيمت 10 ميليارد تومان داده شده است.« پس 
از گذشت حدود 4سال، محمدرضا رضایي كوچي، 
رئيس كميســيون عمران طــي اظهاراتي اوایل 
مردادماه گذشــته گفت: »منظور آقاي صادقي، 
برادر آقاي موســوي بيوكي، نماینده یزد بوده كه 
پس از تحقيق مشخص شد او یك رابطه كاري با 
شهردار وقت تهران داشته و موضوع آنطوري كه 
آقاي صادقي مطرح كرده، نبوده است.« طرح این 
نام از سوي ميرسليم در حالي است كه سخنگوي 

قوه قضایيه در ۲1مردادماه از بازداشت یك نماینده 
سابق در ارتباط با ادعاي ميرســليم در ارتباط با 
دریافت رشوه 65ميليارد توماني خبر داد و گفت 
كه رســيدگي ها به این پرونده شروع شده و هنوز 

ماهيت و جزئيات موضوع روشن نشده است.
نكته مهم دیگري كه ميرسليم در جوابيه خود به 
هيأت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح كرده است، 
اشاره او به ارتباط پرونده رشــوه 65ميلياردي به 
پرونده »هولدینگ یاس« است. وي گفته كه پرونده 
رشوه عضو كميســيون عمران، بخشي از پرونده 
عيسي شریفي است. عيسي شــریفي، قائم مقام 
شهردار اسبق تهران است كه رسيدگي به اتهامات 
او نزدیك ۳ســال به طول انجاميده و بنابر گفته 
ســخنگوي قوه قضایيه اتهامات شریفي در حوزه 
جرائم مالي است و پرونده او در دادسراي نظامي در 
حال رسيدگي است. غالمحسين اسماعيلي سال 
گذشــته گفته بود كه این پرونده داراي 1۳متهم 

است و متهمين اصلي بازداشت شده اند.

مصطفي ميرسليم مدعي شد كه نایب رئيس سابق كميسيون عمران درباره دریافت رشوه 65ميلياردي از شهرداري تهران اعتراف كرده است

مناقشه 6۵ميلياردي در هيأت نظارت مجلس

   واكنش ها
بيانيه مشترك ۳كشــور اروپايي فرانسه، 
انگليس و آلمان: آمريكا بعد از خروج خود از 
توافق هســته اي در تاريخ ۸مه۲۰۱۸، به 
مشاركت خود در برجام خاتمه داده است. 
موضع ما درباره كارآمدي اطالعيه آمريكا 
ذيل قطعنامه۲۲۳۱ به صراحت به رئيس شــورا و تمامي اعضاي 
شوراي امنيت ابراز شده است. بنابراين ما نمي توانيم از اين اقدام كه 
با تالش هاي فعلي ما بــراي حمايت از برجام ســازگاري ندارد 

حمايت كنيم.
هلگا اشميد، معاون مسئول سياست خارجه 
اتحاديه اروپا: پس از آنكه اياالت متحده در 
سال۲۰۱۸ به طور رسمي از برجام خارج شد، 
اين كشور ديگر نمي تواند يكي از طرفين 
برجام به منظــور بازگرداندن تحريم هاي 
احتمالي پيش بيني شده توســط قطعنامه۲۲۳۱ شوراي امنيت 

سازمان ملل محسوب شود.
بنياميــن نتانياهو، نخســت وزير رژيم 
صهيونيستي: من از اياالت متحده آمريكا 
بابت تصميم خــود جهت فعــال كردن 
مكانيسم ماشه عليه ايران تقدير مي كنم. 

اين تصميم درستي است.
»جوزپ بورل«، مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا: آمريكا طرف مشاركت كننده 
در برجام نيست و نمي تواند از روند بازگشت 
تحريم ها عليه ايران كه در قطعنامه۲۲۳۱ به 
آن اشــاره شده اســتفاده كند. به عنوان 
هماهنگ كننده كميسيون مشترك برجام، هر كاري انجام خواهم 
داد تا ايــن توافقنامه حفظ و به طور كامل از ســوي همه طرف ها 

اجرا شود.
كارل بيلدت، رئيس شوراي روابط خارجي 
اروپا: تروئيكاي اروپا قويا با رويكرد غرب 
وحشي آمريكا نسبت به ايران مخالف است. 
مــا از تمامي اعضــاي شــوراي امنيت 
مي خواهيم از هرگونه اقدامي كه منجر به 
تعميق شكاف بين اعضاي شورا شــود يا عواقب جدي ناگواري بر 

كارش داشته باشد، خودداري كنند.

نمايندگي چين در سازمان ملل: درخواست 
آمريكا هيچ مبناي قانوني و عقالني ندارد و 
چيزي جز يك نمايش سياســي كه اياالت 
متحده آن را راه انداخته نيست. اقدام آمريكا 
از هيچ حمايتي در ميان اعضاي شــوراي 

امنيت برخوردار نيست و مقبوليتي در جامعه بين المللي ندارد.
»واسيلي نبنزيا«، نماينده روسيه در سازمان 
ملل متحد: »مكانيسم بازگشت خودكار را 
كشــوري مي تواند فعال كنــد كه جزو 
طرف هاي برجام است. اياالت متحده طرف 
برجام نيست چون از اين توافق خارج شد. از 

نظر ما مكانيسم بازگشت خودكار تحريم ها وجود ندارد.«
آنتوني بــراون، عضو دمكــرات مجلس 
نمايندگان آمريكا: تحت رهبري شكست 
خورده رئيس جمهور ترامپ، اياالت متحده 
تنها، منزوي و ضعيف شــده است. ترامپ 
متحدانمان را رها كرده و تمامي اهرم هاي 
فشاري كه براي مقابله با نفوذ ستيزه جويانه ايران داشتيم را از دست 
داده است. ما نياز به يك استراتژي واقعي داريم. اين جز هرج و مرج 

و رجزخواني به همراه نمي آورد.
وندي شرمن، مذاكره كننده اصلي آمريكا در 
توافق هسته اي: برداشت من اين است كه 
رئيس جمهور بار ديگر به جاي آنكه ايران را 
به انزوا بكشاند، آمريكا را منزوي كرده است. 
ما به طور آشكار در توافق مشخص كرديم كه 
تنها طرفين مشــاركت كننده در برجام مي توانند از مكانيســم 
بازگشت تحريم ها استفاده كنند و ترامپ به زبان خود گفته است كه 
آمريكا ديگر در برجام شراكت ندارد. از نظر من آمريكا در اين زمينه 

موفق نخواهد شد.
ريچارد هاس، رئيس شوراي روابط خارجه 
آمريكا و مدير اسبق سياستگذاري ها در 
وزارت خارجه اين كشور: آمريكاي اول به 
راستي به آمريكاي تنها تبديل شده است. 
سياست خارجي، يكجانبه گرايي آمريكا را 
بيشتر از ايران منزوي كرده است. خروج از برجام و سپس تالش 

براي بهره بري از مزايايش كاري نشدني است.
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ســياهپوش شدن شــهر نشانه 
عزاداري ساالر شــهيدان است؛ گزارش

اگرچه در محرم امســال، رعایت 
فاصله اجتماعي باعث شــد مراسم هيئت ها با 

سال هاي پيش متفاوت باشد.
شــهرداري تهران نيز مانند سال هاي گذشته 
مراســم اهتزاز پرچم هزار مترمربعي عزاداري 

اباعبداهلل را در اراضي عباس آباد برگزار كرد.
شهردار تهران در این مراســم ضمن اشاره به 
شعار مدیریت شهري »هرخانه، یك حسينيه« 
گفت: »امســال شــرایط متفاوتي نســبت به 
سال هاي گذشــته در ایام محرم وجود دارد اما 
تاریخ نشان داده اســت كه در تمامي دوره ها و 
حتي در شرایط بدتر نيز عشق امام حسين)ع( 
و مراسم عاشــورا زنده  تر از هميشــه برپا شده 
اســت. اميد است كه امســال مراسم عزاداري 
امام حســين)ع( به بهترین شكل ممكن انجام 

شود.«
پيروز حناچي افزود: »یكي از تفاوت هاي مراسم 
امسال با سال هاي پيش در این است كه سردار 
ســليماني را دیگر در كنار خود نداریم. كسي 
كه براي امنيت كشور و براي زنده نگه داشتن 
فرهنگ اهل بيت)ع( دســت از تالش نكشيد 
و شــعار او همان پيام امام حســين)ع( بود كه 
در روز عاشــورا خطاب به لشكر یزید گفت اگر 
دین ندارید و از روز حســاب نمي ترسيد الاقل 
آزاده باشــيد. این پيام به مفهوم آن اســت كه 
اگر كسي آزادگي داشــته باشد، عاقبت به خير 

خواهد شد.«
او با تأكيــد براینكه فضاهاي شــهري در دهه 
اول محرم به صورت رایگان به هيئت ها واگذار 
مي شود، اظهار كرد: »شرط واگذاري این فضاها 
به هيئت هــا، رعایت پروتكل هاي بهداشــتي 
وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كروناست 
و از هيئت هــا در قبــال واگذاري ایــن فضاها 

هزینه اي دریافت نخواهد شد.«
حناچي افزود: »پرچم اباعبداهلل كه امروز بر فراز 
تهران به اهتزاز درآمده، پرچم قرآن، استقامت و 
پایداري است و اميد است كه خداوند ملت ما را 

در راه امام حسين)ع( استوار بدارد.«

در این مراسم با حضور حجت االسالم ابوترابي، 
غالمعلي حداد عادل و تعدادي از اعضاي شوراي 
شهر از پيرغالمان حسيني تقدیر و از مجموعه 
شعر سليمان عشــق با مضمون شهادت سردار 

سليماني رونمایي شد.

تهران سياهپوش شده است
مدیرعامل سازمان زیباسازي شهرداري تهران 
با اشاره به فرارسيدن ایام سوگواري محرم اعالم 
كرد كه براي جبران محدودیت هاي ایجاد شده 
به دليل شــيوع كرونا در فعاليــت هيئت هاي 
مذهبي، ســازمان زیباســازي طرح هایي را با 
شعار »با یاد تو شهر جان گرفته« در سازه هاي 

تبليغاتي اكران مي كند.
برزین ضرغامي گفــت: »عالوه بر این، نصب 
پرچم هایي با مضامين عاشورایي در بزرگراه ها 
و روي پل هــا، پخــش تيزرهــاي مرتبط با 
عــزاداري امام حســين)ع( و تحویل 50هزار 
پرچم مشــكي به صنوف مختلف در مناطق 
22گانه از دیگر اقدامات این سازمان در محرم 

امسال است.«
وي تأكيــد كــرد: »امســال بــا توجــه بــه 
محدودیت هایي كه بــراي فعاليت هيئت هاي 
مذهبــي وجــود دارد، تمام تالش ســازمان 
زیباســازي این اســت كه بتواند ســازه هاي 

تبليغاتي را در این بخــش طوري طراحي كند 
كه محدودیت هاي ایجاد شده را جبران كند به 
همين دليل بيش از 10هزار مترمربع سازه هاي 
فرهنگي كه در اختيار سازمان زیباسازي است 
به صورت كامل به اكران محتوا در زمينه محرم 

اختصاص یافته است.«
ضرغامي افزود: »كارگاهي در این زمينه برگزار 
و طرح هاي زیادي توسط هنرمندان ارائه شده 
كه توسط هيأت داوران بررسي شد و طرح هاي 
برتر با محتواي لوگو شــعار اشاره شده و برخي 
جمــالت منتخب دیگر و فرمایشــات حضرت 

امام خمينــي)ره( و مقام معظــم رهبري اجرا 
شد.«

وي گفت: »بيــش از 6 هــزار مترمربع فضاي 
تبليغاتي در اختيار مناطق 22گانه نيز به پخش 
و اكران محتواهاي عاشورایي اختصاص یافت 
و از ســوي دیگر پرچم هاي مشكي و الواني كه 
حاوي مضامين عاشورایي است روي پل ها و در 

بزرگراه ها نصب مي شوند.«
مدیرعامل سازمان زیباسازي شهرداري تهران 
اضافه كرد: »حدود 50هزار پرچم مشكي چاپ 
شده توســط معاونت فرهنگي و اجتماعي به 
سازمان زیباســازي تحویل داده شده تا توسط 
زیباسازي هاي مناطق در اختيار صنوف مختلف 
قرار بگيرد و بر ســر در منازل و نقاط مختلف 
نصب شود. براي دهه دوم نيز طرح هاي دیگري 
درنظر گرفته شــده كه به زودي اطالع رساني 

خواهد شد.«

نمايشگاه مجازي عطر سيب 
مدیركل فرهنگي شــهرداري تهران با اشاره به 
نحوه برگزاري مراسم محرم گفت: »شهرداري 
تهران درنظر دارد نمایش ها و تعزیه هاي مربوط 
به محرم و اباعبداهلل را در فضاي مجازي در قالب 
نمایشگاه عطر ســيب كه در سال هاي گذشته 
برگزار مي شد و امسال به دليل شرایط كرونا به 

شكل سابق برگزار نمي شود، ارائه دهد.«
محســن فتاحي اظهار كرد: »شهرداري تهران 
مثل ســال هاي قبــل وظيفه ذاتــي برگزاري 
هيئت ها را ندارد ولي همواره تســهيل كننده 
فعاليت هاي هيئت هاي مذهبي بوده اســت و 
امسال هم این كار را انجام مي دهد تا هيئت هاي 
مذهبي بدون دغدغه كارشان را انجام دهند و 

مراسم هاي خود را برگزار كنند.«
او افزود: »همانطور كه به ســتاد ملي مقابله با 
كرونا اعالم كرده ایم و براســاس همكاري كه 
با ســازمان تبليغات داریم، شــهرداري تهران 
آمادگــي دارد فضاهاي شــهري را در اختيار 
هيئت هاي مذهبي قــرار دهــد، ازجمله این 
فضاها حــدود 600مجموعه ورزشــي و زمين 
بازي و 4بوســتان بانوان است كه با درخواست 
هيئت هــاي مذهبــي در اختيــار آنــان قرار 

مي گيرد.«
فتاحي تأكيد كرد: »شهرداري تهران در اجراي 
برنامه هایي كه براي محرم دارد تابع دستورات 
ستاد كروناست و تمامي پروتكل هاي بهداشتي 
را رعایت خواهد كرد. ما مطمئن هســتيم كه 
مردم بيشــتر از آنچه ما انتظــار داریم ضوابط 
بهداشــتي را رعایت خواهند كرد و مراسم ها را 
به شــكلي برگزار مي كنند كه فاصله اجتماعي 

رعایت شود.«

 شهرداري تهران با برافراشتن بزرگ ترین پرچم سياه عزاداري
ايران سياهپوش حسين )ع( شد امام حسين)ع( و نصب طرح هاي محرم، شهر را سياهپوش كرد

محمد سرابي
خبر نگار

امســال بيش از 6 هزار مترمربع 
فضاي تبليغاتي در اختيار مناطق 
22گانه نيــز به پخــش و اكران 
محتواهاي عاشــورایي اختصاص 
یافت و از ســوي دیگر پرچم هاي 
مشكي و الواني كه حاوي مضامين 
عاشورایي اســت روي پل ها و در 

بزرگراه ها نصب مي شوند

بزرگ تریــن ميدانگاه 
شهري پایتخت بر فضاي 
باالیي تونل اميركبير و با 
همين نام بعدازظهر امروز )شــنبه( افتتاح مي شود. به غير از 
»اميركبير« كه هم اكنون بزرگ ترین ميدانگاه شهري تهران 
حال حاضر تهران اســت، 3ميدانگاه دیگر هم قرار اســت در 
آینده نزدیك به عرصه هاي عمومي پایتخت اضافه شود. به این 
ترتيب، بهره برداري از پروژه هاي »خورشــيد«، »بریانك« و 
»دریافت« در مناطق 20، 10 و 18 درمجموع بيش از 17هزار 
مترمربع از فضاهاي عمومي شهر را با رویكرد پياده و دوچرخه 
در اختيار مردم قرار مي دهد و فرصت مناسبي را براي مكث 
و تعامل شهروندان فراهم مي كند. ساخت ميدانگاه خورشيد 
در مجاورت برج تاریخي طغرل و در محله شيخ صدوق 1.5 ماه 
پيش در زميني به مســاحت 6هزار مترمربع، شــروع شده، 
به دليل موقعيت مناسبي كه دارد، از یك سو اتصال و ارتباط 
مناسبي بين برج طغرل و آستان شيخ صدوق برقرار مي كند و 
از طرف دیگر، امكان بهره برداري بهينه از یك فضاي رهاشده 
و بي دفاع شهري را مهيا مي سازد. فضایي كه در بهترین حالت 
به عنوان پاركينگ خودرو مورد اســتفاده قرار مي گرفت، در 
چند ماه آینده به یكي از توقفگاه هاي زیباي منطقه20 تهران 

تبدیل مي شود.
كاوه حاجي علي اكبري، مدیرعامل ســازمان نوســازي شهر 
تهران در این باره به همشهري گفت: »ميدانگاه خورشيد، بين 
برج طغرل و آستان شيخ صدوق در گذشته از سوي شهرداري 
خریداري شده است. این فضا، فضاي رهاشــده اي بود كه با 
احداث پالزاي شهري، عالوه بر اینكه به یك مكان زیبا و جذاب 
براي منطقه و شهر تبدیل مي شود، اتصال مناسبي را هم بين 

برج طغرل و آستان شيخ صدوق ایجاد مي كند.«
او ادامه داد: »از بين خدمات پشتيبان سكونت )شامل خدمات 
سالمت، ورزشي، آموزشي، فرهنگي و فضاي سبز(، بيشترین 
كمبود مربوط به فضاي باز و ســبز شهري اســت. بر همين 
اساس، از 3ســال گذشــته تقویت این فضاها در دستور كار 
شــهرداري و سازمان نوســازي قرار گرفته اســت. در محله 
شيخ صدوق در منطقه20، شهرداري منطقه زمين ميدانگاه 
خورشيد را معرفي كرد و پس از بررسي هاي كارشناسي، به این 
نتيجه رسيدیم كه موقعيت مناسبي دارد و مي تواند به عنوان 
فضاي باز و سبز شهري مورد استفاده قرار گيرد و عالوه بر این، 

ارتباط 2عنصر مهم هویتي در منطقه20 را تقویت كند.«
حاجي علي اكبري درباره شــبهاتي كه در برخي رسانه ها در 
زمينه حساسيت طرح و به علت مجاورت برج تاریخي طغرل 
مطرح شــده اســت، تأكيد كرد: »طرحي كه تهيه شده را به 

همكارانمان در ميراث فرهنگي شهرري و استان تهران ارائه 
و نظرات آنها را اخذ كردیم. محدوده پروژه ميدانگاه خورشيد 
در گذشته شامل تعدادي خانه بوده كه شهرداري این خانه ها 
را به دليل مجاورت با حریم برج خریــداري و تخریب كرده و 
نخاله هاي ناشي از تخریب را نيز در همان فضا كوبيده و روي آن 
شن ریزي انجام داده بود. حتي از امالكي كه در این محدوده 

بوده، 2پالك تا به امروز باقي مانده است.«
مدیرعامل سازمان نوسازي شهر تهران تأكيد كرد: »یك فضاي 
شهري جذاب و سرزنده متناســب با هویت تاریخي محدوده 
مي تواند این فضــا را احيا و به محــل گردهمایي و تعامالت 
اجتماعي مردم تبدیل كند. همــه این مالحظات در طراحي 
درنظر گرفته شــده و حداكثر عمق آواربرداري كه داشتيم، 
در حد 70سانتي متر بوده و به اتمام رسيده است. با همكاران 
ميراث فرهنگي نيز بار دیگر پــروژه را مرور كردیم كه اذعان 

كردند كليت طرح مورد تأیيد آنهاست.«

بهره برداري از بزرگ ترين ميدانگاه تهران ؛ اوايل1400
اما ميدانگاه بریانك واقع در همين محلــه در منطقه10 كه 
ساختش هفته گذشته در وســعت 10هزار مترمربعي شروع 
شــده اســت، بعد از بهره برداري، عنوان بزرگ ترین پالزاي 

شهري تهران را از »اميركبير« مي گيرد.
حاجي علي اكبري درباره این پروژه بزرگ شهري گفت: »این 
ميدانــگاه در محله بریانك و در مجــاورت بزرگراه نواب بين 
خيابان هاي بریانك و قزوین واقع شــده و به تازگي ایستگاه 

متروي آن هم در كنارش به بهره برداري رسيده است.«
مدیرعامل سازمان نوسازي شــهر تهران با اشاره به جزئيات 
پروژه خاطرنشان كرد: »زمين طرح، جزو تملك هایي است كه 
شهرداري تهران در دهه70 در چارچوب ساخت وساز پروژه 
نواب انجام داده و بيش از 12سال در اختيار شركت مترو بود 
و از آن به عنوان كارگاه اســتفاده مي كرد. بعد از اتمام ساخت 
ایستگاه متروي بریانك، بعد از بررسي ميداني، طرحي را آماده 
كردیم كه عالوه بر جذابيت براي ساكنان، بخشي از خدمات 
پشتيبان سكونت را هم براي ساكنان آن فراهم كنيم. خدمات 
ورزشي، فرهنگي و... ازجمله كاركردهاي این ميدانگاه خواهد 
بود كه طبــق برنامه ریزي ها اميدواریم اوایل ســال آینده به 

بهره برداري برسد.«

خدمات پشتيبان براي ساكنان نواب
حاجي علي اكبري درباره ساخت ميدانگاه شهري »دریافت« 
هم گفت: »این طــرح در زميني به مســاحت یك هكتار در 

عملكرد پزشكان، تداعي  كننده دفاع مقدس 
شهردار تهران عملكرد كادر درمان در دوران شيوع كرونا را تداعي كننده 

فعاليت اين قشر در جبهه هاي جنگ و 8سال دفاع مقدس دانست.
»پيروز حناچي« در همايش پويش ملي همدلي با مدافعان سالمت و نكوداشت 
روز پزشك گفت: »ابن سينا از آن دسته آدم هايي است كه تحت تأثير زمانه 
خود قرار نگرفت و آثاري از خود به جا گذاشت كه بسيار ارزشمند است. او 
عالوه بر طبابت و حوزه پزشكي در زمينه هاي ديگر هم فعاليت هايي داشت. 
يكي از آثار به جا مانده جالب اين طبيب مناظره اش با بايزيد بسطامي است 

كه در قالب شعر به دست ما رسيده است.«
حناچي گفت: »برخي پزشــكان كه امروز هم در جمع ما هستند در دوران 
دفاع مقدس از قبل از عمليات شــروع به فعاليت مي كردند و حين عمليات 
ركورد هايي را از خود به جا گذاشتند كه در سطح جهان مطرح است. آنها در 
فاصله جراحت يك رزمنده تا درمان و جراحي احتمالي، از نظر زماني ركورد 
آمريكايي ها در جنگ ويتنام را شكستند. من در منطقه پنج ضلعي به ياد دارم 
كه چگونه يك پزشك باعث نجات رزمنده اي شد و امروز در دوران كرونا هم با 

ديدن برخي صحنه ها به ياد آن روزها مي افتيم.«
معاون اول رئيس جمهور نيز در اين مراسم اظهاركرد: »جامعه پزشكي در همه 
نظرسنجي هايي كه از مردم انجام شده جزو گروه هاي مرجع و مورد اعتماد 
هستند، آنها در ماجراي كرونا كاري بزرگ انجام دادند و در كنار انجام وظيفه، 
زماني كه نزديكان و حتي خانواده بيماران مجبور به ترك آنان بودند از جان 

خود گذشتند و به خوبي ايستادند و در تاريخ ما ماندگار شدند.«
اســحاق جهانگيري به موضوع برگزاري عزاداري در ايام ماه محرم اشاره 
كرد و گفت: »در اين شرايط مي توان با روش هاي ديگري مراسم عزاداري را 
برگزار كرد. اگر كسي بخواهد مراسم عزاداري امام حسين)ع( را كه موجب 
تقويت انسجام ملي است، تبديل به موضوعي اختالف انگيز كند كار درستي 
انجام نداده است و بايد با خالقيت و روش هاي نوين و رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي، مراسم عزاداري برگزار شود.«
در بخش ديگري از اين مراسم، وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكي 
اظهاركرد: »بزرگ ترين پاداش به پزشــكان، رعايت دســتورالعمل  هاي 
بهداشــتي اســت و از همه مردم مي خواهم كه در ايام عزاداري بيشتر با 

همكاران ما همراهي و همكاري كنند.«
سعيد نمكي گفت: »بزرگ ترين ســرمايه ملي ما در مديريت بيماري كرونا، 
همت جامعه پزشكي و كادر بهداشــت و درمان بود و اين سرمايه اجتماعي 
است. اميدواريم اين قدرشناسي را از جامعه پزشكي در رعايت پروتكل  هاي 

بهداشتي ببينيم.«

ث
مك

امروز عصر ميدانگاه اميركبير با 8400مترمربع وسعت 
به بهره برداري مي رسد

عرصه گشايي 
انسان محور

با بهره برداري از 3ميدانگاه خورشيد، بریانك و 
دریافت، 17هزار مترمربع از عرصه هاي عمومي 

در اختيار مردم 3منطقه تهران قرار مي گيرد

مراحل پاياني مسابقه طراحي موزه سيمان 

شهردار تهران از آثار مسابقه بين المللي ایده هایي براي انطباق كاربري و بازآفریني كارخانه 
ســيمان ري در باغ موزه قصر بازدید كرد. به گزارش پایگاه اطالع رساني شهر، در بازدید 
پيروز حناچي، شــهربانو اماني، عضو شوراي اسالمي شــهر، عبدالرضا گلپایگاني، معاون 
شهرسازي و معماري و كاوه حاجي علي اكبري، مدیرعامل سازمان نوسازي شهر تهران او را 
همراهي مي كردند. برنامه ریزي مسابقه در سازمان نوسازي شهر تهران از زمستان1398 
آغاز و در نهایت فراخوان آن در اردیبهشــت ماه1399 به صورت عمومي و در رسانه هاي 
داخلي و بين المللي انجام گرفت. در مرحله اول در حدود 250گروه یا شركت، براي ورود 
به مسابقه ثبت نام كردند. پس از بررسي تمامي اسناد و مدارك افراد و گروه ها، درمجموع 
92گروه واجد شرایط براي شركت در مسابقه انتخاب شده و اسناد مسابقه در اختيار آنان 
قرار گرفت. با هدف درك بهتر فضاهاي كارخانه سيمان ري، در تاریخ هاي 23 تا 25تيرماه 
با رعایت پروتكل هاي بهداشتي بازدیدي از محل كارخانه برنامه ریزي شد. همچنين براي 
شركت كنندگان خارج از كشور كه به دليل شــرایط بهداشتي كنوني امكان سفر و بازدید 

برایشان مهيا نبود ویدئویي از فضاهاي مختلف كارخانه تهيه و ارسال شد.  

بهسازي و ســاماندهي محله كن با اجراي 
25درصد از 12هزار متر شــبكه آب هاي 
سطحي موجود در آن و ایجاد یك مجموعه 
تفریحي، ورزشي و فرهنگي در زميني به 
مساحت 5هزار مترمربع آغاز شد. شهردار 
منطقه5 در مراســم آغاز عمليات اجرایي 
پروژه شبكه آب هاي ســطحي و بهسازي 
محلــه كــن در گفت وگو با شــهر گفت: 
مطالعاتي از طریق مشــاور درباره باغ هاي 
كن و حفظ آن انجام شد و در نهایت طرح 
تفصيلي تهيه و كاربري هاي متناسب تعریف 
شد كه طبق آن تا یك ماه آینده تكليف تمام 
باغ ها مشخص خواهد شد. فریدون حيدري 
افــزود: به دليل ساخت وســاز هایي كه در 
گذشــته به صورت نامتناسب و نامتجانس 

انجام شد، بافت محله كن به صورت ریزدانه 
ناایمن درآمد كــه اكثر پالك هاي آن فاقد 
پروانه هســتند. بر همين اساس سازمان 
نوسازي، مشــاوري انتخاب كرد و طي آن 
بافت كن به عنوان بافت فرسوده شناخته شد 
كه براساس آن از برخي بسته هاي حمایتي 
برخوردار مي شود. شهردار منطقه5 با بيان 
اینكه پس از انجام عمليات پروژه شــبكه 
آب هاي سطحي، بهســازي معابر توسط 
سازمان نوســازي انجام مي شــود گفت: 
طرح هاي موضعي نيز براي محله كن درنظر 
گرفته شده كه براســاس آن مجموعه اي 
تفریحي، ورزشي و فرهنگي و یك بازارچه 
خاص در زميني به مساحت 5هزار مترمربع 

ایجاد خواهد شد.

بهسازي نهر هاي كن

محله یافت آباد از سوي شهرداري منطقه18 معرفي شد. بعد 
از بررســي ها و همچنين گفت وگو با ساكنان محله، خدمات 
فرهنگي، ورزشي، پاركينگ و فضاي باز به عنوان كمبود محله 
احصا و درنهایت طرحي تهيه شد كه هزار مترمربع خدمات 
پشتيبان را براي ساكنان محله و محالت مجاور فراهم مي كند. 
همچنين پاركينگي هم در این طرح در یك طبقه زیر زمين 
در قالب این طرح ساخته خواهد شد. هم اكنون، مشاور طرح 
درحال تهيه نقشه هاي فاز دوم است و با این اوصاف اميدواریم، 

ساخت پالزاي دریافت در منطقه18 مهرماه آغاز شود.«

بهسازي اطراف برج طغرل بدون گودبرداري
مدیرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با اشاره به اینكه یكي 
از اقدامات سازمان نوسازي در محالت داراي بافت فرسوده و 
كم برخوردار شهر تهران، ایجاد فضاهاي باز و سبز شهري است، 
گفت: »یكي از ویژگي هاي محالت فرســوده تهران، كمبود 
خدمات پشتيبان سكونت است؛ به شكلي كه در این محالت، 
سرانه خدمات پشتيبان سكونت یك چهارم ميانگين شهر و 

تراكم جمعيتي در این بافت ها، سه برابر متوسط شهر است.«
كاوه حاجي علي اكبري در تشریح ســایر پروژه هاي بهسازي 
در سطح شــهر تهران گفت: »بيش از 30پروژه از این نوع در 
محالت مختلف به بهره برداري رســيده یا در حال اجراست. 
در بسياري پروژه هاي بهسازي، به دليل اینكه هم پاخور فضا 
افزایش پيدا كند و هم امكان نظــارت اجتماعي در محدوده 
ایجاد شــود، حداقل یك فعاليت در فضا پيش بيني مي كنيم 
كه متناسب با نيازي كه ساكنان اعالم مي كنند، ممكن است 
قرائتخانه كوچك، مغازه و یا فضاي ورزشي باشد. اما هدفمان 
اقتصادي نيست؛ بلكه هدف این است كه چراغ فضا هميشه 
روشن باشد، چون فعاليت، مخاطبان بيشتري را به فضا جذب 

مي كند و حضور بيشتر مردم هم امنيت فضا را باال مي برد.«
مدیرعامل سازمان نوسازي شــهر تهران با تأكيد بر اینكه در 
بهسازي محدوده مجاور برج طغرل هيچ گودبرداري صورت 
نگرفته اســت، گفت: »تنها اقدامي كه در محل پروژه انجام 
شده، آواربرداري بوده و بقایا و نخاله هاي امالك تخریب شده 
جمع آوري شده اســت.« كاوه حاجي علي اكبري با تأكيد بر 
اینكه پایين تر از این ســطح هم نخواهيــم رفت و كف پروژه 
ما همين نقطه اســت، گفت: »روي زمين هم ارتفاع بيشتر 
از 70ســانتي متر به عنوان آبنما و ســكوهایي براي نشستن 
نداریم. برخالف آنچه گفته شده، این پروژه صرفا یك فضاي 
بازي نيست. در این محدوده به هيچ وجه نه گودبرداري اتفاق 
افتاده و نه قرار اســت چنين كاري انجام شود. با اینكه عنوان 
شده است شهرداري در این محدوده گودبرداري مي كند، اما از 
روز نخست كه پروژه را شروع كردیم، مي دانستيم كه پروژه در 
حریم درجه یك برج طغرل و در شهرري با حداقل 2800سال 
سابقه شهرنشــيني قرار دارد.« او درباره محصورشدن زمين 
پروژه و اطالع رساني درخصوص آن و حساسيت شهروندان و 
رسانه ها گفت: »نمي دانم طرح این موضوع كه در این محدوده 
گودبرداري شده و ساخت وساز انجام مي شود، بر چه مبنایي 
بوده است. وقتي قرار مي شود پروژه اي -حتي در حد سنگفرش 
پياده رو- اجرا شــود، باید ســایت پروژه -به دليل موضوعات 
ایمني- محصور شود. در این پروژه كار عجيب و غریبي انجام 
نمي شود و از روزي كه پروژه آغاز شده، همكاران ما در سازمان 
نوسازي در بناهاي مشــرف به زمين دوربين نصب كرده اند و 
پروژه را ثبت مي كنند و تمام فيلم ها و عكس هایي را كه وجود 

دارد، حاضریم در اختيار رسانه ها قرار دهيم.«

مجيد جباري
خبر نگار

   چرا تهران ميدانگاه مي خواهد
علي اعطا؛ رئيس كميته معماري و طرح هاي شهري شوراي شهر تهران 

توسعه ميدانگاه هاي پياده در شهر تهران موضوعي بود كه در سال97 از ســوي كميته معماري و طرح هاي شهري 
شوراي شهر تهران مطرح و پيگيري شد. ميدانگاه با هدف گفتمان سازي در كميته معماري و طرح هاي شهري پيگيري 
و خوشبختانه اين واژه وارد ادبيات مديران شهري، بدنه كارشناسان و همچنين رسانه ها شد. طرح هاي مختلفي تحت 
عنوان ميدانگاه هاي پياده در شهر تعريف شده است؛ بخشي از اين طرح ها را سازمان نوسازي شهري تهران دنبال مي كند 
كه پروژه اميركبير يكي از اين نمونه هاست. البته به زودي طرح هاي ديگري هم از سوي اين سازمان دنبال و افتتاح خواهد 

شد. بخشي از اين پروژه ها را سازمان زيباسازي دنبال مي كند و بخش ديگري هم از سوي سازمان مشاور فني و مهندسي در شهرداري تهران در 
دست اجراست. در واقع يك سياستگذاري كلي و عمومي هم براي اين موضوع در كميته معماري و طرح هاي شهري شوراي شهر تهران انجام 
شده و در دست پيگيري است. از سوي ديگر، به منظور تبيين معيارها و چارچوب هاي نظري ميدانگاه هاي پياده، سال گذشته سفارشي را به 
مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران داديم كه توسط دانشگاه تربيت مدرس دنبال و براي اجراي پروژه هاي آينده مكان يابي شد. بر اين 
اساس، ما مسير راه را براي نيمه دوم امسال و سال آينده ترسيم كرده ايم و بر همين مبنا كار را توسعه خواهيم داد. دليل اينكه اساسا چرا تهران 
به ميدانگاه هاي شهري نياز دارد اين است كه تهران، به لحاظ بافت ساختماني و شهري، شهر متراكمي است و نيازي از اين نوع احساس مي شد. 
برداشت كارشناسي ما اين بود كه به منظور توسعه عرصه ها و فضاهاي عمومي شهر الزم است به گونه اي حركت كنيم تا بتوانيم پروژه هاي مرتبط 

را تعريف كنيم و ميدانگاه ها عمال پاسخي به اين نياز بود.
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از 2سال پيش كه نمایندگان كارگران 
در شــوراي عالي كار خواستار جبران دستمزد

هزینه هاي تحميل شــده به معيشت 
كارگران شدند تا امروز كه قرار است با ابالغ افزایش 
200هزارتوماني حق مســكن، پروسه به روزرساني 
دســتمزد كارگري تمام شده تلقي شــود، كارگران 
همواره به دنبال احياي قدرت خرید خود بوده اند، اما 
تقریبا هيچ گاه به خواسته اصلي آنها، یعني حراست از 

دستمزد در مقابل تورم توجهي نشده است.
حاال، با تصویب نهایي افزایش حق مسكن كارگران 
در دولت، اینگونه به نظر مي رســد كه از نگاه دولت 
و كارفرما، پرونده دســتمزد99 بســته شده و از این 
به بعــد اگر حرفي در مــورد مزد و مزایا زده شــود، 
باید در چارچوب مذاكرات مزد 1400 باشــد؛ اما از 
منظر نمایندگان كارگــران، رضایت طرف كارگري 
از دستمزد99 نسبي است و با مغفول ماندن بسياري 
از وعده هاي دولت در حمایت از معيشــت كارگري، 
همچنان شكایت هاي قبلي كارگران در دیوان عدالت 
اداري در مورد تخلــف در مصوبه مــزد99 به قوت 
خود باقي اســت. علي خدایي، نماینده كارگران در 
شوراي عالي كار مي گوید: همه از نارضایتي كارگران 
از مصوبه مزدي مطلــع هســتند و مصوبه مزد99 
نيز همچنان بدون امضاي طــرف كارگري در حال 

اجراست.

حق مسكن پرحاشيه
افزایــش 200هزارتوماني حق مســكن كارگران و 
رســاندن آن از 100هزار تومان به 300هزار تومان، 
یكي از فاكتورهایي بود كه طرف دولت و كارفرمایي در 
جریان مذاكرات مزد99 به عنوان اهرمي براي جبران 
هزینه معيشت كارگران و ارتقاي دستمزد مطرح كرد، 
اما این پيشنهاد تا چهارشنبه گذشته كه در دولت به 
تصویب رســيد بالتكليف بود. از سوي دیگر، امسال 
طبق درخواستي كه محمد شریعتمداري، وزیر تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي طبق درخواست طرف كارفرمایي 
از معاون اول رئيس جمهور داشته، قرار است افزایش 
200هزارتوماني حق مســكن كارگري از تيرماه )نه 
از اول سال( محاســبه و پرداخت شود. این در حالي 
است كه طرف كارگري معتقد است امسال نيز باید 

به سنت سال هاي قبل، افزایش حق مسكن به عنوان 
یكي از مزایاي دائمي حقوق مشموالن قانون كار، از 
ابتداي ســال با نرخ جدید محاسبه و پرداخت شود. 
آنگونه كه از اظهارات نمایندگان كارگري در رسانه ها 
برمي آید، حاشيه سازي در حق مسكن كارگران باعث 
شده طرف كارگري در پيگيري شكایت هاي جاري در 
دیوان عدالت اداري در مورد تخلف در مصوبه مزد99 

مصمم تر شود.

بازي با درصد رشد حداقل حقوق
چانه زني ها براي تعيين دستمزد سال99 مانند همه 
سال هاي قبل از اواسط ســال گذشته و با فعال شدن 
كميته مزد براي تعيين رقم سبد معيشت آغاز شد و 
گرچه مقرر بود بعد از تعيين هزینه معيشت، حداكثر 
تالش براي جبران شكاف مزد و معيشت به كار گرفته 
شود، اما در پایان باوجود توافق شركاي اجتماعي بر 
هزینه معيشت 4ميليون و940هزارتوماني، به واسطه 
آنچه ناتوانــي بنگاه هاي توليــدي در افزایش هزینه 
مزد اعالم شــد، عمال فقط تورم انتظاري در سال99 
مدنظر قرار گرفت و با توجه بــه اینكه مراجع دولتي 
تورم ســال99 را حدود 15 تا 20درصد تخمين زده 
بودند، حداقل دســتمزد در نخســتين جمع بندي 
شوراي عالي كار حدود 21درصد افزایش یافت و مابقي 
افزایش ها در قالب افزایش مزایــاي كارگري اعمال 
شد. در این شــرایط، طرف كارگري ضمن مخالفت 
با افزایش 21درصــدي حداقل حقوق، 2خواســته 
مشخص شــامل مدنظر قرار گرفتن هزینه معيشت 
4ميليون و940هزارتوماني براي تعيين مزد و همچنين 
اعمال افزایش در حقوق پایه و نه مزایا را مطرح كرد. 
به دنبال مخالفت طرف كارگري بــه مصوبه افزایش 
21درصدي مزد، دوباره مذاكرات مزدي براي ترميم 
دستمزد99 ادامه پيدا كرد و در جلسه 17خردادماه 
شوراي عالي كار، بخشــي از مطالبه كارگري به تأیيد 
رســيد و قرار شــد بخش از افزایش پایه سنوات، به 
حداقل حقوق نيز اضافه شــود تا هم ميزان افزایش 
حداقل دســتمزد كارگري بهبود پيــدا كند و طيف 
وســيع تري از كارگران كه از دریافــت مزایا محروم 
هستند، مشمول دریافت مبالغ بيشتري شوند. در ادامه 
افزایش حق مســكن نيز به عنوان یك مزیت مستمر 

مصوب شــد تا ميزان تغيير حداقل مزد99 كارگري 
با احتساب همه مزایا و حق اوالد، نسبت به سال قبل 
46.5درصد افزایش پيدا كند و در ظاهر كارگران برنده 
این مذاكرات باشند؛ اما در عمل به واسطه محروميت 
بخش قابل توجهي از كارگران حداقلي بگير از دریافت 
مزایا، این افزایش دستمزد فقط روي كاغذ براي این 
قشر مناسب بود. نكته قابل تأمل اینكه چندي پيش 
كارفرمایان با اشاره به اینكه قوانين تأمين اجتماعي 
اجازه كاهش دســتمزد كارگران فعلــي بنگاه هاي 
اقتصادي را نمي دهد، خواســتار تغيير قواعد تأمين 
اجتماعي براي كاهش توافقي دستمزد كارگران شدند 
چراكه معتقد بودند در شرایط سخت اقتصادي، خود 
كارگران حاضرند در قبال كاهش دستمزد، به كار ادامه 
دهند و تأمين اجتماعي كاسه داغ تر از  آش شده است. 
مســئله اصلي كه گویا كارفرمایان نيز به آن توجهي 
ندارند، این است كه در ایران حداقل حقوق كارگران 
با مصوبه شوراي عالي كار تعيين مي شود و این مبلغ 
به زحمت كفاف زندگي حداقلي را مي دهد، درنتيجه 
هرگونه تالشي براي كاهش دستمزد به هر بهانه اي، 
مي تواند كيان خانوارهاي كارگري و معيشت حداقلي 

آنها را به خطر بيندازد.

گاليه كارگران از شريعتمداري
چند هفته پيش كه پيشــنهاد شــوراي عالي كار براي 
افزایش حق مســكن كارگران در كميسيون اقتصادي 
دولت تصویب و به دولت ارسال شد، نامه اي از وزیر كار 
خطاب به معاون اول رئيس جمهور نيز منتشر شد كه 
در آن از دولت درخواست شده بود اجراي حق مسكن 
جدید را از تيرماه ســال جاري ابالغ كند. این در حالي 
است كه علي خدایي، نماینده كارگري در شوراي عالي 
كار تأكيد مي كند: در مصوبه شوراي عالي كار به هيچ وجه 
قيد زمان نيامده بوده است و در هفدهم خردادماه امسال 
نيز فقط مبلغ 300هزارتوماني حق مســكن كارگري 
تصویب شده اســت. او ضمن انتقاد از نامه وزیر كار كه 
در آن زمان اجراي مصوبــه را تيرماه ذكر كرده، به ایلنا 
گفته است: به اعتقاد ما عين مصوبات شوراي عالي كار 
باید بدون كم و كاست براي تصویب به هيأت دولت برود 
و در مصوبه حق مسكن شوراي عالي كار نيز قيد زمان 
نبوده چون تعيين زمان اجراي مصوبه در اختيار هيأت 
دولت اســت و شــوراي عالي كار فقط پيشنهاددهنده  
مبلغ است. به گفته خدایي، در مصوبه هفدهم خرداد 
شوراي عالي كار، هرگز اول تيرماه براي زمان شروع حق 
مسكن جدید تعيين نشده و قيد زمان اول تيرماه فقط 
براي افزایش 5درصدي پایه حقوق است. عضو كارگري 
شــوراي عالي كار با بيان اینكه انتظار ما از وزیر كار این 
بود كه زمان اجراي حق مســكن 300هزارتوماني را از 
اول سال درخواست كند، مي گوید: آقایان وقتي در مورد 
ميزان افزایش دستمزد و دریافتي كارگران در سال99 
صحبت مي كنند، 200هزار تومان افزایش حق مسكن 
را هم به حســاب مي آورند؛ اما مي گویند زمان اجراي 
مصوبه حق مســكن از تيرماه باشــد. به گفته خدایي، 
خواســته گروه كارگري اجراي افزایش حق مسكن از 
ابتداي سال است و مصوبه شوراي عالي كار نيز فاقد قيد 

زمان بوده است. 

شكايت هاي كارگران به قوت خود باقي است
علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي كار با اشاره به تخلفات مزدي سال99 به ايلنا مي گويد: نارضايتي گروه 
كارگري از مزد99 را همه مي دانند و در همه رسانه ها هم منعكس شد است؛ ضمن اينكه كماكان مصوبه مزدي99 
بدون امضاي نمايندگان كارگري باقي مانده و مصوبه هفدهم خرداد شوراي عالي كار نيز به هيچ وجه به معناي 
رضايت نمايندگان كارگري از مزد امسال نيست. به گفته او، با توجه به اينكه دولت عملكرد مناسبي در جلب 
اعتماد كارگران نداشت، شكايت هايي كه در مورد تخلفات مزد99 در ديوان عدالت اداري مطرح شده، همچنان 
به قوت خود باقي است. خدايي همچنين به اشــتباه بودن پيش بيني هاي اقتصادي دولت در سال99 اشاره 
مي كند و مي افزايد: افزايش قيمت ها از ابتداي سال كامال در مغايرت با اظهارات نمايندگان اقتصادي دولت در 
جلسات مزدي است؛ به طور مثال وزير اقتصاد در جلسات مزدي تأكيد داشت كه ما قصد داريم نرخ تورم را روي 
۱۵درصد ثابت نگه داريم؛ درحالي كه همين االن در رديف خوراكي ها و آشاميدني هاي سبد هزينه ها، نرخ تورم 
حدود 4۳درصد است؛ بنابراين نه پيش بيني هاي اقتصادي دولت درست از آب درآمده و نه وعده هاي دولت 
محقق شده است. او تأكيد مي كند كه طرف كارگري خواستار تشــكيل دوباره جلسه شوراي عالي كار براي 

بررسي معيشت كارگران است.

ث
مك

نــزول 60ميليارد دالري 
بورس در 2هفته گذشته بورس

واكنــش كارشناســان و 
برخــي مقامات مســئول را برانگيخته 
است بر این اســاس راهكارهایي براي 
جلوگيري از افزایش نزول بازار سهام از 
ســوي ســازمان بورس براي افزایش 
جریــان ورود نقدینگي به بازار ســهام 
به كار گرفته شــده است، برخي فعاالن 
بازار هم معتقدند نقش صندوق تثبيت 

بازار سرمایه باید پررنگ تر شود.
به گزارش همشهري، در طول دو هفته 
گذشــته بيش از 1376هــزار ميليارد 
تومان معادل 62ميليارد دالر از ارزش 
بازار سهام كاسته شده است این موضوع 
واكنش گسترده ســهامداران و حتي 
مقامات مســئول وبرخــي نمایندگان 
مجلس را برانگيخته اســت در چنين 
شرایطي پرســش این اســت كه چه 
راهكارهایي براي جلوگيــري از نزول 
بيشتر بازار ســهام باید درنظر گرفت. 
برخي تحليلگــران بر ایــن باورند كه 
آزاد ســازي  مرحله دوم ســهام عدالت 
علت نزول بورس بوده اســت و باید در 
این زمينه اقداماتي انجام شــود. با این 
حال هيچ مســتنداتي وجود ندارد كه 
اثبات كند علت نزول شــاخص اجراي 
مرحله دوم آزاد سازي  سهام عدالت بوده 
است.به زعم برخي دیگر از كارشناسان 
افزایش نرخ سود بين بانكي كه مي تواند 
سيگنالي براي افزایش نرخ سود بانكي 
باشد و افزایش نرخ ســود اوراق بدهي 
عامل نزول بازار ســهام بوده اســت و 
سياستگذار پولي باید اصالحاتي در این 
سياست ها اجرا كند.شاهين چراغي، یك 
عضو شوراي عالي بورس در همين رابطه 
در تویيتــر خود نوشــت: به عنوان یك 
كارشــناس، نگران آینده  بازار سرمایه 
نيســتم، لطفا در بورس صبور باشيد. 
از ســال 72فراز و نشــيب هاي زیادي 
دیده ام،   مدیران بازار پول مراقب باشند. 
با این نرخ تورم این نقدینگي تبدیل به 
سپرده بانكي نمي شود.نقدینگي باید با 
سياستگذاري صحيح در مسير توسعه 

 بازار سرمایه و  جهش توليد قرار گيرد.
برخي دیگر از كارشناسان نيز پيشنهاد 
مي دهند كه این روز ها صندوق توسعه و 
تثبيت بازار سرمایه باید نقش فعال تري 
را برعهده بگيرند و مانع نزول بازار سهام 
شود.احســان خانــدوزي، نایب رئيس 
كميسيون اقتصادي مجلس در پيامي 
تویيتــري در همين رابطه نوشــت:به 
وزیر اقتصاد گفتم، براي تبدیل سقوط 
آزاد به فــرود آرام، باید صندوق تثبيت 
فعلي تقویت شــود. نقد اساســي باشد 
براي بعد.اوتأكيد كرد: در روزهاي سبز 
و قرمز، ســوءمدیریت بورس مشــهود 
است. نارضایتي مردم را به وزیر اقتصاد 
منتقل كردم. گزارش نظارتي كميسيون 
را نيز اواسط شــهریور به صحن علني 

مي فرستم.

آغاز اقدامات اجرايي 
صرف نظر از دالیل نزول و انتقاد هایي كه 
نسبت به نزول بورس مي شود، از هفته 
گذشته سلســله اقداماتي براي كاهش 
روند نزولي بورس از سوي مقامات بازار 
سرمایه به اجرا در آمد، حتي خبر هاي 
مختلفي نشان مي دهد كه از اواخر هفته 
قبل صنــدوق تثبيت بازار ســرمایه از 
طریق تزریق منابع به بازار سرمایه دست 

به كار شده و قرار است در هفته جاري از 
طریق سلسله اقداماتي تعادل را به بازار 
سهام بازگرداند، اما هنوز به طور دقيق 
در زمينه اقدامات انجام شــده در مورد 

این صندوق اطالع رساني نشده است.
بــورس تهران نيــز هفته گذشــته در 
نخستين اقدام عرضه اوليه سهام صنعت 
غذایي كورش را در روز چهارشنبه لغو 
كرد.به گفته علي صحرایي، مدیرعامل 
بورس تهران این عرضه اوليه، منجر به 
خروج هزار ميليارد تومان منابع از بازار 
مي شد و به همين ســبب، عرضه اوليه 
صنعت غذایي كورش فعال لغو شــد.او 
همچنين درباره تغييــر برنامه هایي در 
فروش ســهام عدالت گفت:سعي شده 
روش فروش سهام عدالت مدیریت شود 
و به همين دليل هم فروش سهام عدالت 
به بازار2 منتقل شــده تا حقوقي ها را 
به خرید بلوكي ســهام عدالت هدایت 
كنيم و به این ترتيــب، خرید و فروش 
ســهام عدالت روي بازار عادي تأثيري 

نخواهد داشت.
همزمان با این اقدامات از دیروز 2اقدام 
دیگر در دســتور كار گرفت تا از طریق 
اجــراي آن در هفتــه جــاري تعادل 
به بازار ســهام باز گردد. در نخســتين 
اقدام حدنصــاب ســرمایه گذاري در 
ســهام صندوق هاي بادرآمــد ثابت از 
ســوي ســازمان بورس افزایش یافت. 
این كار منجر مي شــود تا صندوق هاي 
ســرمایه گذاري قادر باشند منابع مالي 
بيشــتري را درگير دادوســتد در بازار 
سهام كنند و خودبه خود ورود نقدینگي 
به بازار سهام را افزایش مي دهد. افزایش 
جریــان ورود پول بــه بازار ســهام از 

مهم ترین مولفه هاي اثر گذار بر روند رو 
به رشد بازار سهام است.

در جدیدتریــن مصوبه هيــأت مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حدنصاب 
ســقف ســرمایه گذاري صندوق هاي 
سرمایه گذاري در اوراق بهادار با درآمد 
ثابت، 15درصد تعيين شــد. ســقف 
حدنصاب سرمایه گذاري صندوق هاي 
ســرمایه گذاري بــا درآمــد ثابت، در 
شهریور ماه ســال 95 معادل 15درصد 
بود كه در آبان مــاه 97 این حد نصاب 
به 25 درصد رســيد.در ابتداي ســال 
99 و در فروردین ماه ســال جاري، این 
حد نصاب 10 درصد تعيين شــد و در 
مرداد ماه ســال جاري نيــز طبق اعالم 
سازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب 
سرمایه گذاري در سهام این صندوق ها 

به 5 درصد كاهش یافت.
در دومين اقدام اجرایي ضریب تعدیل 
ســهام در حســاب تضمين مشتریان 
اعتبــاري از 10درصــد بــه 20درصد 
افزایش یافت. این اقــدام نيز مي تواند 
منجر به افزایش جریان ورود نقدینگي 
به بازار ســهام شــود.به گفته محسن 
خدابخش، مدیر نظــارت بر بورس هاي 
سازمان بورس این مصوبه روز شنبه ابالغ 
و از روز یكشنبه دوم شــهریور اجرایي 
خواهد شــد. با توجه به كاهش قيمت 
سهام شركت ها در بازار ســرمایه، این 
تصميم مناسب و منطقي است. در كنار 
اقدامات سازمان بورس برخي اقدامات 
نيزاز ســوي دولت براي حمایت ازبازار 
سهام آغاز شده است به طوري كه وزیر 
اقتصاد در تازه ترین سخنان خود درباره 
حمایت از بورس گفت: برنامه دولت براي 

بازار سرمایه در زمينه عرضه هاي اوليه، 
عرضه هاي شــناوري، صندوق پروژه و 
پذیره نویسي، شامل شركت هاي دولتي 
و وابسته به نهادهاي عمومي و همچنين 
شركت هاي خصوصي مي شود؛ البته در 
كنار آنها تامين مالــي از طریق فروش 
اوراق بدهي نيز در ایــن برنامه مطرح 
است. فرهاد دژپسند ادامه داد: به عنوان 
مثال در این برنامــه، عرضه دارا دوم در 
هفته پایاني مردادماه قرار داشــت كه 
به دليل بروز برخي مشكالت، فقط یك 
هفته به تأخير افتاده اســت. همچنين 
واگذاري 7 شــركت وابســته به وزارت 
صنعت تا پایان آذرماه از دیگر مفاد این 
برنامه اســت.درخصوص شركت هاي 
غيربورســي هم دولت در حــال آماده 
كردن آنها براي ورود به بورس اســت. 
در مورد عرضه شناوري هم خوشبختانه 
دولت مصوبه طالیي صادر كرده است كه 
با درنظر گرفتن تضامين الزم، هر زمان 
بازار سرمایه، شــرایط و زمينه مناسب 
را داشته باشــد، ما آن را اجرا خواهيم 
كرد. همچنين براســاس دستورالعمل 
تازه وزارت نفت درخصوص تغيير روش 
محاســبه قيمت خــوراك واحدهاي 
پاالیشــي، پاالیشــگاه هاي كشور و دو 
شركت پتروشيمي در سال تخفيف هاي 
زیادي در قيمت خــوراك خود دریافت 

مي كنند.
به گفته عليرضا صادق آبادي، مدیرعامل 
شــركت ملي پاالیــش و پخــش، در 
بدبينانه ترین حالت، ساالنه حدودیك 
ميليارد دالر تخفيف بــراي واحدهاي 
پاالیشي و پتروشــيمي درنظر گرفته 
مي شــود.این موضوع نيــز مي تواند بر 
ســهام پاالیشــگاه ها كه نقش زیادي 
در معادالت شــاخص دارند اثر مثبت 
برجاي بگذارد.محمد رضا پورابراهيمي 
رئيس كميســيون اقتصــادي مجلس 
هم با اشــاره به تصویب الیحه افزایش 
سرمایه شــركت هاي پذیرفته شده در 
بورس گفت: با اجرایي شــدن مصوبه، 
شــاهد اتفاق مهمي در عرضه ســهام 
در بازار ســرمایه باشــيم.او افزود: این 
مصوبه همچنين منجر بــه ایجاد یك 
تعادل منطقي در قيمت هاي ســهام و 
حضور مردم و منفعت آنها و نيز اجراي 
طرح هاي اقتصادي درون شــركت ها 

خواهد شد. 

تالش براي مهار نزول در بورس
سازمان بورس 2اقدام اجرایي براي افزایش جریان ورود نقدینگي به بورس را آغاز كرد

پايان باز براي دستمزد ۹۹ كارگران

خبر اقتصاديقفل وام كرونا باز مي شود؟

   بازنشستگان تأمين اجتماعي كارت 
اعتباري مي گيرند

مدیرعامل ســازمان تامين اجتماعي گفت: با 
توجه به جامعه بزرگ بازنشســتگان سازمان 
تامين اجتماعــي كه از بانك رفــاه كارگران 
حقوق خود را دریافــت مي كنند، امكان ارائه 
كارت اعتباري به آنها وجود دارد و بانك رفاه 
این موضوع را در دستور كار قرار داده است. به 
گزارش ایرنا، مصطفي ساالري روز پنجشنبه با 
بيان اینكه 45ميليون نفر از جمعيت كشور كه 
بيمه شدگان و بازنشستگان تامين اجتماعي و 
اعضاي خانواده آنها هســتند، نسبت به بانك 
رفاه كارگران تعلق خاطــر دارند، گفت: ارائه 
كارت اعتباري براســاس معيارهاي مشخص 
و با معيارهــاي اعتبار ســنجي در بانك رفاه 
به راحتي قابل انجام اســت و مي تواند در این 

بانك شروع شود.  

   آغاز پخش تاير خودروهاي سواري 
از اول شهريور

مجري طرح توزیع سيستمي تایر گفت: قرار 
اســت درصورت همــكاري توليدكننده ها از 
اول شــهریور، تایر خودروهاي سواري مانند 
خودروهاي ســنگين به صورت سيستمي و 
سامانه اي توزیع شود. به گزارش صداوسيما، 
رســول جمشــيدي افزود: ســامانه توزیع 
سيســتمي تایرهاي خودروهاي سواري باید 
پيش از این اجرا مي شد، اما متأسفانه به دليل 
همكاري نكردن بعضي از توليد كننده ها تاكنون 
موفق به اجراي آن نشــده ایم. وي ادامه داد: 
طبق مصوبه تنظيم بازار، تمام توليدكنندگان 
داخلي بایــد ميزان توليد خود را در ســامانه 
جامع تجــارت ثبت كنند و فقــط مي توانند 
بخش كوچكي از توليدات خــود را به عنوان 
گارانتي و یا فروش شركتي نزد خود نگه دارند، 
اما تاكنون بعضي توليدكننده هــا این كار را 
به درستي انجام نداده و باعث به تعویق افتادن 

اجراي این طرح شده اند. 

حدود 6 ماه از شيوع كرونا در ایران مي گذرد و تدابير حمایتي 
زیادي براي جبران تبعات اقتصادي مخرب ترین پاندومي قرن 
از سوي دولت اتخاذ شده؛ اما همچنان برخي از این حمایت ها، 
نظير پرداخت تسهيالت بانكي مصوب ستاد مقابله با كرونا 
به كسب وكارهاي آسيب دیده از شيوع این بيماري، سخت 

و پيچيده است.
به گــزارش همشــهري، در تازه ترین اقدام براي تســهيل 
بهره مندي آســيب دیدگان بــه حمایت هــاي ضد كرونا، 
بانك مركزي یكي از چالش هاي اصلي دریافت تســهيالت 
كسب وكارهاي آسيب دیده از این بيماري را رفع كرد تا قدمي 
مثبت در مسير تسهيل دستيابي به این تسهيالت برداشته 
باشد؛ هرچند بررسي ها نشان مي دهد؛ افزون بر مبهم بودن 
فرایند بررســي و تأیيد وام كرونا، بانك هــا نيز همچنان در 

پرداخت این تسهيالت سختگيري مي كنند.

تمديد و تسهيل دريافت وام
هفته گذشته بود كه كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي 
ناشي از شيوع ویروس كرونا، مهلت تشكيل پرونده و پرداخت 
تسهيالت كرونایي به كسب وكارهاي بيمه نشده را تا پایان 
شهریور و مهلت كســب وكارهاي بيمه شده را تا 15شهریور 
تمدید كرد تا جاماندگان بتوانند با مراجعه به سامانه كارا روند 
ثبت نام دریافت تسهيالت حمایتي كرونا را دنبال كنند. البته 
یكي از دالیلي كه باعث شــده همچنان در ششمين ماه از 
شيوع كرونا، برخي از كسب وكارها موفق به دریافت تسهيالت 

حمایتي نشــوند، موانع قانون و بروكراسي هاي پيچيده اي 
است كه در مسير دریافت این تسهيالت وجود دارد. یكي از 
این موانع، شرط »نداشتن چك برگشتي« است كه كارگروه 
مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع ویروس كرونا این 
شرط را از مقررات پرداخت تسهيالت بانكي مستثنا كرد تا روند 
پرداخت تسهيالت كرونا به متقاضيان و صاحبان كسب وكارها 
تسهيل شــود؛ اما بانك ها از این كارگروه دستور نمي گيرند 
و بــدون اذن بانك مركزي جرات چنين گشایشــي ندارند. 
عالوه بر این، سختگيري هایي كه بانك ها براي قبول ضامن 
در نظر گرفته اند و همچنين محدودیت هایي كه به خصوص 
كارمندان در دریافت گواهي كسر اقساط دارند نيز از عوامل 
دیگري هستند كه برخي از تسهيالت كرونایي را از دسترس 

آسيب دیدگان كرونا دور كرده اند.

حذف رفع محدوديت ها ابالغ مي شود
یكي از اصلي ترین شــروط نظام بانكي بــراي ارائه خدمات 
اعتباري به مشــتریان به ویژه دریافت تسهيالت یا تضمين 
تسهيالت دیگري، شرط نداشتن چك  برگشتي است كه پيش 
 از این در دستورالعمل هاي اجرایي طرح اعطاي تسهيالت به 
صاحبان كسب وكارهاي آسيب دیده از كرونا  مورد اشاره قرار 
گرفته بود و متقاضيان تســهيالت كه در دوره شيوع كرونا 
یعني از تاریخ یك اسفند1398 تا تاریخ 31تير1399 داراي 
چك برگشتي بودند، از محدودیت هاي مقرر در قانون صدور 
چك مستثنا شدند تا بتوانند براي دریافت تسهيالت كرونایي 
یا ضمانت متقاضيان این تسهيالت اقدام كنند؛ اما همچنان 
بانك ها از قبول این دستورالعمل خودداري مي كردند؛ چراكه 
مكلف بودند براســاس بخشــنامه و ابالغ بانك مركزي كار 
كنند. حاال، بانك مركزي اعالم كرده است: براي تسهيالت 
كرونایي، شامل طرح هاي اعطاي تسهيالت به كسب وكارهاي 
آسيب دیده از كرونا و تسهيالت ودیعه اجاره مستأجران، همه 
متقاضيان، ذي نفعان و ضامنان را از محدودیت هاي متعارف در 
اعطاي تسهيالت بانكي با ابالغ به نظام بانكي مستثنا مي كند. 
طبق اعالم روابط عمومي بانك مركــزي، در ابالغيه جدید، 
موضوع مستثنا شدن از محدودیت هاي ناظر بر چك برگشتي 
شامل ضامنان و ذي نفعان نيز مي شود و بانك ها و مؤسسات 
اعتباري مي توانند نسبت به قبول ضمانت افرادي كه داراي 
چك برگشتي در بازه زماني یكم  اسفندماه1398 تا پایان زمان 
اجراي طرح اعطاي تسهيالت مورد اشاره باشند، اقدام كنند. 
البته هنوز این بخشنامه به دست بانك ها نرسيده و در شرف 

ابالغ است تا با قيد فوریت به شبكه بانكي كشور ابالغ  شود.

طرف هاي كارگري همچنان خواستار برگزاري جلسات شوراي عالي كار براي بررسي معيشت كارگران هستند

   جزئيات تسهيالت ضد كرونا
براساس مصوبات ســتاد مقابله با كرونا، به كارگاه هايي كه 
مستقيم از كرونا لطمه ديده و به اجبار تعطيل شده اند، مبلغ 
۱۶ميليون تومان وام به ازاي هر نيروي انســاني اختصاص 
مي يابد و در واحدهاي كسب وكاري كه فعال بوده، تعطيل 
نشده و غيرمستقيم از كرونا آسيب ديده اند، مبلغ ۱۲ميليون 
تومان تسهيالت پرداخت مي شود. نرخ سود تسهيالت نيز 
۱۲درصد بوده و بازپرداخت آن از مهرماه اســت. همچنين 
وثيقه الزم براي وام ۱۶ميليون توماني بنگاه هاي آسيب ديده 
از كرونا تنها سفته يا چك است و براي مبالغ بيشتر عالوه 
بر آن بايد ضامن نيز ارائه شود. براســاس آخرين آمار از 
كل ۳۸۵هزارو۱۶۶ پرونده ارســال شــده به مؤسسات 
عامل، ۱۱9هزارو۲۵۷پرونده مصوب و تســهيالت مربوط 
به ۱۰۰هزارو ۳۷۶پرونده پرداخت شــده اســت. تاكنون 
۲۳هزار و۶۶۷ميليارد ريال تحت عنوان تســهيالت كرونا 

از سوي مؤسسات عامل به مشموالن پرداخت شده است.

   جلسه فوق العاده شوراي عالي بورس 
ناظر مجلس در شوراي عالي بورس از احتمال برگزاري جلسه فوق العاده شوراي بورس خبر دادو 
گفت: مجلس به دنبال اين است كه وزارت اقتصاد و دولت كمك كند تا رشد بازار معقول و منطقي 
باشد. مطمئن باشيد حتمًا مجلس به دنبال حمايت از سهامداران است و براين اساس، گزارش 
نظارتي كميسيون اقتصادي درخصوص بازار سرمايه تهيه و كليات آن تصويب شده اما درمورد 
جزئيات آن بحث هايي است كه بايد هفته آينده بررسي، تصويب و در صحن مجلس قرائت شود. 
محسن عليزاده درخصوص اتفاقات اخير بازار سرمايه و راهكارهاي پيش روي مجلس گفت:گزارش 
نظارتي كميسيون اقتصادي حاكي از نظرات مجلس است و تصميم گيري در بازار سرمايه بر عهده 
شوراي عالي بورس است. البته يكي از پيشنهادات اين است كه روش محاسبه شاخص را اصالح 
كنيم، شاخص بايد وزني باشد. افزايش سرمايه از محل صرف سهام و سلب حق تقدم هم مي تواند در 
بازار تأثير مثبت داشته باشد كه پس از روال قانوني به شركت ها ابالغ مي شود.او از احتمال برگزاري 
جلسه فوق العاده شوراي عالي بورس در روز يكشنبه هفته جاري خبر داد و گفت: اتفاقاتي كه در 
بازار رخ مي دهد به شكلي نيست كه باعث ريزش ارزش سهام شود. اما اظهارنظرهاي ضد و نقيض 

برخي مسئوالن باعث نگراني و بی اعتمادی سرمايه گذاران شده است.
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 در پي درج گزارشــي با عنوان 
»چند كشــتي صيــادي در جوابيه

آب هاي جنوبي فعال است؟« 
در تاریخ 99/5/19، سازمان شيالت ایران به 

این گزارش پاسخ داد.
در پاسخ ســازمان شــيالت ایران به روزنامه 
همشهري آمده اســت: »درخصوص ادعاي 
فعاليت صيادي كشــتي هاي چيني و كره اي 
در آب هاي ایران، همانطور كه در گذشته نيز به 
دفعات اعالم شده است، مطابق ضوابط مرتبط با 
شيالت، هيچ شناور صيادي با مالكيت خارجي 
براي هيچ گونه فعاليت صيادي در كشور وجود 
ندارد و ادعاهاي برخي افراد مصاحبه شونده در 
این خصوص كه در فضاي مجازي و رسانه اي 
منتشر مي گردد، به طور كامال رسمي توسط 
سازمان شــيالت ایران مردود اعالم مي شود. 
تاكيد مي شــود كه فعاليت هاي صيادي در 
كالس كشتي ها همانند ســایر فعاليت هاي 
شيالتي براساس آیين نامه مدیریت صيد و با 

رعایت برنامه هاي كنترلي و نظارتي شيالت 
صورت مي پذیرد كه در ایــن زمينه هرگونه 
تخطي از چارچوب آیين نامــه از قبيل عدم 
رعایت زمان صيد و یا محــدوده جغرافيایي 
صيدگاه و یا عدم رعایت استاندارد ابزار و ادوات 
صيد عالوه بر رسيدگي در كميسيون تخلفات 
صيادي شــيالت در صورت وجود مصادیق 
مجرمانه، متخلفين به مراجع قضایي نيز معرفي 

مي گردند.«
سازمان شــيالت ایران در پاســخ به بخش 
دیگري از آن گزارش اعالم كرد: »در خصوص 
صيد فانوس ماهيان كه از ذخایر ارزشــمند 
دریاي عمان مي باشند الزم به توضيح است 
كه این صيد در اعماق بيــش از 200 متر و 
در آب هاي فراســاحل برداشت مي شود كه 
به عنوان ماده اوليه بــراي كارخانه هاي پودر 
ماهي محسوب مي گردد. این فعاليت تماما 
توسط شناورهایي كه با مالكيت ایراني یا بعضا 
با مشاركت حداكثري سرمایه گذاران ایراني 

صورت مي گيرد و شــناورهاي به كارگرفته 
شده در این حوزه مختص چين نبوده، بلكه 
ســاخت كشــورهاي مختلفي مانند ژاپن، 
چين، تایلند، انگليس، ایران و... مي باشند كه 
موجب اشتغال بيش از 2500 نفر به صورت 
مستقيم و 7500 نفر به صورت غيرمستقيم 
شده است. همچنين حدود 14درصد صيد 
حاصله جنبه صادراتي داشته و باعث درآمد 
ارزي شده و حدود 6درصد دیگر نيز به عنوان 
ماهيان خوراكي وارد سفره غذایي مردم كشور 

مي شود.«
سازمان شــيالت ایران در بخش دیگري از 
جوابيه خود به الیه هاي نظارتي در فعاليت هاي 
صيادي اشــاره و تاكيد كرد: »جهت تقویت 
نظارت بر فعاليــت كشــتي هاي صيادي، 
تمامي این ناوگان مجهز به ســامانه پایش 
برخط VMS هســتند و هرگونه تخطي از 
محدوده هاي تعيين شــده صيدگاهي، قابل 
ردیابي است و با شناور خاطي برخورد قانوني 

صورت مي  گيرد. اطالعات محدوده جغرافيایي 
هر كدام از شــناورها در بانك اطالعاتي این 
سامانه موجود و در دسترس مي باشد. ضمن 
اینكه فعاليت كشــتي هاي صيادي فانوس 
ماهيان  از ابتداي تيرمــاه تا انتهاي مردادماه 
برابر با تصميم كميته مدیریت صيد سازمان 

شيالت ممنوع اعالم شده است.«
 در این راســتا سيســتم كنتــرل و نظارت 
سازمان شــيالت ایران بر اســاس وظایف 
حاكميتي پيش بيني شده در قانون حفاظت 
و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي 
ایران راه اندازي شــده كه متاسفانه به دليل 
عدم وجود ردیف اعتباري خاص براي اغلب 
موارد و عدم تخصيص اعتبار، توام با مشكالت 

فراواني مي باشد.
 در حــال حاضر6الیه نظارت به شــرح ذیل 

پيش بيني و در حال اجرا مي باشد. 
1-كنترلشناورهاهنگامخروجازبندر: 
در این راستا كليه شناورهاي صيادي توسط 

كارشناســان شــيالت و همچنين نيروهاي 
یگان حفاظت از منابع آبزي تحت كنترل قرار 
گرفته و عالوه بر بررســي ابزار و ادوات صيد و 
استانداردهاي مربوطه مطابق با مجوز مربوطه، 
خدمه شناور و سيار پس از كنترل هاي الزم مهر 
خروج از بندر با ثبت مشخصات الزم زده شده و 

اجازه خروج داده مي شود. 
2-استقرارناظرمقيم:با توجه به اهميت 
صيد و صيادي و لزوم دســتيابي به اطالعات 
زیستي، آزادسازي برخي از گونه هاي حساس 
و انجام فعاليت هــاي نظام مند صيادي بویژه 
در برخي از فعاليت هاي صيادي از قبيل صيد 
شركت هاي تعاوني پره و ماهيان خاویاري در 
شمال كشور، فعاليت كليه كشتي هاي صيادي و 
شناورهاي فعال در آب هاي آزاد اقيانوسي، لزوم 
استقرار ناظر مقيم و انجام كنترل هاي الزم به 
هنگام عمليات صيد ضروري است. در این راستا 
متاسفانه هيچگونه سرفصل اعتباري براي انجام 
این كار حاكميتي وجود نداشته و اعتباري هم 

براي آن تخصيص نمي یابد. 
3-استفادهازسيســتمپايشازراه
دور:به منظور كنترل مســير حركت و تردد 
شناورهاي صيادي و به دســت آوردن برخي 
از اطالعات زیســتي و حصــول ا طمينان از 
دریانوردي امن و ســالم مطابــق مجوزهاي 
 AIS و VMS صادره،  استقرار سيستم پایش
شناورهاي صيادي امري اجتناب ناپذیر است. 
در حال حاضر خوشبختانه كليه كشتي هاي 
صيادي به سيستم Online مجهز گردیده اند 
اما توسعه آنها در ناوگان صيادي آب هاي دور 
كامال متوقف است. همچنين با توجه به مصوبه 
كارویژه مرز سواحل و بنادر استقرار سيستم 
آفالین بر روي اغلب شناورهاي صيادي كوچك 
با توجه به طرح سجاد نيروي انتظامي در حال 
پيگيري اســت. در این راستا عدم تخصيص 
اعتبــارات الزم موجب آن شــده كه تمامي 
هزینه هاي مرتبط برعهده بهره برداران باشد كه 
یكي از دالیل مقاومت براي نصب و راه اندازي 
این سيستم ها مي باشــد. به عالوه عدم وجود 
نيــروي متخصص در مركز و اســتان ها مانع 
بزرگي در تجزیــه و تحليــل و بهره برداري 
مناســب از اطالعات حاصله مي باشــد. در 
مجموع در صورت جدیت در سطح نظام و انجام 
حمایت هاي الزم، به ویــژه از طریق مقامات 
سياسي در استان ها و نمایندگان محترم مجلس 
شوراي اسالمي مي تواند در استقرار مناسب این 

سيستم بسيار اثرگذار باشد. 
4-بازرسيدردرياتوسطيگانحفاظتاز

منابعآبزيوسايردستگاههايانتظامي: 
با توجه به وظایف ذاتي یگان حفاظت از منابع 
و همچنين سایر دستگاه هاي انتظامي بازرسي 
سرزده در دریا یكي از روش هاي كنترلي است 
كه اتفاقا در كشف تخلفات و جرایم بسيار مؤثر 
است. در این راســتا عليرغم وجود سرفصل 
اعتباري الزم براي یگان مذكور متاسفانه این 
اعتبارات در ميزان حداقلي خود بوده و كمبود 
آن به همراه كمبود نيروي انســاني و امكانات 
ترابري )همچنين تامين سوخت( و مخابراتي 
این الیه كنترلي را تحت تاثير منفي خود قرار 

داده كه نيازمند توجه ویژه اي مي باشد.
5-اســتفادهازاطالعــاتمخبرينو
گزارشاتمردميوبهرهبرداران: یكي از 
روش هاي متداول در دنياســت كه به عنوان 
روشي مكمل مورد استفاده قرار مي گيرد. در 
این ميان ابزارهاي انگيزشــي مناسبي براي 
تقدیر و قدرداني از زحمات این افراد به صورت 
تعریف شده وجود ندارد و اعتباري هم براي آن 
پيش بيني نشده است. استفاده از این روش كه 
حدود دو دهه پيش یكي از روش هاي بســيار 
موثر در كشف جرایم صيادي بود در حال حاضر 

كامال متوقف است.
6-كنترلبههنگامورودشناوربهبندر
وپسازعملياتصيد:شناورها پس از انجام 
عمليات صيادي و مراجعت به بندر مورد كنترل 
و بررسي ها پس از مراجعت قرار مي گيرند كه 
استفاده از این روش به صورت متداول صورت 
مي گيرد. اقداماتي از قبيل كنترل مجدد ابزار 
صيد، ميزان و نوع صيــد )كنترل دقيق آمار 
صيد( و كنترل خدمه و دفتر ثبت شــناورها 
)در صورت وجود( تمام روش هایي هستند كه 
شرایط و نتيجه ناوگان صيادي را پس از انجام 
صيد نمایان مي سازد كه البته در صورت انجام 
پشتيباني اعتباري و نيروي انساني مي توان 
این رویه را به صورت مؤثرتري بهبود بخشيد. 

سازمان شــيالت ایران در پایان جوابيه خود 
آورده اســت:» كه طي دو جلسه برگزارشده 
در فراكســيون محيط زیست مجلس شوراي 
اسالمي نسبت به بيان مواضع تخصصي شيالت 
و توجيهات كارشناسي به منظور رفع ابهامات 
پيش آمده اقدام شده كه با تشــریح سوابق، 
اقدامــات اجرایي و مدیریتــي، دیدگاه  هاي 
تحقيقاتي و پژوهشي، برنامه ها و دستاوردهاي 
كنترلي و نظارتي سعي بر شفاف ترشدن مباحث 
است. همچنين مقرر گردید انشاءاهلل در جلسات 
تخصصي تر كارگروه با بررسي دقيق تر نسبت به 

رفع ابهامات مربوطه اقدام شود. 

خبرهاي كوتاه

دستورالعملميراثبانافتخاريابالغشد
وزیر ميراث  فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي در 

ميراث
نامه اي دســتورالعمل نحوه اســتفاده از ظرفيت هاي فرهنگي

اجتماعي را با عنوان »ميراث بان افتخاري« ابالغ كرد. 
به  گزارش وزارت ميراث فرهنگي، در ادامه این نامه آمده است: »بخشي 
از جوامع هدف این دستورالعمل شامل اقشــار، گروه ها، افراد و تمام 
كساني هستند كه مي توانند در راستاي حفظ و صيانت از آثار تاریخي و 
فرهنگي از طریق مختلف این وزارتخانه را یاري كنند. برخي از مهم ترین 
جوامع هدفي كه نقش اساسي در پيشــبرد این امور دارند عبارتند از: 
پرسنل یگان هاي حفاظت سایر دســتگاه ها، سمن ها، دانش آموزان، 
دهياران و شوراهاي روستایي، شهرداران، ائمه جماعات، نيروي مقاومت 

بسيج، اصحاب رسانه و انجمن هاي دوستداران ميراث فرهنگي.«

خدمترايگاندرطبيعت
سرانجاممتخلفمحيطزيستي

یك متخلف محيط زیست محكوم به اجراي خدمات 
محيط
عمومي رایگان به نفع محيط زیست تيران و كرون در زيست

پارك ملي قميشلو اصفهان شد. به گزارش سازمان 
حفاظت محيط زیســت، فرد متخلف براســاس حكم دادسراي 
عمومي و انقالب تيران و كرون باید به مدت 50ســاعت خدمات 
عمومي رایگان به نفع واحد حفاظت محيط زیست در پارك ملي 
قميشلو انجام دهد. براساس حكم صادر شده براي این متخلف، وي 
ملزم به ارائه روزانه 4ســاعت خدمات عمومي براساس نياز پارك 

ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو شده است.

كاهشدمايهواتا10درجهدرشمالكشور
مدیركل پيش بيني و هشدار سریع سازمان هواشناسي 

ضمن اشاره به رگبار باران در برخي استان هاي شمالي آبوهوا
و جنوبي كشور گفت: از امروز)اول شهریور( دماي هوا 
در نوار شمالي كشور بين 5 تا 10 درجه كاهش مي یابد. صادق ضيایيان 
به ایسنا، افزود: طي 5روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در 
جنوب سيستان و بلوچستان و ارتفاعات استان هاي كرمان و هرمزگان 
رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد پيش بيني مي شود. همچنين از روز 
یكشنبه تا سه شنبه نيز بارش در جنوب سيستان و بلوچستان تشدید 
مي شود. او گفت: آسمان تهران، امروز صاف همراه با وزش باد با حداقل 
دماي 26 و حداكثر دماي 38 درجه سانتي گراد و فردا نيز صاف تا كمي 
ابري گاهي وزش باد با حداقل دمــاي 26 و حداكثر دماي 35 درجه 

سانتي گراد پيش بيني مي شود.

واكنششيالتبهگزارشهمشهري

كشتي هاي صيادي خارجي  در آب هاي ايران نيستند

رادربلالبممصم
اتالسكبتساررس
حرتخاولهپسبح

لپانعويشهايس
هلداتسكارفتي
اكيمانرسلماك
مكشتميقاكيفنب
تمالكلاديرجتن
ماكداششاشبواد

روشاوميلاونش
دكمخفمامسكتف
ريهشلشرهلاير
تاوتدوميضامت
ريپسكشارايادو
هنوگتفلكقيرفت
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افقي:
1- ضربــه اي در كاراته- قابله- 

نكند كه
2- خلقــت- رمانــي از انوره 

دوبالزاك، نویسنده فرانسوي
3- واحدپول تایلنــد- عنصر 
شــيميایي رادیواكتيو- گناه و 

معصيت
4- دشمن سرسخت- شيریني 
سنتي تبریز- از راه هاي انتقال 

گرما
5- بــاد گلــو- واژه- پرنده اي 

تيزپرواز
6- خرگوش عرب- زبانه آتش- 
هر نوبت نمایش فيلم در سينما

7- گياه ســاده تك ســلولي- 
پيشامد- مرغابي

8- مخفــف تبــاه- آرام آرام- 
زاویه اي كه هر امتداد با امتداد 

شمال جنوب مي سازد
9- كافي- تخليه شدن ذخيره بار 

الكتریكي باتري- كوره گچ پزي
10- آوردن- گفتار- رقيق

11- بي حركت شــدن- نگين 
انگشتر- كشــوري قدیمي در 

بين النهرین
12- جوینــده راه- درختي با 
برگ هاي پنجــه اي- در خود 

فرو رفتن
13- از افعال ربطي- لفظ تركي 

كوه سبالن- از اجزاي ميز

14- رهبر نهضت ملي شــدن 
نفت ایران- پشتيبان

15- بي مذهــب- ظالــم و 
ستمگر- رواج

  
عمودي:

1- شهري در استان سيستان 
و بلوچســتان- از اسناد بانكي 
براي برداشــت مبلغ معيني از 

بانك هاي دیگر
دوســتي-  در  پایبنــد   -2
شهرستاني در هرمزگان- جادو

3- قطعــه كوچكــي از زمين 
زراعي- آزرده- نوعي راه رفتن 

اسب
4- حرف دهن كجي- كاشــف 
دیناميت- اطالعات ســازمان 
یافته براي تحليل- درون صدف

5- استعداد- دانه هاي خوراكي- 
بدني

6- خــاور- پایتخــت غنــا- 
برگزیدگان

7- تــاج پرنــدگان- خوردني 
صبحانه- رگ گردن

8- مورد تمســخر قرار گرفته- 
بيماري حنجره- خطاب مردانه

9- پاســخ مثبــت- آخرین- 
آرزوها

10- زیستگاه جانوري اصفهان- 
خشمگين- سوره سي و پنجم 

قرآن

11- ناميده شده- بي سر و صدا- 
هر گوشه زمين فوتبال

12- آش- دور از انتظــار- 
بلندمرتبه- عظمت

13- حركتي در ژیمناستيك- 
سقف نيمكره- تنبل جاليزي

14- شكاف باریك- آتشگيره- 
آسمان دره

15- خواننده فقيد موســيقي 
ایراني كه تصنيف گل پونه هایش 

معروف است- نوعي قایق
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 دوران مــدرك گرفتن صرف 
براي پيدا كردن شغل تمام شده استارتاپ

است. زماني همه دانش آموزان 
تصور مي كردند باید حتما مدرك دانشگاهي 
بگيرند تــا كار پيدا كنند. در اســتارتاپ ها و 
شركت هاي فناوري ایران و جهان اما بيشتر از 
هرچيزي مهارت اهميت دارد. در واقع دانشگاه 
هم مي تواند خوب باشــد به شرطي كه فرد با 
عالقه وارد رشته اش شود و بتواند مهارت یاد 
بگيرد. صرف مدرك گرفتن اما دیگر در دنيا 

منسوخ شده است.
یك جست وجوي كوتاه در اطالعات ميليون ها 
كاربر و فهرست مشاغل موجود در لينكدین، 
نشان مي دهد كه بسياري از شركت هاي بزرگ 
دنيا ازجمله گوگل، اپــل، Airbnb، فيس 
بوك، اورسل و... با وجود پرداخت دستمزدهاي 
باال، مدرك دانشگاهي را در بين مدارك مورد 
نياز مشــاغل خود جاي نداده انــد. در ایران 
هم برخي از اســتارتاپ ها تأكيد بر مهارت به 
جاي مــدرك دانشــگاهي را در فاكتورهاي 
اســتخدامي خود قرار داده انــد و تعداد آنها 
بيشتر مي شود. ســورنا ستاري، معاون علمي 
و فناوري رئيس جمهور هم با توجه به همين 
مسئله به تازگي به كنكوري ها گفت: از مدرك 
گرفتن به جایي نمي رسيد! از مدرك، آورده اي 
نداریم و رشته اي كه دوســت دارید انتخاب 
كنيد. آن رشــته اي كه مقطعــي محبوبيت 
دارد باال و پایين مي شــود اما شــما و عالقه 
خودتان مي مانيد، بهترین سال هاي زندگي را 
براي آموزش و تحصيل مي گذرانيد و توصيه 

مي كنم به استخدام فكر نكنيد.
ایالن ماسك، كارآفرین مشهور جهان هم 
كه شركت هاي مهمي مثل تسال و اسپيس 
ایكس دارد هم چنــد وقت پيش گفته بود 
كه آدم ها در دنيــاي امروز براي یادگرفتن 
مهارت نياز به دانشــگاه رفتن ندارند. شما 
باید در دانشگاه هم دنبال یادگرفتن چيزي 

باشيد كه دوست دارید.

حرف اول و آخر: مهارت
شاید شما هم این جمله را شنيده اید:در كاري 
كه دوست دارید بهترین باشيد. این اول و آخر 
كار در استارتاپ ها و شركت هاي فناوري است 
كه در صدر مهم ترین شركت هاي جهان قرار 
دارند.»لورا لورنزتي« دبير لينكدین مي گوید: 
هرچند درخواست مدرك 4ساله دانشگاهي 
هنوز كامال از بين نرفته است اما در حال آغاز 
مسيري براي تغيير آنچه شركت ها مي خواهند 
هستيم. تأكيد شركت ها روي مهارت بيشتر 
شده است و آنها در جذب استعدادهاي خاص با 
یكدیگر رقابت دارند. بسياري از مردم هنوز به 
مدرك دانشگاهي به چشم یك فاكتور مهم در 
استخدام نگاه مي كنند اما بعضي شركت هاي 
بزرگ دنيــا تجربه و مهارت را بــه اندازه یك 

مدرك 4ساله دانشگاهي ارزشمند مي دانند.

اپل؛ شركتي با اسطوره ترك تحصيل كرده
»تيم كوك« مدیرعامل شــركت اپل درباره 
رویه هــاي جدیــد اســتخدامي مي گوید: 
همانطور كه مي دانيد شــركت ما توسط یك 

ترك تحصيل كرده بنا گذاشــته شده است و 
به همين دليل در اپل نيروهایي مشغول به كار 
هستند كه دانشــگاه را رها كرده اند. ما واقعا 
هرگز فكر نمي كنيم كه مدارك دانشگاهي به 
معني استعداد و كيفيت كار باشد. ما هميشه 

در تالش براي گسترش افق دیدمان هستيم.
گفته هاي كوك البته مســتقيما به »استيو 
جابز« مؤسس شركت اپل اشــاره دارد. جابز 
تنها یك نمونه از مدیران مشهوري است كه 
با وجود ترك تحصيل توانســته یك شركت 
موفق در دنيا را راه اندازي كند. كوك در ادامه 
تأكيد كرد بيش از نيمي از افرادي كه ســال 
گذشــته در آمریكا مشــغول به كار شده اند 

مدرك دانشگاهي نداشتند.
اپــل در واقــع یكــي از كارفرمایــان برتر 
امســال اســت كه براي اســتخدام مدرك 
4ساله دانشــگاهي درخواســت نمي كنند، 
این یعني گریز از یك هنجــار طوالني مدت 
بــراي كارفرمایــان آمریكایــي. درحالي كه 
بســياري از شــركت هاي بــزرگ در تالش 
براي جــذب بهترین اســتعدادها از بهترین 
دانشگاه هاي كشور هستند، اما موقعيت هایي 
در برخي شــركت ها وجود دارد كه توســط 

ترك تحصيل كننده ها پر شده است.

آلفابت؛ مهارت تان را الزم داريم!
آلفابت )Alphabet( شركت مادر گوگل و 
شماره یك ليست امسال لينكدین، همچنان 
در فهرست بلندباالي شركت هایي قرار دارد كه 
در استخدام افراد روي مهارت هاي مدرسه اي 
تأكيد دارد. شــركت هاي تابعــه آلفابت در 
بسياري از فهرست مشاغل خود، متقاضيان 
را ملزم به داشتن مدرك ليسانس یا »تجربه 

عملي معادل« مي كنند.
»بيل كاســتالنو« مدیر منابع انساني سابق و 
استاد فعلي دانشــكده مدیریت و روابط كار 
Rutgers مي گوید از آنجا كه شــركت هاي 
فناوري به طور فزاینــده اي كارمندان را براي 

پروژه هاي خاص استخدام مي كنند، به احتمال 
زیاد براي مهارت ها و تجربيات خاص، بيش از 

یك مدرك دانشگاهي توجه مي كنند.

تجربه يك عضو لينكدين
»هنا مــدي« طراح UX در شــركت بزرگ 
نتفليكس كه در رنكينگ لينكدین رتبه11 را 
دارد، مي گوید: من نه تنها مدرك دانشگاهي 
ندارم، كه حتي از دبيرستان نيز ترك تحصيل 
كردم. در حال كار به عنــوان یك نانوا بودم تا 

اینكه نخستين طراحي ام را انجام داد.
مدي مي گوید با تركيبي از كار در پروژه هاي 
جانبي با دوستان مختلف در زمينه خالقيت، 
نحوه كدگــذاري آنالیــن را آموختم و نحوه 
ارسال نمونه كارها براي كارفرمایان مختلف را 
یاد گرفتم. اما باوجود افرادي مثل مدي، برخي 
از شركت ها هنوز هم روي مدارك دانشگاهي 
تأكيد دارند. كاستالنو در این باره مي گوید: این 
تأكيد به دليل این است كه یك مدرك 4ساله 
دانشــگاهي اخالق كاري فرد و توانایي او در 
دستيابي به اهداف خاص را برجسته مي كند.

ماسك:شكسپير دانشگاه رفته بود؟
»ایالن ماسك« صاحب ميلياردر شركت تسال 
فكر مي كند افراد براي رسيدن به شغل مورد 
نظرشان نياز به مدرك دانشگاهي ندارند. به 
عقيده او كار در شركتش)تسال( نيز مبتني بر 

مدرك تحصيلي نيست.
ماسك مي گوید: آیا شكســپير دانشگاه رفته 
بود؟ قطعا نه. او معتقد است رفتن به دانشگاه 
به مثابه داشــتن یك توانایي خاص نيست. 
براي اثبات این حرف، ماسك ليستي از افراد 
باهوشي كه از دانشگاه ترك تحصيل كرده اند 
را نام برد: بيــل گيتس، اســتيو جابز و لري 
اليسون. با وجود این، ماسك خودش 2مدرك 
ليسانس از دانشگاه كينگستون و پنسيلوانيا 
دارد. هرچند از مقطع دانشگاهي دكتري در 

استنفورد پس از 2روز انصراف داد.

مهارت به جاي مدرك در دنياي استارتاپي
داشتن صرف مدرك دانشگاهي دیگر در دنياي استارتاپي مفهومي ندارد. شركت هاي اكوسيستم فناوري به دنبال نيروهاي ماهر 

هستند كه در تخصص خود بهترین باشند
زهرا خلجي

خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

جهان استارتاپی

iFarm خوشمزه تر مي شود
اســتارتاپ iFarm، توســعه دهنده مزارع عمودي به تازگي یك 
ســرمایه 4ميليون دالري را به دست آورده اســت تا روي توليد 
محصوالت خوشــمزه تر تمركز كند. به گــزارش تك كرانچ، این 
استارتاپ فنالندي كه در سال2017 تاسيس شده و دفتر مركزي 
آن در شهر هلسينكي قرار دارد، درحال حاضر روي تهيه نرم افزاري 
متمركز شــده اســت كه به دیگران امكان مي دهد تا كشاورزي 
عمودي را توسعه دهند. آنها قصد دارند این محصول را در مراكز 
تحقيقاتي دانشگاه ها، شركت  هاي بزرگ و حتي مطب پزشكان نيز 
به فروش برسانند. این نرم افزار به عنوان یك پایگاه خدمات رساني 
و مراقبت از محصوالت مانند سبزي ساالد، گوجه فرنگي، گيالس 
و انواع توت ها كه مي توانند به صورت عمودي رشد داشته باشند، 
به حساب مي آید. این سيستم، طيف وسيعي از فناوري ها را براي 
نظارت و اتوماسيون مراقبت از محصوالت، استفاده از دید رایانه اي 
و یادگيري ماشــيني و ترســيم داده هاي مربوط به هزاران گياه 
جمع آوري شده از شبكه توزیع مزارع را در برمي گيرد. استارتاپ 
iFarm از 3ســال پيش شــروع به كار كرده و هدفش ســاختن 
یك فناوري براي رشد مواد غذایي خوشــمزه و سالم بوده است. 
كشاورزي عمودي یك تكنيك كشاورزي شهري است كه شامل 
كشــت گياهان در الیه هاي متراكم در یك محيط داخلي كاماًل 
كنترل شده و اســتفاده از روشــنایي LED براي جایگزیني نور 

خورشيد براي تأمين انرژي در دوره كشت  است.

پهپادها مراقب سيم هاي برق خواهند بود

درحالي كه هواپيماهاي بدون  سرنشين و كوادكوپترها در جلوگيري 
از برخورد به موانع بزرگ بسيار خوب عمل مي كنند، ولي خطوط و 
سيم هاي نازك برق معلق در هوا هنوز هم یك چالش جدي براي 
آنها محسوب مي شود. به گزارش وب سایت نيو اطلس، محققان 
استارتاپ نيویوركي Manifold Robotics با استفاده از سنجش 
جدید پردازنده مي توانند، این مشكل را برطرف كنند. هم اكنون، 
هواپيماهاي بدون سرنشين براي تشخيص خطوط برق از رادار یا 
حسگرهاي نوري استفاده مي كنند. این فناوري نه تنها بعضي اوقات 
غيرقابل اعتماد است، بلكه این حســگرها، گران و از نظر مصرف 
انرژي پرهزینه هستند. عالوه بر این، هواپيماهاي بدون سرنشين 
پس از مجهز شدن به این سيستم، مي توانند جهت جریان برق را 
از طریق خطوط مشخص كنند. این بدان معني است كه پهپادها 
و كوادكوپترها از این پس مي توانند براي نقشــه برداري هوایي از 
شبكه هاي برق و همچنين براي یافتن مشكالتي از قبيل سيم هاي 
آسيب دیده، برخورد درختان با كابل ها و همچنين خرابكاري در 
خطوط نيز مورد اســتفاده قرار گيرند. در این بين این استارتاپ، 

آماده است تا این سامانه را به توليد انبوه برساند.

  اينترنت رايگان به ۱۸۹۲ هيئت براي عزاداري آنالين 
براي برگزاري آنالین مراسم عزاداري ماه محرم با توجه به شيوع كرونا 
و لزوم حفظ سالمتي شــهروندان وزارت ارتباطات به 1892 هيئت 
عزاداري در سراسر كشــور اینترنت رایگان اختصاص داده است. به 
گزارش همشهري، تاكنون اطالعات مربوط به 1892 هيئت بررسي 
شده است. همچنين در مراســمي با حضور وزیر ارتباطات از پلتفرم 
هيئت آنالین كه بستر پخش زنده یا استریم هيئت هاي عزاداري را 

مهيا مي كند رونمایي شد.

  دستكش بازي
محققان در دانشگاه سنگاپور یك دستكش مخصوص بازي هاي رایانه اي 
ساخته اند كه كاربر مي تواند با آن از هر انگشــت خود براي انجام یك 
حركت در بازي استفاده كند. به گزارش نيواطلس، این دستكش سبك 
و راحت است و انعطاف بيشتري به گيمرها مي دهد. هنگامي كه كاربر 
انگشت خود را خم مي كند، فيبر كشيده مي شــود و مقداري از فلز را 
درون آن جابه جا مي كند. بنابراین، با مشاهده همزمان قدرت سيگنال 

هر 5حسگر، نرم افزار قادر است حركات سه بعدي كاربر را تعيين كند.

  عالج واقعه قبل از وقوع
شركت خودروســازي فورد قصد دارد فناوري اي را مورد آزمایش قرار 
دهد كه براي پيش بيني تصادف پيش از وقوع آن طراحي شده است. به 
گزارش تلگراف، فورد طرح آزمایشي خود را در یك سال و نيم و با استفاده 
از 700دستگاه خودرو كه از طریق اینترنت با یكدیگر در ارتباط هستند در 
شهرهاي لندن و آكسفوردشایر انجام خواهد داد. برقراري ارتباط بين این 
خودروها و حسگرها به محققان كمك مي كند با درنظرگرفتن حركت آنها 

و زیربناي جاده، چشم اندازي از احتمال تصادف فراهم كنند.

ســرعت  بيشــترین 
اینترنــت در جهان با اينترنت

بــر  178ترابيــت 
ثانيه)Tb/s( به شــكلي باورنكردني 
ثبت شد. این سرعت براي دانلود كل 
محتواي پلتفرم نتفليكس در كمتر از 
یك ثانيه كفایت مي كند. مهندسان 
انگلستان و ژاپن روش هاي جدیدي را 
براي تنظيم نور، قبــل از آنكه نور به 
فيبرهاي نوري تابانده شــود، خلق 
كرده اند تا پهن باندهاي وسيع تري را 

نسبت به شرایط فعلي فراهم آورند.
نيواطلس در گزارش خود نوشــته 
است: این سرعت جدید یك شاهكار 
خارج از تصور محســوب مي شود. 
این ســرعت 17هــزار و 800برابر 
سریع تر از پرســرعت ترین اینترنت 
موجود براي مصرف كنندگان است. 
اكنون سرعت اینترنت در مناطقي 
مانند ژاپن، ایاالت متحده و نيوزلند 
چيزي حــدود 10گيگابيت بر ثانيه 
است. حتي ناسا نمي تواند با سرعت 
400گيگابيت در ثانيه خود، با این 

عدد رقابت كند.
این ميزان ســرعت، همچنين سایر 
دســتگاه هاي آزمایشگاهي موجود، 
ازجمله تراشه فوتونيك ساخته شده 
در استراليا را پشت سر گذاشته است. 
این تراشــه چند ماه پيش ســرعتي 
معادل 44ترابيت برثانيه را كه هنوز 
هم شــگفت انگيز به نظر مي رســد، 
تجربه كرد. ركورددار سرعت اینترنت 
یك گروه ژاپني با 150ترابيت بر ثانيه 
بوده است كه تقریبا 20درصد كمتر 

از ركورد فعلي است.
ليدیــا گالدینــو، سرپرســت این 
پروژه مي گویــد: درحالي كه اكنون 
پيشــرفته ترین اتصاالت دیتاسنتر 
ابري توانایي انتقال حداكثر 35ترابيت 
بر ثانيــه را دارند، ما در حــال كار با 

فناوري هاي جدیدي هســتيم كه از 
زیرســاخت هاي موجود با بهره وري 
بيشتري استفاده مي كنند و بهترین 
اســتفاده را از پهن بانــد فيبر نوري 
مي برند. نتيجه این كار، ثبت ركورد 
جهاني نرخ انتقــال 178ترابيت بر 

ثانيه است.
مهندســان دانشــگاه یوســي ال و 
 Xtera و KDDI 2مركز تحقيقاتي
براي دســتيابي به این ســرعت ها، 
فناوري هــاي جدیــدي را توســعه 
داده اند تا در اصل اطالعات بيشتري را 
از طریق زیرساخت هاي موجود فيبر 
نوري به طور فشــرده منتقل كنند. 
اكنون بيشــتر این فناوري ها از پهن 
باند حداكثــر 4/5تراهرتز برخوردار 
هستند و برخي از فناوري هاي جدید 
به 9تراهرتز رســيده اند. با این حال، 
سيســتم جدید این گروه پژوهشي 
این ميزان را تا 16/8تراهرتز افزایش 

داده است.
پژوهشگران براي دســتيابي به این 
»فضاي« فوق العــاده، صورت هاي 
فلكي جدید هندسي شكل)GS( را 
توسعه داده اند. این صورت هاي فلكي 
در اصل، الگوهایي از ســيگنال هاي 
تركيبي هســتند كه بــدون اینكه 
طول موج ها با یكدیگر تداخل كنند، 
مرحله، روشــنایي و پوالریزاسيون 
طــول موج هــا را تغييــر مي دهند 
تا بتوانند اطالعات بيشــتري را در 
نور قــرار دهند. ایــن كار با تركيب 
فناوري هاي تقویت كننده موجود در 

یك سيستم تركيبي انجام مي شود.
شــاید بهترین خبر این باشــد كه 
به دليل اســتفاده از كابل هاي فيبر 
نوري كه در بســياري از نقاط جهان 
وجود دارد، ایــن فناوري مي تواند به 
راحتي در زیرســاخت هاي موجود 
ادغــام شــود. بــه جــاي تعویض 
كيلومترهــا كابــل، فقــط بایــد 
آمپلي فایرها كه هر 40تا 100كيلومتر 

یا بيشتر وجود دارند، ارتقا یابند.

 كنترل هايي كه قابليت ها را 
تغيير مي دهند

هر چه به زمان عرضه كنسولPS5 نزدیك تر مي شویم، با ویژگی های بيشتري 
از این دستگاه آشنا خواهيم شــد. به گزارش انگجت، سازندگان اكنون درباره 
اینكه دسته پلي استيشن5چگونه گيم پلي را تغيير مي دهد، توضيحاتي را ارائه 
داده اند. در بازي هایي مانند Deathloop، ســازندگان از ماشه هاي تطبيقي 
استفاده مي كنند تا سالح ها با یكدیگر فرق داشته باشند و هنگامي كه اسلحه 
گير مي كند، ماشــه آن نيز گير خواهد كرد. در بــازي Ghostwire: توكيو، 
ماشه هاي تطبيقي باعث مي شــود تا بازیكنان هم لگد اسلحه را حس كنند. 
در بازي Ratchet & Clank: Rift Apart، هنگامي كه شما از شات گان 
دولوله اســتفاده مي كنيد، بازي از ماشه تطبيقي اســتفاده مي كند. هنگامي 
كه ماشه را مي كشــيد، گلوله از یك لوله شليك مي شــود و در نيمه راه ماشه 
مقاومت مي كند. اگر ماشــه را همچنان فشــار دهيد و مقاومتش را رد كنيد، 
همزمان از هر دو لوله گلوله شــليك مي شــود. در مورد قابليت هاي لرزاننده 
DualSense دسته هاي پلي استيشــن5 نيز حرف هاي بسياري براي گفتن 
وجود دارد. سازندگان در بازي Demons's Souls از این فناوري به خوبي 
استفاده كرده اند تا گيمرها در این بازي گزند، تاریك تر شدن و كشنده تر بودن 
را به خوبي احساس كنند. از ویژگي هاي DualSense در این بازي مي توان 
به كشيدن یك اهرم براي باز كردن دروازه كه حس جالبي را به مخاطب منتقل 
مي كند نيز یاد كرد. به طور كلي باید گفت كه به نظر مي رســد قابليت هاي باال 
و كارآمد دسته هاي DualSense پلي استيشن5درصورت استفاده  مناسب 
توسط بازیســازها مي تواند تجربيات جذاب و متفاوتي را نسبت به بازي هاي 

نسل قبل ایجاد كند.

 سرعت اينترنت ركورد زد 
۱۷۸ ترابيت بر ثانيه

با ابداع جدید محققان و ركوردشكني سرعت اینترنت مي توان كل فيلم ها 
و سریال هاي پلتفرمي مثل نتفليكس را در یك ثانيه دانلود كرد!

اگر قباًل اســكن ام آر آي انجام داده باشــيد، 
مي دانيد كه این تجربه تــا چه حد مي تواند پزشكي

ناخوشــایند باشــد. شــما در لوله اي قرار 
مي گيرید كه تنگناهراســي)claustrophobia( را القا 
مي كند و از شما خواسته مي شود كه تا یك ساعت، كاماًل 
ســاكت و ســاكن بمانيد. این در حالي است كه صداهاي 
عجيب و غریب، گوشــخراش و سهمگين مانند یك شبح، 
شــما را آزار مي دهد. با این حال، تحقيقات جدید نشــان 
مي دهد كه هوش مصنوعي مي تواند 4برابر سریع تر اسكن 
ام آرآي را انجام دهد و بيماران را سریع تر از این تونل خارج 
كند. سایت ورج در گزارشي نوشته است: این پروژه یك كار 
مشترك به نام fastMRI است كه تيم تحقيقاتي هوش 
مصنوعي فيس بوك)FAIR( و رادیولوژیست هاي مركز 
Langone Health دانشگاه نيویورك آن را به سرانجام 
رسانده اند. این دانشمندان با همكاري یكدیگر، یك مدل 
یادگيري ماشين را به اسكن هاي ام آرآي با وضوح پایين و با 
وضوح باال آموزش دادند كه با اســتفاده از این مدل، آنچه 
اسكن ام آرآي نهایي است، فقط به یك چهارم از داده هاي 
ورودي براي پيش بيني نياز دارد. این بدان معناســت كه 
اسكن ســریع تر انجام مي شــود و دردســر كمتري براي 
بيماران ایجاد مي شــود و همچنين تشــخيص بيماري با 

سرعت بيشتري صورت مي گيرد.
نفيســه یعقوبف، یك محقق زیســتي هوش مصنوعي در 
FAIR كه روي این پروژه كار كرده است، مي گوید: این یك 
گام بزرگ براي گنجاندن هوش مصنوعي در تصویربرداري 

هوش مصنوعي براي ام آر آي سريع 

ناشران بزرگ خبري اياالت متحده به 
فهرست توسعه دهندگان اپليكيشن فناوري

و شركت هايي پيوســته اند كه از 
قوانين »ناعادالنه و بالقوه ضد رقابتي« اپ استور 
اپل انتقاد مي كنند. انجمن حرفه اي رســانه هاي 
ديجيتال )DCN( كــه روزنامه هايــي مانند 
نيويورك تايمز، واشنگتن پست و مجالت متعدد، 

پخش كننده ها و وب ســايت ها عضو آن هستند، 
نامه اي به اپل نوشته است. در اين نامه از تيم كوك، 
مديرعامل اپل خواسته شده است كه ضرورت دارد 
درمورد معامله اي مشابه آنچه در سال۲0۱6 براي 
اپليكيشــن ويدئويي Prime با آمازون صورت 
گرفته است، مذاكره شود. به گزارش سايت ورج، در 
 DCN اين نامه كه به قلم جيسون كينت، مديرعامل
نوشته شده است، مي خوانيم: »ما مي خواهيم بدانيم 
كه اعضاي ما )شركت هاي داراي محتواي ديجيتال 
با كيفيت باال( به چه شرايط و كيفيتي نياز دارند تا 
مانند اپليكيشن Amazon Prime Video در 
اپ استور اپل حضور يابند.« اين معامله، به عنوان 
بخشي از دادرسي ضد انحصاري كنگره، زماني فاش 

شد كه كوك و ســاير مديران شركت هاي بزرگ 
فناوري، در اواخر  ماه ميالدي گذشته براي شهادت 
به كپيتول هيل )ساختمان كنگره آمريكا( احضار 
شدند. اپل در اين معامله با ســخاوت تمام براي 
آبونمان هاي درون برنامه )in-app( اپليكيشن 
Prime Video آمازون سهم ۸5درصدي براي اين 
شركت و سهم ۱5درصدي براي خود درنظر گرفت. 
اين در حالي است كه اپل به طور معمول از خريدهاي 
درون برنامه 30درصد كسر مي كند. اين سهم كه 
بعضا به »ماليات اپل« معروف شده است، به عنوان 
موضوعــي كليدي در تحقيقــات ضد انحصاري 
اتحاديه اروپا و همچنين يك زورآزمايي حقوقي و 
قانوني با سازندگان بازي فورتنايت مطرح است. 

شركت اپيك گيمز به عنوان سازنده بازي فورتنايت 
به تازگي شــكايتي را عليه اپل كه اين بازي را از 
اپ استور حذف كرده، به جريان انداخته است. اپل 
دليل حذف اين بازي را راه اندازي يك سيســتم 
پرداخت درون برنامه از سوي اپيك گيمز اعالم 
كرده است. اكنون ناشــران خبري كه از زمان 
معرفي اپل نيوز با شركت اپل رابطه اي جنجالي 
داشته اند، شروع به مخالفت با تخفيف هاي ويژه و 
اختصاصي اپ اســتور كرده اند. اگرچه اپل هيچ 
مســئوليتي در مورد انحصــار دوگانه تبليغات 
اينترنتي كه در ۲دهه گذشــته منجر به كاهش 
درآمد ناشران خبري شده اســت، ندارد، با اين 
حال، اين شركت يك پلتفرم گسترده خبري در 

 Apple در قالب اپليكيشــن macOS و iOS
News و پلتفرم آبونمان مجلــه اي خود به نام 
Apple News Plus راه اندازي كرده اســت. 
ناشــران در گذشــته، با كنترل اپل بر تبليغات 
درون برنامه و داده هاي كاربران كه ممكن است به 
ناشران براي كسب درآمد از محتواي به اشتراك 
گذاشته شده در اين پلتفرم كمك كند، مخالفت 
كرده اند. نيويورك تايمز به طور جدي از مشاركت 
در اپل نيوزپالس كه طبــق گزارش ها، قوانين و 
شرايط نامطلوبي دارد، خودداري كرده است. اين 
ناشر حتي در  ماه ژوئن، همه مقاالت خود را به دليل 
نگراني هاي مشابه، از نسخه استاندارد و رايگان 

اپل نيوز حذف كرد.

پزشكي است. دليل اینكه از هوش مصنوعي مي توان براي 
تهيه همان اسكن با استفاده از داده هاي كمتر استفاده كرد، 
این است كه شبكه عصبي، با بررسي داده هاي آموزش داده 
شده، یك ایده انتزاعي را از آنچه شبيه یك اسكن پزشكي 
است، آموخته اســت. مانند معماري كه در طول سال ها 
تعداد زیادي بانك طراحي كرده و یك تصور انتزاعي از آنچه 
بانك به نظر مي رسد، دارد. بنابراین، معمار مي تواند طرح 

نهایي را سریع تر خلق كند.
تيم fastMRI سال هاســت كــه روي این پــروژه كار 
مي كند، اما آنها به تازگي ایــن مطالعه باليني را در ژورنال 
Roentgenology منتشر كردند كه به گفته آنها اثبات 
اعتبار این روش اســت. در این مطالعه از رادیولوژیست ها 
درخواست شد تا هم براساس اســكن ام آرآي سنتي و هم 
براساس اسكن هاي ارتقایافته با هوش مصنوعي، اسكن هاي 
زانو در بيماران را انجام دهند و ســپس تشخيص خود را 
اعالم كنند. این مطالعه گزارش مي دهد كه پزشكان هنگام 
مشــاهده تصاویر اسكن هاي ســنتي و اسكن هاي هوش 

مصنوعي، یك ارزیابي دقيقاً مشابه داشتند.
 Langone دن سودیكســون، اســتاد رادیولوژي مركز
Health دانشــگاه نيویورك مي گوید: كلمه كليدي كه 
مي توان به آن اعتماد كرد تبادل پذیري است. ما براساس 
كيفيت تصویر به دنبال یافتن تعدادي معيار كمي نيستيم. 
حرف ما این است كه رادیولوژیست ها در هر دو روش به یك 

تشخيص مشابه مي رسند.

كارآفرين هاي بدون مدرك

 ترویس کاالنیک 
اوبر

 مایکل دل 
 دل

 یان کوم 
 واتس اپ

 آرش فردوسی 
 دراپ باکس

 مارک زاکربرگ
 فیس بوک

 جان مک کی
 هول فودز مارکت

 استیو جابز
 اپل

 جک دورسی
توییتر

همه عليه اپل
پس از افشاي معامله اپل با آمازون، انجمن 
رسانه هاي دیجيتال آمریكا طي نامه اي از 

مدیرعامل اپل انتقاد كرده است

100ثانيه خبر
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دولتهاچهوظايفيراانجامندادهاند؟
  10سال است كه ريالي از قانون هدفمندي يارانه ها به حمل ونقل عمومي كشور داده نشده است.

  شهرداري هاي كشور 45هزار ميليارد تومان منابع مالي  از هدفمندي يارانه ها طلبكار هستند.

  دولت از محل مصوبات حداقلي بودجه مترو تنها 44درصد پول را تخصيص داده است.

  تهران طي 7سال اخير از فاينانس هاي بزرگ توسعه اي مترو محروم مانده است.

  دولت بايد سهم 50درصدي خود را مطابق ماده 5 قانون حمايت از سامانه هاي حمل ونقل ريلي شهري براي هزينه هاي 
مترو  پرداخت كند.

   عدم اختصاص كمك 2ميليارد دالري به متروي كالنشهرها بخش ديگري از بي مهري هاست.

ث
مك

دولتچهوظايفيدارد؟
 10درصد از صرفه جويي حاصل 
از قانون هدفمندي يارانه ها بايد به 

حمل ونقل عمومي اختصاص يابد

  سالي 5-4هزار ميليارد تومان 
از قانون هدفمندي يارانه ها بايد به 

حمل ونقل عمومي اختصاص يابد

  به ازاي هر ســفر بــا مترو بايد 
10سنت به شهرداري داده شود

  19هــزار دســتگاه اتوبوس 
مصوب شده شوراي اقتصاد بايد به 

كالنشهرها اختصاص يابد

  40هزار دســتگاه ميني بوس 
مصوب شده شــوراي اقتصاد بايد 

به ناوگان كالنشهرها تزريق شود

  5هزار دستگاه اتوبوس مصوب 
شده بايد به تهران اختصاص يابد

  10هــزار دســتگاه ميني بوس 
مصوب شده بايد به ناوگان تهران 

تزريق شود

10كارخانــه  فعال ســازي    
اتوبوس ســازي با همكاري وزارت 

صمت، اقتصاد و كشور

ث
مك

حامد فوقاني
خبر نگار

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ي/ م

هر
مش

س: ه
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طرح ترافيك از امروز دوباره 
در تهران اجرایي مي شود؛ از حمل ونقل

ســاعت 8:30صبح تا 16؛ 
البته با این امتياز كــه رانندگان مي توانند 
براي یك بار از ســاعت 14:30بــه بعد، از 
محــدوده طرح هاي ترافيكــي به صورت 

رایگان خارج شوند.
اجراي طرح ترافيك پایتخت از نخستين 
روزهاي كاري امســال براســاس ابالغيه 
ســتاد ملي مقابله با كرونا لغو شد تا همه 
بتوانند بدون پرداخــت عوارض و جریمه، 
در تمامي معابر شهر تهران تردد كنند. این 
تصميم براي كاهش مسافران حمل ونقل 
عمومي و رعایــت فاصله گذاري اجتماعي 
اتخاذ شد و شــاید در بازه زماني كوتاهي 
مؤثر عمل كرد اما خيلي زود ورق برگشت؛ 
ترافيك در اغلب بزرگراه ها و خيابان ها به 
اوج خود رسيد، شاخص اُزن در ميان عناصر 

آلودگي هوا دائم باالتر رفت و برخالف همه 
انتظارها، جمعيت مسافران نه در مترو و نه 

اتوبوس، كم نشد.
بعــد از كش و قوس هــاي فــراوان و 
فروكش كردن كرونــا، از 24خرداد اجراي 
طرح ترافيك در تهران دوباره از سر گرفته 
شــد، اما بعد از مدتي نمــودار آمار ابتال و 
فوتي هاي كرونا مجدد  اوج گرفت تا طرح 

ترافيك، بار دیگر لغو شود.
 این اجرا و لغــو محدودیت هاي ترافيكي، 
اطالعات مناسبي را در اختيار سازمان هاي 
مربوطه به ویژه مركز مطالعات شهرداري 
تهران، شركت كنترل كيفيت هوا، معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران، 
شــركت بهره برداري مترو و... گذاشــت؛ 
اطالعاتي كه بررســي و پایش آنها نشان 
مي داد، لغو طــرح ترافيك، نه تنها تأثيري 
در ميزان ابتال نداشته بلكه باعث افزایش 
ترافيك و آلودگي هوا شده است؛ از سویي 
جمعيت مسافران حمل ونقل عمومي هم 
تكان نخورد. نشان به آن نشان كه فرنوش 

نوبخت، مدیرعامل شــركت بهره برداري 
متروي تهران در بازه دوم لغو طرح ترافيك، 
گفت: »هنوز سقف مســافران مترو همان 

820هزار نفر است.« 
همه اینها نشــان مي دهد كه گره مشكل 
رعایت نشــدن فاصله گــذاري اجتماعي 
در تردد شــهري را نباید در طرح ترافيك 
جســت وجو كرد؛ گره اصلي بــه ناوگان 
حمل ونقل عمومي بازمي گردد. اگر چرخ 
توســعه مترو و اتوبوســراني بر وفق مراد 
بچرخد، بي تردید مردم با خيال راحت تر از 
این وسایل انبوه بر استفاده مي كنند؛ بدون 
آنكه ناچار شوند در ساعات پيك، فشرده و 
چشم در چشم سوار واگن مترو یا اتوبوس 
شوند. اما نكته اینجاست كه دست كم طي 
یك دهه اخير، این ُمدهــاي حمل ونقلي 
به ویژه از ســوي دولت ها آنقدر بي مهري 
دیده اند كه شهرداري  در دوره هاي مختلف 
به سختي توانســته   نســبت به توسعه و 
نوسازي شان اقدام كند. نگاهي به اطالعات 
زیر بيندازید، اصل ماجرا دست تان مي آید.

لغو طرح ترافيك تأثيري در شيوع كرونا نداشت و از امروز محدودیت هاي 
ترافيكي دوباره در تهران برقرار مي شود

حمايتازناوگانعمومي؛
بهبودفاصلهگذارياجتماعي

  آنچه هست

   آنچه بايد باشد

آنچه كه مترو هم اكنون هست

آنچه اتوبوسراني هست

آنچه كه اتوبوسراني بايد باشد

آنچه كه بايد در حمل ونقل عمومي تهران رخ دهد

آنچه كه مترو بايد باشد

تعداد سفرهاي روزانه تهران براي كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي سوخت: 

ميزان سفري كه بايد با حمل ونقل عمومي صورت بگيرد:  

ميزان سفري كه بايد با خودروي شخصي صورت بگيرد: 

ميزان سفري كه بايد با مترو انجام شود: 

ميزان سفري كه بايد با اتوبوس انجام شود: 

خط، متروي تهران دارد

كيلومتر مترو در تهران اجرا شده است

ايستگاه متروي تهران دارد

هزار مسافر در دوران كرونايي با مترو جابه جا مي شوند

ميليون سفر در روزهاي عادي با مترو انجام مي شود

هزار دستگاه اتوبوس فعال تهران دارد

هزار دستگاه اتوبوس فرسوده هستند

سال؛ عمر متوسط اتوبوس هاي شهر تهران

هزار دستگاه اتوبوس نياز تهران است

هزار دستگاه اتوبوس جديد تهران نياز دارد

خط، متروي تهران بايد در مجموع داشته باشد

ايستگاه، متروي تهران نياز دارد

كيلومتر خط مترو، تهران نياز دارد

واگن شبكه متروي تهران  نياز دارد

احداث اين خطوط مترو به سرعت دنبال شود

ميليون سفر

ميليون سفر

ميليون سفر

ميليون سفر

ميليون سفر
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طرح ترافيك به شيوع كرونا 
دامن نمي زند

با تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا، محدودیت هاي ترافيكي 
تهران از ابتداي شهریور مانند گذشته اجرا خواهد شد

لغو طرح ترافيك ظاهرا باید باعث شود شهروندان 
رفت وآمدهاي ضروري را با استفاده از خودروهاي ترافيك

شخصي انجام دهند اما در عمل بيشترین سود از لغو 
طرح ترافيك به رانندگاني رسيد كه توانستند در این مدت خودروها 
را از پاركينگ دربياورند و با خيال راحت تا ميانه شــهر رانندگي 
كنند. انبوه خودروهایي كه صبح و عصر خيابان هاي مركزي شهر را 
مسدود كرده اند هم نشــان مي دهند كه لغو طرح ترافيك ارتباط 
مستقيمي با خلوت كردن معابر شــهر ندارد و خيابان ها همچنان 
شلوغ هستند. این شلوغي بي تردید روي كم شدن فاصله گذاري 

اجتماعي در معابر و افزایش شيوع كرونا هم تأثير مي گذارد.
به گزارش همشهري، اگرچه آمار دقيقي درباره ارتباط مستقيم 
ساعات و شــيوه اجراي طرح با ميزان ابتال به كرونا منتشر نشده 
اســت، اما اظهارات مســئوالني كه با حوزه تصميم گيري درباره 
محدودیت هاي ترافيكي در شهر ارتباط دارند، نشان مي دهد این 
طرح به جز آزادكردن رانندگي در خيابان هاي مركزي شهر نتيجه 

قابل مشاهده دیگري نداشته است.
2هفته پيش ســتاد ملي كرونا تصميم گرفت لغو طرح ترافيك را 
كه چندبار آزمایش شده بود تا پایان ماه مرداد تمدید كند. به گفته 
رئيس كميته امنيتي انتظامي و اجتماعي ستاد ملي مقابله با كرونا، 
این كار همزمان با كاهش حضور كارمندان تا یك سوم انجام شد؛ 
اقدامي كه با هدف كاهش رفت وآمدها در شهر صورت گرفت. اما 
یك روز از این تصميم نگذشته بود كه فرمانده ستاد مقابله با كرونا 
در كالنشهر تهران اعالم كرد: »براســاس نتایج بررسي مشترك 
با شهرداري تهران، آمار 10روز گذشــته نشان مي دهد لغو طرح 
ترافيك بر ميزان اســتفاده از حمل ونقل عمومــي تاثير چنداني 
نگذاشته و در مدیریت كاهش ســفرهاي درون شهري در تهران 

تأثيرگذار نبوده است.«
عليرضا زالي تأكيد كرد: با توجه به شرایط خاص و استمرار وضعيت 
قرمز در استان، محدودیت هاي ترددي تا پایان مرداد تمدید شد 
اما بررسي ها نشان داد بيشترین ميزان اثرگذاري در كاهش ابتال 
و بستري، ناشي از استفاده منظم تر شهروندان از ماسك و افزایش 
رعایت پروتكل هاي بهداشتي و چرخشي شدن كاركنان بوده است؛ 
چنان كه در نخستين روز اجراي طرح چرخشی كارمندي ترافيك 

تهران 53درصد سبك تر شد.
در ابتدا به نظر مي آمد كه كاهش جمعيت مسافران اتوبوس و مترو 
ارتباطي با طرح ترافيك دارد اما طي 6 ماه گذشته و با اجرا و لغو چند 
طرح ترافيك ثابت شد كه مراجعه مسافران به شبكه حمل ونقل 
عمومي چندان تغييري نمي كند. به عبارتي مي توان نتيجه گرفت 
كه كاهش تعداد مســافران مترو و اتوبوس در نتيجه كاهش كلي 
تعداد رفت وآمدهــا مخصوصا كاهش كارمندان بــوده و نه اجازه 

استفاده از خودروی شخصي در مركز شهر.
شــوراي شــهر نيز بر بي تأثير بودن طرح ترافيك در كاهش آمار 
مســافران حمل ونقل عمومي مهر تأیيد مي زند. شركت كنترل 
كيفيت هوا اما اعالم كرده این تصميم تبعات منفي از نظر افزایش 
آلودگي هوا داشته است. در همين ارتباط محمد عليخاني، رئيس 
كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران گفت: »افزایش 
ترافيك در محدوده مركزي شهر و آلودگي هوا، 2معضل اصلي لغو 
طرح ترافيك بوده است.« همچنين به دليل تكميل شدن ظرفيت 
خيابان ها، عبور و مرور اتوبوس ها در خطوط ویژه با مشكل همراه 

شده، چراكه بسياري از رانندگان وارد این خطوط شده اند.

لغوطرحتأثيركميدارد

ستاد ملي كرونا براي بررسي ميزان تأثير لغو طرح ترافيك در كاهش 
تجمع، به مدت يك هفته اين طرح را لغو كرد و پس از آن تصميم 
گرفتيم تا آخر مردادماه اجرا نشود. وقتي ما اين طرح را لغو كرديم 
كساني كه از مترو اســتفاده مي كردند همچنان استفاده كردند و 
بســياري هم خودروي خود را به مناطق طرح ترافيك آوردند كه 
نتيجه خوبي نداشت. تأثير لغو اين طرح كمتر از 10درصد است و 
باتوجه به وجود فعاليت هاي متعدد اين طرح به جز كمك به افزايش 
شلوغي شهر، آلودگي هوا و ســفر هاي متعدد غيرضروري، كار 
ديگري انجام نداده است؛ بنابراين مسئوالن به اين نتيجه رسيده اند 
كه الزم است اين طرح همانند گذشته اجرا شود. تصميم مشترك 
ستاد ملي كرونا و شهرداري و شوراي شهر تهران برای شروع طرح 
ترافيك از ابتداي شهريور گرفته شــده و اختالف نظري هم بين 

مسئوالن تصميم گيرنده وجود ندارد.

محسن هاشمي
رئيس شوراي شهر

معاون امور اجتماعي و فرهنگي سازمان 
مدیریت پســماند از انتخاب 30پاكبان شهري

نمونه شــهر تهران خبــر داد. به گزارش 
همشهري، نرگس رجایي با اشــاره به فعاليت 14هزار 
پاكبان در پایتخت گفت: بدون شك، رفت و روب روزانه 
124كيلومترمربع از كالنشهر تهران به صورت دستي یا 
با استفاده از ماشين آالت مختلف فرایند ساده اي نيست 

و تالش بسيار زیاد پاكبانان را مي طلبد.
وي با بيان اینكــه پاكبانان همــواره در معرض انواع 
آلودگي ها قــرار دارند و این موضوع با شــيوع ویروس 
كرونا نمود بيشتري پيدا كرده است، ادامه داد: به همين 
منظور، سازمان مدیریت پسماند موضوع انتخاب پاكبان 
نمونه شهر تهران را در تاریخ 23اردیبهشت ماه امسال 
در دســتور كار خود قرار داده و پس از انتشار فراخوان 
»انتخاب پاكبان نمونه شــهر تهران« در خردادماه، از 
17خرداد پذیــراي دریافت تماس هاي شــهروندان و 
شــهرداري هاي مناطق 22گانه براي ثبت مشخصات 

پاكبان هاي منتخب بوده است.
رجایي با اشاره به شــاخص هاي انتخاب پاكبان نمونه 
گفت: برخورداري از حسن معاشــرت و سعه صدر در 
ارتباط با شــهروندان و همكاران، امانت داري و حفظ 
بيت المــال، خيرخواهي و كمك رســاني به دیگران، 
رعایت مسائل ایمني و بهداشــتي، مشاركت مؤثر در 
موقعيت هاي بحراني، تشویق و ترغيب دیگران به حفظ 

پاكيزگي و نظافت شــهر و... از مهم ترین شاخص هاي 
مدنظر جهت انتخاب پاكبان نمونه بوده است.

به گفتــه معاون امــور اجتماعي و فرهنگي ســازمان 
مدیریت پسماند، درنهایت 8پاكبان با رأي شهروندان 
تهراني و 22پاكبان با معرفي شهرداري مناطق 22گانه 
به عنــوان پاكبان هاي نمونه برگزیده شــدند. هر چند 
كه پيش از ایــن قرار بود طي مراســمي ویژه با حضور 
اعضاي محترم شوراي شهر و مدیران ارشد شهرداري 
از منتخبين تقدیر شود اما به دليل آغاز موج دوم شيوع 

ویروس كرونا برگزاري این مراسم منتفي شد.
رجایي در پایان با توجه به تدوین دستورالعمل آموزشي 
همياران كاپ در 2نسخه عمومي و ویژه پاكبانان گفت: 
پاكبانان نمونه انتخاب شــده طي یــك دوره به عنوان 
همياران كاپ آموزش دیده و یاریگر سازمان مدیریت 

پسماند در محالت و مناطق خواهند بود.

افتتاح پل عابر پياده 
گيشا تا پايان سال 

عضو هيأت رئيسه شوراي شهر 
تهران، درباره راه اندازي پل عابر عمران

گيشــا، اظهار كرد: پل سابق 
گيشــا به دليل اینكه امكان ناایمني داشت 
تخریب شــد و هم اكنون زیرگذر ایجاد شده 
عالوه بر اینكه دغدغه و نگراني ما را در مورد نا 
ایمني برطرف كرده، ترافيك محدوده گيشا را 

نيز كاهش داده است.
زهرا نژاد بهرام در گفت وگو بــا فارس افزود: 
هم اكنون خودروها را در محدوده گيشا جهت 
تردد به زیر زمين هدایت كرده ایم و براي تردد 
عابران پياده، روي زمين پيش بيني شده است. 
پل عابر پياده گيشا در راستاي توسعه فضاي 
شهري طراحي شده و شــهرداري به دنبال 

افزایش فضاي شهري براي شهروندان است.
وي ادامه داد: پل عابر پياده گيشــا قرار است 
تا پایان سال افتتاح شــود كه این پل عرض 
بيشتري نســبت به پل هاي معمولي دارد و 
داراي فضاي ســبز نســبي اســت. رویكرد 
مدیریت شــهري تبدیل شــدن پایتخت به 
شهري انسان محور اســت و تالش مي كنيم 
تا ظرفيت ها را بــراي تردد هر چه بيشــتر 

شهروندان فراهم كنيم.

با رأي شهروندان و شهرداري هاي مناطق 22گانه
پاكبان هاي نمونه شهر تهران انتخاب شدند

66درصد

75درصد44درصد

25درصد

 سهم حمل ونقل عمومي در
ترددهاي شهري روزانه

 سهم مترو در
 ترددهاي شهري روزانه

سهم ساير مدهاي حمل ونقل 
عمومي در تردد هاي شهري روزانه
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ليگ ايران واقعا ليگ عجيبي است؛ يك تيم جام مي گيرد و هر 16تيم 
ادعاي قهرماني مي كنند. فقط مصاحبه هاي روز آخر را مرور كنيد تا 
بدانيد چه خبر است. مجيد نامجومطلق، مربي استقالل گفته: »حق 
تيم ما باالتر از نايب قهرماني بود.« يعني قاعدتا استقالل بايد قهرمان 
مي شد. سعيد آذري، مديرعامل فوالد هم گفته: »كسب سهميه 
براي ما كم از قهرماني نبود.« از طرف ديگر عبداهلل ويسي، سرمربي 
پيكان هم بعد از نگه داشتن اين تيم در ليگ گفته: »بقاي ما كمتر از 
قهرماني نبود.« فقط جاي شكرش باقي است سيروس پورموسوي 
بعد از سقوط پارس جنوبي جم  در نشست خبري حاضر نشد، وگرنه 
هيچ بعيد نبود او هم سقوط پارس را هم سنگ قهرماني توصيف كند! 
در مجموع بد نيست سازمان ليگ براي فصل آينده 16جام قهرماني 

تدارك ببيند تا خداي ناكرده حق هيچ تيمي ضايع نشود! 

ليگي با 16قهرمان

مهدي پاشازاده در ليگ يك، سپيدرود را رها كرد تا سرمربي شاهين 
بوشهر شود. نتيجه اش هم شد اينكه هم سپيدرود به دسته2 سقوط 
كرد و هم شاهين بوشهر ليگ يكي شد. حاال آقا پاشا بعد از شكست 
4 بر يك برابر استقالل كه به سقوط اين تيم رنگ و روي زشت تري 
داد، مدعي شده اگر شرايط فراهم باشد دوست دارد باز هم در بوشهر 
بماند. خب اگر از ما مي پرسيد، پاشازاده تا همين جا به اندازه كافي به 
شاهين خدمت كرده و بيش از اين ديگر سزاوار نيست دچار زحمت 
شود. تازه، گيريم استاد در شاهين ماند و همه  چيز هم خوب پيش 
رفت؛ بعد ناگهان اگر وسط راه يك پيشنهاد از ليگ برتر رسيد تكليف 
چيست؟ چه تضميني وجود دارد كسي كه ديروز سپيدرود را به 

شاهين فروخت، فردا شاهين را به يك تيم ديگر نفروشد؟ 

همين قدر كافي است استاد!

آبي ها شب درخشاني در بوشهر داشتند و نايب قهرمان ليگ شدند. 
در اين ميان عجيب ترين تبريك را بابت اين موفقيت، محمد دانشگر 
براي هم تيمي هايش فرستاد؛ مدافعي كه در اين شرايط حساس بايد 
كنار تيم باشد و در ازاي پولي كه مي گيرد براي باشگاه بجنگد، اما 
پشت گوشي موبايلش نشسته، يك بار پست »اهالي كوفه« منتشر 
مي كند و به اين و آن مي تازد، يك بار هم موفقيت تيم را بدون حضور 
خودش تبريك مي گويد. واقعا در ذهن برخي فوتباليست هاي ايراني 
چه مي گذرد؟ ما كي قرار اســت حرفه اي گري را ياد بگيريم و به 
تعهدات مان پايبند باشيم؟ در مجموع بعيد است كسي در استقالل 
منتظر پيام تبريك دانشگر باشد. حتي هواداران كم سال هم تيم را 
فداي بازيكني در سطح او نمي كنند؛ آن هم در شرايطي كه استقالل 
به زودي بايد آماده ديدار با پرسپوليس باشد و وضعيت روزبه چشمي 

هم مشخص نيست.

تبريك به اهالي كوفه؟

نكته بازي
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 درخواست استقالل رد شد
سازمان ليگ با درخواست استقاللي ها مبني بر تعويق ديدار نيمه نهايي جام حذفي مخالفت كرد. استقاللی ها در نامه 
خود درخواست كردند كه مسابقات جام حذفی به بعد از بازی های ليگ قهرمانان آسيا موكول شود تا بازيکنان اين 
تيم بتوانند برای مسابقات آسيايی استراحت كافی داشته باشند اما در نهايت اين موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.

بهروز رسايلي| سرانجام نوزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر فوتبال به 
پايان رسيد و تركيب نهايي جدول رده بندي تثبيت شد. پرسپوليس 
كه از مدت ها پيش قهرماني اش را قطعي كرده بود، استقالل و فوالد 
هم پشت سر اين تيم روي پله هاي دوم و سوم قرار گرفتند. در قعر 
جدول هم 2 نماينده اســتان بوشهر يعني شاهين و پارس جنوبي 
جم در كنار هم به ليگ يك سقوط كردند. 19 نکته كوتاه در مورد 

مسابقات اين دوره بخوانيد.

1   فرهاد مجيــدي در اوج بحران اســتقالل 3 قول مهــم داده بود؛ 
نايب قهرماني ليگ، قهرماني جام حذفي و صعود از مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آسيا. اولي كه با يك نيمه دوم درخشان در بوشهر محقق شد؛ 
كار او اما براي عملي كردن 2 قول بعدي ساده نيست. راه قهرماني حذفي 

از بازي چهارشنبه با پرسپوليس مي گذرد.
2  فوالد خوزستان ســهميه حضور در پلي آف ليگ قهرمانان آسيا را 
گرفت، اما تراكتور براي آسيايي شدن بايد اميدوار باشد هر تيمي غيراز 

نفت مسجدسليمان قهرمان جام حذفي شود.

3   شيخ دياباته با 15گل زده آقاي گل مسابقات ليگ برتر شد. اين دومين 
فصل پياپي است كه خارجي ها آقاي گل ليگ برتر مي شوند. فصل گذشته 
استنلي كي روش و پريرا با 16گل به طور مشترك اين عنوان را از آن خود 
كردند. شيخ بعد از 11سال استقالل را در ليگ برتر صاحب آقاي گل كرد. 

او همچنين نخستين آقاي گل خارجي تاريخ استقالل به شمار مي آيد.
4  همزمان با آقاي گلي شــيخ دياباته، مهدي قائدي هم با 8 پاس گل 
بهترين پاسور ليگ برتر شد. اين براي سومين فصل پيايي است كه بهترين 
گلزن و گل ساز ليگ از يك تيم هستند. پارسال محمد كريمي از سپاهان 
بهترين پاسور ليگ شد، درحالي كه استنلي كي روش از همين تيم آقاي 
گل شده بود. در ليگ هفدهم هم علي عليپور و محسن مسلمان هر دو از 

پرسپوليس بهترين گلزن و گل ساز فصل شده بودند.
5   پنجمين تيم پرهزينه)طبق ادعاي بحث برانگيز قلعه نويي( پنجم 
شد! بازنده بزرگ ليگ نوزدهم، سپاهان بود. آنها در جام حذفي هم جايي 

ندارند؛ بنابراين از دستيابي به سهميه آسيايي عاجز ماندند.
6   سهميه فوتبال تهران به سختي و به شكل ميلي متري در ليگ برتر 
حفظ شد. ســايپا و پيكان دقيقا لب مرز سقوط با خوش اقبالي ماندگار 
شدند. تهران تا به حال هرگز در ليگ برتر كمتر از 4 نماينده نداشته و اين 

سنت براي ليگ بيستم هم برقرار باقي ماند.
7  پارسال نفت مسجدسليمان با 22امتياز در ليگ برتر باقي ماند، اما 
امسال پارس جنوبي جم با 27امتياز ســقوط كرد. جالب اينجاست كه 
ضربه آخر را به پارس، نفت مسجدســليمان زد. جالب تر اينكه پارس را 

خود مهدي تارتار به ليگ برتر آورد و خودش با پيروزي برابر اين تيم باعث 
سقوط زردپوشان جمي شد.

8   استقالل با 55گل زده به شكلي مقتدرانه صاحب بهترين خط حمله 
ليگ نوزدهم شد. بعد از آنها پرسپوليس با 46گل زده قرار دارد.

9  پرســپوليس با 17گل خورده، بهترين خط دفاعي ليگ نوزدهم را 
به خودش اختصاص داد. بعد از آنها فوالد قرار دارد كه فقط 2 گل بيشتر 
خورده است. استقالل با 31گل خورده، صاحب هفتمين خط دفاعي برتر 
ليگ است. آنها اين فصل 14گل بيشتر از پرسپوليس دريافت كردند كه 

واقعا عجيب است.
10  پرسپوليس و استقالل با 2 بازي درخشان و مجموعا 7 گل زده، براي 
حضور در داربي حذفي روز چهارشنبه خط و نشان كشيدند. هر دو تيم 

در اوج آمادگي هستند. ليگ براي آنها به بهترين شكل ممكن تمام شد.
11  با پيروزي بر سايپا، پرســپوليس ركورد امتيازگيري خودش را هم 
شكست. سرخپوشان در ليگ هاي شانزدهم، هفدهم و هجدهم به ترتيب 
با 66، 64و 61امتياز عنوان قهرماني را به دست آورده بودند، اما اين بار با 

67امتياز فاتح جام شدند.
12   پرسپوليس امسال 21پيروزي به دست آورد؛ درحالي كه پيش از اين 
ركورد بيشترين بردهاي سرخپوشان كسب 20پيروزي بود. آنها امسال 5 

برد بيشتر از فصل گذشته به دست آوردند.
13  پارس جنوبي جم در ليگ نوزدهم كال 4پيروزي به دست  آورد كه يكي 
از آنها برابر تراكتور بود؛ حاال همين پيروزي، سهميه آسيايي تبريزي ها را 

به خطر انداخته است.
14  شاهين بوشهر در ليگ نوزدهم كال 4پيروزي به دست  آورد كه يكي 
از آنها برابر پارس جنوبي جم بود؛ بدون آن برد، االن يك نماينده استان 

بوشهر در ليگ برتر باقي مي ماند.
15   در ليگ نوزدهم شاهد ركورد وحشتناك 22تغيير سرمربي بوديم. 

اين يعني 38نفر روي 16نيمكت ليگ برتري نشستند.
16  در اين فصل تنها 3تيم سرمربي عوض نكردند كه هيچ كدام پشيمان 
نشدند. فوالد با نكونام سهميه آســيايي گرفت، نفت مسجدسليمان با 

تارتارهشتم شد و سايپا با ابراهيم صادقي در ليگ ماند.
17   نخستين گل ليگ نوزدهم را مهرداد عبدي، بازيكن گل گهر سيرجان 
در بازي با نساجي به اشتباه وارد دروازه تيم خودشان كرد و آخرين گل 
ليگ نوزدهم را علي عليپور به سايپا زد. اين شايد آخرين گل ليگي عليپور 
طي دوران حضورش در پرسپوليس بوده باشد. او در آستانه جدايي است.

18   با بقاي ماشين سازي، هردو سهميه محمدرضا زنوزي در ليگ برتر 
حفظ شد. بنابراين كوله بار التهاب و حساسيت و شائبه و بدگماني، به ليگ 

بيستم منتقل مي شود.
19    رعايت اصول جوانمردانه در مســابقات هفته پاياني ستودني بود. 
پرسپوليس با تيم كاملش سايپا را برد و نفت مسجدسليمان هم با انگيزه 
كامل از سد پارس جنوبي جم گذشــت؛ درحالي كه هيچ كدام از 2 تيم 
به امتيازات اين مسابقه نياز نداشــتند، اما شل گرفتن آنها مي توانست 

معادالت بقا را به هم بريزد.

  19نكته از ليگ نوزدهم
    پرسپوليس ركورد شکست، مجيدي به قول

     اولش وفا كرد، پنجمين تيم پر هزينه ،پنجم شد

  نكونام، گزينه جديد سپاهان
  نويدكيا باز هم از نيمکت تيم محبوبش دور مي شود؟

اميرحســين اعظمي|  ليگ نوزدهم براي نكونام و شاگردانش 
پايان خوشي داشت. كاپيتان سابق تيم ملي كه فوالد را به عنوان 
تيم هشتم جدول ليگ هجدهم تحويل گرفته بود، با پيروزي 
مقابل تراكتورســازي در هفته پاياني ليگ نوزدهم، قرمزهاي 
اهواز را تا رده ســوم باال آورد و توانســت براي اين تيم سهميه 
آسيايي بگيرد. پس از ليگ برتري كردن نساجي، حاال آسيايي 
شدن با فوالد هم به كارنامه نكونام اضافه شده و از او يك مربي 
موفق در شروع كارش ساخته است. باتوجه به همين مسئله حاال 
نكونام يكي از مربياني است كه براي فصل آينده مشتريان خاص 
خودش را پيدا كرده اســت. جدا از فوالدي ها كه سخت دنبال 
حفظ نكونام هستند، از اصفهان خبر مي رسد سپاهاني ها هم 
نام اين مربي را در فهرست گزينه هايشان قرار داده اند. در اين 
مورد 2روايت وجود دارد، از يك طرف شايعه شده خود نكونام در 
هفته هاي اخير تالش هايي را براي حضور در سپاهان انجام داده 
است. به هرحال حضور در اصفهان آنقدر جذاب است كه گفته 
مي شود نكونام از طريق اطرافيانش پيغام هايي به سپاهاني ها داده 
و به نوعي با برخي افراد وارد مذاكره شده است. در مقابل گفته 
مي شود عملكرد سپاهان در فصل جاري و مخصوصا هفته هاي 

اخير، مديران سپاهان را به اين نتيجه رسانده تا براي فصل آينده 
سراغ او بروند و از سرمربي تيم سوم جدول بخواهند تا براي انجام 
مذاكرات نهايي به اصفهان ســفر كند. بد نيست بدانيد يكي از 
مسئوالن باشگاه سپاهان در گفت و گو با خبرنگار همشهري تأييد 
مي كند نكونام در حال حاضر به يكي از گزينه هاي مربيگري اين 
تيم تبديل شده است. تمام اين حرف و حديث ها در حالي مطرح 
شده كه از چند هفته پيش و پس از كنار رفتن امير قلعه نويي، 
شايعه شد سپاهاني ها براي فصل آينده با محرم نويدكيا، ستاره 
سابق و محبوب تيم شان به توافق نهايي رسيده اند و قصد دارند 
هدايت تيم شان را به او بســپارند. اما اينطور كه مشخص است 
ســپاهاني ها هنوز ترديد هايي براي معرفي نويدكيا به عنوان 
سرمربي دارند كه يكي از آنها به مشكالت اين گزينه با برخي 
از عوامل باشــگاه برمي گردد. جدا از اين خبر رسيده نويدكيا 
خواستار تغييرات فراوان در تركيب سپاهان شده و اين همان 
مسئله اي است كه مديران باشگاه را كمي نگران كرده تا سراغ 
ســاير گزينه ها ازجمله نكونام بروند. به هرحال براي مشخص 
شــدن ماجرا بايد چند روزي صبر كرد و ديد چه اتفاقي براي 

نيمكت سپاهان و فوالد رخ مي دهد.
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فصل نوزدهم ليگ برتر با بقاي ماشين ســازي در 
ليگ برتر و كســب ســهميه )با احتمال باال( براي 
تراكتور به پايان رسيد، اما شــواهد نشان مي دهد 
اهالي تبريــز و طرفــداران ايــن 2تيــم اصال از 
عملكرد مالك مشترك 2باشــگاه رضايت ندارند 
و خواهان رفتن او هســتند. مهنــدس زنوزي كه 
در ابتدا با جيب هــاي پر و ســروصداي فراوان به 
فوتبال پا گذاشته بود، تا مدت ها شخصيت محبوب 
فوتبالي هاي تبريز و به خصــوص هواداران تراكتور 

به شمار مي رفت. خريدهاي بزرگ و پرسروصداي 
او حسابي هواداران را ســر ذوق آورده بود و آنها كه 
فكر مي كردند تراكتور باالخره با اين ريخت وپاش ها 
به آرزوهايش خواهد رسيد، حتي براي آقاي مالك 
لقب »آتا زنوزي« را برگزيده بودند. اما در ادامه راه، 
مشخص شــد اين مالك جاه طلب دقيقا به همان 
اندازه كه از پول و ثروت بهره  مند اســت، از درايت 
و توانايي الزم براي مديريت كــردن اين هزينه ها 

بي بهره است.

ولخرجيهايبينتيجه
طي چند روز اخير كانال هاي هــواداري تراكتور پر از 
حمالت شــديد و انتقادهاي بي ســابقه از محمدرضا 
زنوزي شده اســت. عمده انتقادات هواداران از نحوه 
خريدهاي زنوزي و همچنين حضور پررنگ دالل هاي 
معروف و سابقه دار در اين باشــگاه بوده است. 2سال 
بعد از اينكه 3كاپيتان تيم ملي به طور همزمان جذب 
تراكتور شــدند، حاال هواداران با ابــراز نارضايتي از 
عملكرد شــجاعي و دژاگه، مالك باشــگاه را به دور 
ريختن پول هايش متهم مي كنند. وضعيت خريدهاي 
خارجي هم بهتر از اين نبوده است. تراكتور طي 2فصل 
اخير 3سرمربي و تعداد زيادي بازيكن خارجي خريد 
اما اين خريدهاي گران قيمــت را يكي يكي ديپورت 
كرد و در نهايــت كارش را با ســاكت الهامي به پايان 
رساند. هيچ يك از آن بازيكنان خارجي باري از دوش 
سرخپوشان تبريزي برنداشتند و تازه معروف ترين آنها 
به نام كوين فورچونه در همين روزهاي اخير باشگاه 

را به جريمه سنگين 1.1ميليون يورويي محكوم كرد. 
درباره ساكت الهامي و بازيكنان ايراني باشگاه هم كه 
حرف وحديث فراوان است و هواداران نزديك به باشگاه 
حضور مؤثر و پررنــگ يك دالل بدنــام را در تمامي 
خريدوفروش هاي اين باشــگاه برنمي تابند. تمام اين 
اتفاقات باعث شده زنوزي پايگاهش را در ميان مردم 
تبريز و هواداران تراكتور و ماشين سازي از دست بدهد. 
در آخرين نظرسنجي كه كانال رسمي هواداران تراكتور 
در روزهاي اخير انجام داده، فقط 31درصد هواداران 
از عملكرد زنــوزي راضي بوده انــد و 69درصد با ابراز 

نارضايتي از زنوزي خواهان رفتن او شده اند.
جامهستوليجاتنيست!

يكي از عادت هاي زنوزي در ماه هاي اخير مصاحبه هاي 
تندوتيز و متهم كردن مديــران ورزش به هواداري از 
تيم هاي خاص بوده اســت. مالك 2باشــگاه تبريزي 
بارها ادعا كــرده گردانندگان فوتبــال ايران مخالف 
قهرمان شــدن تراكتــور هســتند و با ايــن ادعاي 

عوام پسندانه اكثر هواداران تبريزي را هم سوار بر اين 
موج با خود همراه كرده است. اما به نظر مي رسد ديگر 
اين ترفندها هم پاسخگو نيســت و هواداران تراكتور 
به جاي متهم كردن دشــمن هاي فرضي، حاال ديگر 
نوك پيكان انتقادات خود را مستقيما رو به خود زنوزي 
گرفته اند. اين يك شكســت مضاعف و دوجانبه براي 
زنوزي است. او كه مثل ساير عابربانك هاي بي ربط به 
فوتبال، آمده بود تا در اين فضا براي خودش شهرت و 
اعتبار بخرد، حاال دقيقا همان چيزي را از دست داده 
كه به دنبالش بوده است. زنوزي حتي اگر با تراكتور جام 
نمي گرفت ولي محبوبيتش را حفظ مي كرد، كامال به 
اهداف خودش در فوتبال رسيده بود. اما االن با وجود 
اينكه تراكتور هنوز فرصت گرفتــن يك جام را دارد، 
آقاي مالك شاهد از دست رفتن ته مانده محبوبيتش 
در ميان تبريزي ها ســت؛ همان محبوبيت و اعتباري 
كه به  عشق آن وارد فوتبال شده بود و حاال حتي كسب 
يك جام باقيمانده هم كمكي به حفظ آن نخواهد كرد.

  جنجال نخستين ديالوگ مسي و كومان
طبقاخبارغيررسمي،ستارهآرژانتينيبهسرمربيجديدتيمگفتهفصلبعدخودش

رادربارسانميبيند،برخياماميگوينداوجايينخواهدرفت

  جمع كن برو، آتا
زنوزيديگردرتبريزمحبوبنيستو69درصدهواداران

بهعملكرداورأيمنفيدادهاند

تاوانيكخداحافظيبيموقع
 كادر فني پرسپوليس به دليل نارضايتي 

از رفتارهاي اخير عليپور او را نيمكت نشين كرد
حميدرضا عليپور| پيش از بازي پرسپوليس و سايپا پيش بيني مي شد 
يحيي اين بازي را فــداي داربي كند و به چنــد بازيكن اصلي خود 
استراحت بدهد. اما اين اتفاق رخ نداد و سرمربي سرخپوشان تيمش را 
با تغييرات كمي نسبت به بازي هاي قبلي به ميدان فرستاد. در اين ميان 
غيبت شجاع و كاميابي نيا به دليل محروميت بود، اما نبودن عليپور در 
تركيب اصلي آن هم درحالي كه اين بازيكن شانس آقاي گلي داشت 
از تصميمات عجيب يحيي بود. عليپور كه پيش از بازي فقط 2گل با 
صدرنشين گلزنان فاصله داشت فقط در 20دقيقه پاياني اين بازي به 
ميدان رفت و يك گل هم زد اما نتوانست به دياباته برسد. او در پايان 
بازي بسيار ناراحت بود و با چشماني اشكبار زمين را ترك كرد. نخستين 
شائبه اي كه درباره نيمكت نشيني عليپور و بازي كردن اوساگونا به ذهن 
مي رسيد احتمال مصدوميت اين مهاجم بود. احتمالي كه دكتر حقيقت 
آن را با قاطعيت رد كرده و به همشهري مي گويد: »نه قبل از مسابقه و نه 
بعد از آن عليپور مصدوميتي نداشته است و هم اكنون به جز نوراللهي كه 
بايد منتظر جواب عكس هاي او باشيم مصدومي در تيم نداريم. درباره 
اينكه چرا عليپور از ابتدا به ميدان نرفت، بايد از كادر فني تيم  سؤال 
كنيد.«شنيده ها حاكي از اين است كه در آخرين تمرين سرخپوشان 
عليپور از بازيكنان خداحافظي مي كند و به آنها مي گويد تصميم خود 
را براي رفتن از پرسپوليس گرفته است و تنها 2بازي ديگر براي تيم 
بازي خواهد كرد. گويا اين صحبت هاي مهاجم سرخپوشان به گوش 
يحيي و كادر فني مي رسد و آنها به 2 دليل از دست عليپور عصباني 
مي شوند. اول اينكه سرمربي تيم اعتقاد دارد عليپور با اعالم رسمي 
خداحافظي اش آن هم پيش از بازي حساس داربي تمركز تيم را به هم 
مي ريزد. دليل دوم هم اينكه گويا عليپور به چند بازيكن گفته مي تواند 
زمينه حضور آنها را هم در تيم آينده خود فراهم كند كه اين مسئله 
باعث عصبانيت شديدتر كادر فني شده است.نيمكت نشيني عليپور 
در آستانه داربي بسيار عجيب بود و حاال مشخص نيست اين بازيكن در 
داربي نيز همچنان نيمكت نشين خواهد بود يا مي تواند از همان ابتدا به 
ميدان برود. اين در شرايطي است كه اوساگونا با وجود گلزني به سايپا 
باز هم نمايش خوبي نداشت و حاال بايد ديد كادر فني چه مهاجماني 

را در داربي به ميدان خواهد فرستاد.

 كاواني در بنفيكا
بهنقلازوبسايتجانلوکادیمارتزيو؛انتظارمیرودادينسونکاوانیپسازترکپاریسنژرمنبهعنوانبازيكن
آزادبهبنفيكاملحقشود.اينبازيكن33سالهروزدوشنبهدرليسبونخواهدبودتاقراردادیسهسالهبابنفيكابه

امضابرساند.دستمزدساليانهکاوانیدربنفيكا،10ميليونيوروخواهدبود.

طرفــداران بارســلونا از فرداي شــبي كه تيمشــان با 
8گل از بايرن مونيخ شكســت خورد و تحقير شد، هيچ 
لحظه خوشــي نداشــته اند. حتي اخراج كيكه ســتين 
و اريك آبيدال و بازگشــت رونالد كومــان به نيوكمپ 
هم خوشحالشــان نكرده. بســياري از آنها معتقدند كه 
هيچ كدام از اين تصميمات براي نجات تيم محبوبشــان 

كافي نيست.
نگراني ها پنجشنبه شــب بيشتر هم شــد. برخي منابع 
نزديك به بارسلونا خبر دادند كه ليونل مسي تصميمش 
براي جدايي را با مســئوالن تيم در ميان گذاشته است. 
فوق ســتاره آرژانتيني كه تعطيالتش را رها كرده بود تا 
با رونالد كومان درباره آينده اش حرف بزند، به سرمربي 
جديد گفته كه فصل بعد خودش را در نيوكمپ نمي بيند.

ســاعتي بعد از اين خبر جنجالــي، گمانه زني ها درباره 
آينده مسي و بارســلونا شروع شــد. برخي معتقدند با 
توجه به بند فســخ 700ميليون دالري، مســي سخت 
بتواند بارسلونا را پيش از پايان قراردادش در سال 2021 
ترك كند. گروهي ديگر مي گويند او اگر نخواهد بماند، 
 باشگاه با رقمي به مراتب پايين تر، رضايتنامه اش را صادر 
خواهد كرد. كساني كه كومان را از نزديك مي شناسند، 
بر اين باورند كه هيچ بازيكني را بــه زور نگه نمي دارد. 
شايعات مي گويد سوارز، اومتيتي و ويدال قطعا در ليست 
فروش خواهند بود. برخالف شايعاتي كه در ساعات بعد 
از شكست برابر بايرن به گوش مي رســيد، بعيد نيست 
پيكه، بوســكه و ســمدو فصل آينده هم در تيم بمانند.

از فن ده بيك )آژاكــس( و اينالدوم )ليورپول( و ممفيس 
دپاي )ليون( به عنوان بازيكناني ياد مي شود كه احتماال 

با كومان به بارسلونا اضافه مي شوند. در كنار آنها جذب 
التارو مارتينز، مهاجم آرژانتيني اينترميالن هم همچنان 
از اهداف بارســا خواهد بود. سرمربي جديد در نخستين 
اظهارنظرها از تغيير پست دي يانگ و گريزمن گفته است: 
»گريزمن وينگر نيست. او نيار دارد جايي بازي كند كه 
كل دوران فوتبالي اش را بازي كرده است. فرانكي را هم 
در بارسا در موقعيتي ديدم كه هيچ وقت دوست ندارم در 
چنين پستي قرار بدهم. وقتي روي بازيكني پول زيادي 
سرمايه گذاري مي كنيد، بايد او را در پست خودش بازي 
بدهيد. فرانكي بايد هافبك دفاعي باشــد.«با اين همه، 
به نظر مي رســد ليونل مســي همچنان اين تغييرات را 
كافي نمي داند. گفته مي شود او ترجيح مي دهد بارتومئو 
از رياست باشگاه كناره گيري كند؛ اتفاقي كه بعيد است 
پيش از انتخابات 15مارس 2021 )25اسفند 99( بيفتد.

برخي تصور مي كنند تهديد به رفتن، بخشــي از پروژه 
مسي براي تغييرات گســترده در بارسلونا خواهد بود. او 
دوســت دارد فصل آينده كنار نيمار بازي كند، اما شايد 
حق با مديربرنامه هاي نيمار باشــد كه مي گويد احتمال 
اينكه ســتاره برزيلي در بارســلونا همبازي مسي شود، 
كمتر از احتمال رفتن مســي به پاري ســن ژرمن است.
عالوه بر پاريس، از منچسترسيتي و اينترميالن به عنوان 
ديگر مقصدهاي احتمالي ليونل مسي 33ساله نام برده 
مي شــود. با اين همه كم نيستند كســاني كه معتقدند 
مسي فوتبالش را در بارسلونا به پايان خواهد برد. آنها به 
خبرهايي استناد مي كنند كه مي گويد نخستين مالقات 
مسي و كومان اگرچه نااميدكننده شروع شده، اما پايان 

خوبي داشته است.
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متــن كـامـل در سایت

اختصاص ۶۰ میلیارد ریال به جاده خلخال - منجیل
استاندار اردبیل گفت: امسال ۶۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبار جهش تولید به ادامه عملیات اجرایی پروژه 
راهسازی خلخال به منجیل تخصیص یافت. اکبر بهنامجو اظهار کرد: 
پیشرفت فیزیکی این پروژه ۴۲ درصد است.
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 طی چند روز گذشته خبر تخریب خانه برخی از اهالی 
روستای »ابوالفضل )ع(« با حکم بنیاد مستضعفان گزارش

رسانه ای شــد؛ روســتایی بدون کد و میان منطقه 
کیان شهر و زردشت در شــمال اهواز که بنیاد مستضعفان ادعای 
مالکیت آن را دارد و حاال با اســتناد به فعالیت زمین خواران در این 
منطقه حکم تخریب خانه ها را گرفته است.  ماجرای اختالف بر سر 
مالکیت اراضی میان مردم و نهادهایی چون بنیاد مستضعفان و ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( فقط مربوط به این منطقه نیست و ساکنان 
بسیاری از مناطق محروم و حاشیه ای اهواز چون »کوی سیاحی«، 
»منبع آب« و »کوی سید خلف« هم با چنین معضلی روبه رو هستند. 
با وجود قانونی بودن این ادعاها و حتی تایید فعالیت زمین خواران در 
مناطقی مانند روستای »ابوالفضل )ع(« اما ساکنان این مناطق اهواز 
که طبق آمار غیررسمی بین 150 تا 200 هزار نفر می شوند، در صورت 
تخلیه جایی برای رفتن ندارند. از ســوی دیگر ساکنان بسیاری از 
مناطق که مشکالت مشابهی با نهادهای دیگر دارند هم برای قانونی 
شدن سکونت شان به جایی نرسیده اند و برای مثال اهالی کوی علوی 
اهواز بعد از سال ها نتوانسته اند سند مالکیت خود را از ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( دریافت کنند و عمال ســاکنان غیرقانونی محسوب 

می شوند. 

بنیاد در این 3۰ سال کجا بود؟
اسناد مالکیت بنیاد مستضعفان در روستای »ابوالفضل )ع(« قانونی 
است و فرمانداری و دادستانی هم آن را تایید می کنند، اما امام جماعت 
روستای »ابوالفضل )ع(« گالیه می کند که چرا در طول بیش از 30 
سال گذشته بنیاد چنین ادعایی را مطرح نکرده است و حاال بعد از 

ساخت و ساز خانه ها یاد امالکش افتاده است؟  
»سید یوسف موسوی« می افزاید: »اراضی این منطقه قبل از انقالب 
اسالمی کشاورزی بود و بعدا در آن ها ساخت وساز صورت گرفت. بنیاد 
مسکن، جانبازان و بنیاد مستضعفان بعد از انقالب اسالمی تأسیس 
شدند و برای اراضی خالی حومه شهر سند زدند. اراضی فعلی دست 
کشاورزان بوده است که آن را احیا کردند و حتی حق ریشه هم دارند 
که از نظر کارشناسی ثبت اسناد و کشاورزی تأیید شده،  اما حاال که 
بنیاد ادعای مالکیت کرده است، باید قبل از احراز حق مالکیت خود، 

صاحب سابق زمین را شناسایی کند.«
به گفته وی، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن با زبان خود اعالم کردند 
این اراضی را تصرف کرده اند و این یعنی زمین، قبال صاحبی داشته 
است. امام جماعت روستای »ابوالفضل )ع(« تصریح می کند: »اگر 
بنیاد جلوی ساخت وســاز را می گرفت، روستایی تشکیل نمی شد 
که بیش از 300 خانوار در آن زندگی کنند. از یک سال گذشته بنیاد 

مستضعفان برای اهالی مزاحمت ایجاد می کند در حالی که اگر بنیاد، 
بنیاد مستضعفان است، مستضعف تر از این مردم نیست و باید از آن ها 
حمایت کرد.« او تاکید می کند که در قانون اساسی ذکر شده است هر 
فرد ایرانی باید یک زمین یا مسکن داشته باشد که هیچ کدام از اهالی 
منطقه سابقه زمین یا مسکنی ندارند.  اهالی منطقه هم مانند ساکنان 
دیگر مناطق حاشــیه ای اهواز که با چنین مشکلی روبه رو هستند 
این زمین ها را زمین آبا و اجدادی شان می دانند؛ مردمی که اغلب با 

کارگری و با هزار زحمت زندگی شان را می چرخانند. 

تخریب  خانه مردم به چه قیمت؟
»رحیم کعب عمیر« عضو شورای شهر اهواز هم این صحبت ها را به 
شکلی دیگر مطرح می کند. او به همشهری می گوید: »اغلب امالک 
فعلی بنیاد مستضعفان مربوط به وابستگان رژیم پهلوی بود که قطعا 
با فشار و البی از دست همین مردم و بومیان منطقه خارج کرده بودند. 
اما بنیاد مستضعفان نباید بر مبنای این مالکیت غلط پیش برود.« کعب 
عمیر تاکید می کند که در زمان انقالب اسالمی و در مرحله واگذاری 
این امالک به بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام )ره( از مردم 

اســتعالمی صورت نگرفته اســت که آیا درباره امالک ادعایی دارند 
یا خیر و حاال با اســتناد به همان نقل و انتقال بدون استعالم، ادعای 
مالکیت مناطق زیادی مطرح می شود.  او توضیح می دهد: »برای مثال 
کوی سیدخلف در شمال کیان پارس اهواز بیش از 700 سال قدمت 
دارد که پیش از انقالب اسالمی از مردم تصرف شده و به نام شرکت 
»مزدیسنان« سند خورده بود. بعد از انقالب اسالمی این اراضی از سوی 
دولت به سازمان اموال تملیکی واگذار شد در حالی که باید به ساکنان 
اصلی و بومیانی اختصاص می یافت که زمین هایشان را از دست داده 
بودند. در نمونه دیگر، در »کوی مدرس )خروسی(« سه چهارم اراضی 
به نام اداره تملیک و یک چهارم  به نام بنیاد مستضعفان است در حالی 
که 50-40 سال پیش مردم این زمین ها را از یک فرد خریده اند و حاال 
بنیاد می گوید دوباره بیایید خانه خودتان را از من بخرید. بنیاد امالک 
زیادی در دست افراد قدرتمند دارد. چرا نمی رود آن ها را بگیرد؟ مگر 
اسم این نهاد بنیاد مستضعفان نیست؟ این مردم هم مستضعف هستند، 
پس چرا  با آن ها این گونه برخورد می شود؟ این برخورد اصال شایسته 
نیست و باید در آن تجدید نظر کرد.« به گفته وی، این چرخه باطل 
مالکیت در بسیاری از مناطق حاشیه ای اهواز وجود دارد که تخریب و 

بازپس گیری آن ها با جمعیتی بیش از 150 هزار نفر تبعات اجتماعی 
زیادی خواهد داشت.  این عضو شورای شهر اهواز البته به نکته دیگری 
هم اشاره می کند و آن، توسعه اهواز و نیاز این کالنشهر به فضا برای 
سرریز جمعیت، سرانه ورزشی، فضای سبز و مراکز آموزشی است. او 
می گوید: »این اراضی در دهه 40 و پیش از توسعه اهواز تصرف شده 
است. االن برای توسعه شهر و سرریز جمعیت به زمین های حاشیه ای 
نیاز است و مالکیت بنیاد مستضعفان و نهادهای مشابه مشکل ایجاد 

می کند. سرریز جمعیت اهواز در کجا باید ساکن شوند؟«

خرید و فروش زمین های روستای »ابوالفضل )ع(«
بسیاری از نهادهای رسمی از جمله فرمانداری معتقدند قرار نیست 
مردم مستضعف هر جایی خانه بسازند و حتی تاکید می کنند مشکل 
روستای »ابوالفضل )ع(« نتیجه شیطنت برخی زمین خواران است 
که مردم را سپر کرده اند. »علی بیرانوند« معاون دادستان اهواز پیش از 
این تاکید کرده بود زمین خوارانی در روستای »ابوالفضل )ع(« منطقه 
زردشــت اهواز اقدام به خرید و فروش زمین های بنیاد مستضعفان 
کرده اند. به گفته وی، روستا در تقسیمات سیاسی و کشوری دارای کد 
مصوب نیست و به نظر می رسد برخی از افراد اصلی فروشنده از محل 
فروش این اراضی امالکی در تهران خریداری و سرمایه گذاری کرده اند.
»علی بلم چی« بخشدار مرکزی اهواز همین توضیحات را می دهد و به 
همشهری می گوید: »این منطقه روستا نیست و کد روستایی ندارد. 
اما به صورت کلی در این منطقه زمین خواری صورت گرفته است و 
متاسفانه برخی ها از مردم سوءاستفاده کرده اند. 15-10 خانوار قدیمی 
هستند، اما این منطقه قدمت چندانی هم ندارد. در چند روز گذشته 
خانه ای خراب نشده است، بلکه پی زنی های جدید تخریب شده است 

تا منطقه گسترش نیابد.«
با وجود این همچنان بســیاری از فعاالن اجتماعی، کارشناسان و 
نمایندگان استان معتقدند برخورد قهری با مردمی که هیچ نقشی 
در این خرید و فروش ندارند،  درســت نیســت. دعوا بر سر مالکیت 
در بسیاری از مناطق دیگر هم وجود دارد و چوب آن را شهروندانی 

می خورند که نه زمین خواری کرده اند و نه جایی برای رفتن دارند.
    

فرمانداری اهواز، اداره کل بنیاد مستضعفان اهواز و همچنین بنیاد 
مستضعفان کشور هیچ کدام درباره اتفاقات چند روز گذشته اهواز 
پاســخگو نبودند، اما نباید فراموش کرد هر ســازمان چه عنوانی را 
یدک می کشــد تا البه الی تصمیمات مدیریتی و مبارزه با فساد و 
زمین خواری، مردم به ویژه قشر ضعیف و محروم جامعه قربانی نشوند.
با این حال رئیس مجمع نمایندگان خوزستان از پیگیری برای حل 
مشکل اهالی روستای »ابوالفضل )ع(« خبر می دهد که بسیاری از 
آن ها ساکنان قدیمی این منطقه هســتند. »سید کریم حسینی« 
توضیح می دهد که قرار است مالقاتی با رئیس بنیاد مستضعفان کشور 

صورت گیرد و درباره حل مشکل این منطقه رایزنی شود.

سودجویی زمین خواران در برخی محله های اهواز واکنش ما هم مستضعف هستیم 
بنیاد مستضعفان را در پی داشته و مردم مستضعف این 

مناطق را بعد از سال ها با ترس بی خانمانی مواجه کرده است
سیده زهرا عباسی

 خبرنگار

اهالی روستای »ابوالفضل )ع(« گالیه می کنند که چرا در 3۰ سال گذشته بنیاد ادعای مالکیت این منطقه را مطرح نکرده است./عکس: مهر

روزنه 

اعتبار 5۰۰ میلیارد تومانی شهرداری اردبیل 
شهردار در گفت وگو با همشهری درباره طرح های مهمی که قرار 

است با این اعتبار به سرانجام برسد توضیح داد
 

سرعت پیشرفت برخی پروژه های شهری اردبیل به دلیل نبود منابع مالی کافی و درآمد 
پایدار شهری مطلوب نیست و شــهرداری برای تکمیل آنها و البته تعریف پروژه های 
جدید با مشکالت زیادی مواجه است. در روزهای گذشته سیدکاظم موسوی، رئیس 
مجمع نمایندگان اردبیل، از اختصاص500 میلیارد تومان اعتبار در قالب تفاهم نامه 
با قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا )ص( برای پروژه های شــهری اردبیل خبر داد، اما 
اولویت های مطرح شده درباره صرف آن، حرف و حدیث هایی به دنبال داشت. شهردار 

اردبیل در   گفت وگو با همشهری جزئیات صرف این هزینه را توضیح می دهد.
»حمید لطف اللهیان« با بیان این که این اعتبار مختص عمران شهری، توسعه گردشگری 
و حمل  و  نقل عمومــی و ویژه پروژه های شــهری تخصیص یافته اســت، می گوید: 
»طرح های توســعه حمل  و  نقل عمومی، توسعه فضای ســبز و مدیریت و ساماندهی 
پسماند از اولویت های شهری اردبیل اســت. بودجه مصوب امسال شهرداری اردبیل 
5۸00 میلیارد ریال است و با بودجه جدید برای اجرای پروژه های عمرانی مشکل مالی 
نخواهیم داشت.« وی با بیان این که برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر نیز 
صدور پروانه و عوارض در دستور کار قرار گرفته است، می افزاید: »امسال اعتبار عمرانی 
اردبیل 2 برابر افزایش یافته است که موجب تسریع پروژه های عمرانی شهر می شود.« 
لطف اللهیان با اشاره به سفر مسئوالن قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا )ص( تا یک ماه 
آینده به اردبیل اظهار می کند: »پروژه های اولویت دار شــهر بررسی شده و در یک ماه 
آینده شــاهد کلنگ زنی پروژه های عمرانی جدیدی در قالب تفاهم نامه با این قرارگاه 
خواهیم بود و امیدواریم با اجرای آنها حداقل خواسته ها و مطالبات مردمی تحقق یابد.« 
با وجود این توضیحات، راه اندازی تراموا در اردبیل هم به عنوان یکی از محل های صرف 
این اعتبار عنوان شده و مورد بحث شهروندان و کارشناسان قرار گرفته بود. کارشناسان 
شــهری معتقدند اردبیل زیرســاخت و آمادگی الزم برای راه اندازی تراموا ندارد و در 
صورت کلنگ زنی، این پروژه نیز به پروژه های نیمه تمام را دیگر اضافه می شود. به همین 
دلیل نباید اعتبار جدید صرف این پروژه شــود و به جای این کار باید آن را با مطالعه و 
اولویت سنجی درست هزینه کرد.  شهردار اردبیل در این باره توضیحاتی می دهد و با تایید 
نظر کارشناسان شهری، تاکید می کند که پروژه تراموا استانداردها، کریدورها، خطوط 
الزم  و اقدامات فنی خاصی الزم دارد و به همین دلیل باید ابتدا به صورت اصولی، علمی 

و دقیق بررسی شود و فعال با این اعتبار اجرایی نخواهد شد. 

   تعیین تکلیف اراضی تصرفی بر مبنای قانون
نمونه های مشابه  روستای »ابوالفضل )ع(« در دغاغله، سید خلف، چنیبه، دابوهیه، خیط، دامغه و لذه وزرگان هم وجود دارد و استاندار 
خوزستان در این باره به همشهری می گوید:  »بسیاری از زمین های اهواز تصرفی است و مالکیت آن ها متعلق به بنیاد مستضعفان یا 
منابع طبیعی و نهادهای دیگر است. ما طبق قانون و با توجه به راهکارها و دستورالعمل های راه و شهرسازی به دنبال تعیین تکلیف 
مالکیت این زمین ها و صدور سند برای مردم هستیم. مشکل برخی مناطق حل شده است و مشکل مناطق دیگر هم در دست پیگیری 

است،  اما به هر حال این روند باید طبق قانون پیش برود و مردم هم باید تابع قانون باشند.«

پوپک قاسمی
 اردبیل - خبرنگار
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   افتتاح خط توليد 
موتور ملي توربوجت

در مراســم رونمايي از نمايشــگاه 
دستاوردهاي اقتدار پهپادي، عالوه بر 
رونمايي از موشك بالستيك حاج قاسم 
و كروز شــهيدابومهدي در عين حال 
خط توليد موتور ملي توربوجت سبك 
)اوج( افتتاح شــد. همچنين از موتور 
توربوفن سبك )جهش( رونمايي شد. با 
افتتاح خط توليد موتور ملي توربوجت 
سبك، جمهوري اسالمي ايران در بين 
8كشــور محدود توليدكننده موتور 
هواپيماي جنگنده قرار گرفته است. 
توليد موتور توربوفن سبك نيز يكي 
از مهم ترين دستاوردهاي فناورانه در 
حوزه موتورسازي كشور است كه اين 
مهم به صورت بومي با استفاده از توان 
شركت هاي دانش بنيان و فناورمحور 
و توان علمي و پژوهشي دانشگاه هاي 

برتر كشور محقق شده است.

2موشك جدید ایران با نام هاي 
موشــك بالســتيك شهيد دفاعي

حاج قاسم و موشــك كروز 
ابومهدي ساخت متخصصان صنعت هوافضاي 
وزارت دفاع در آستانه سالروز صنعت دفاعي 
رونمایي شد. موشك بالستيك حاج قاسم كه 
در این مراسم رونمایي شد، قادر است در زمان 
بسيار كوتاهي آماده سازي و شليك شده و با 
توجه به ســرعت بــاالي حركــت و  مقطع 
كاهش یافته راداري بدون دیده شدن، اهداف 
تعيين شده را تا شــعاع 1۴00 كيلومتري با 
دقت نقطه زني مورد اصابت قرار دهد. موشك 
كــروز شــهيدابومهدي نيــز از خانــواده 
موشك هاي ســومار و  هویزه است كه با برد 
پروازي 1000 كيلومتر،  توانایــي انهدام یا 
آسيب رساندن جدي به شــناورهاي با تناژ 

3000 تن و باالتر را دارد.

آنچه خواست ماست، دست يافتني است
حســن روحاني، رئيس جمهور در مراســم 
رونمایي از این 2موشــك در سالروز صنعت 
دفاعي كشور با آرزوي علو درجات براي همه 
شهيدان ایران اسالمي، از نامگذاري 2موشك 
توليدي به نام شهيدان حاج قاسم سليماني 
و ابومهدي قدرداني كرد و در جریان افتتاح 
خط توليد این 2موشك، گفت: شهيد گرانقدر 
قاسم سليماني به گردن مردم ما و كل منطقه 
حق دارد و مجاهدت هاي بســيار بزرگي در 
طول زندگــي خــود، از دوران دفاع مقدس 
گرفته تا مبارزه با داعش در منطقه داشــته 
است و شــهيدابومهدي نيز از یاران باوفاي 
شهيدســليماني نقش بزرگــي در مبارزه با 

داعش در منطقه و به ویژه عراق ایفا كرد.
اطالع رســاني  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاســت جمهوري، رئيس جمهور افزود: این 
بسيار مهم است كه تسليحات توليدي ما دقت 
الزم، قدرت تخریب كافي و توان مانورپذیري 
الزم در مســير راه را داشته باشند و استفاده 
از آنها نيز در كوتاه تریــن زمان ممكن انجام 
گيرد كه در همه ایــن عرصه ها تالش هاي 

ارزشمندي انجام گرفته است.
روحاني همچنين با اشــاره به اهميت توليد 
موشــك هاي كروز در عصــر كنوني گفت: 
متخصصان و دانشــمندان ما باید بخشي از 

توانشان را روي توليد و ارتقای موشك هاي 
كروز دریایي، زميني و هوایي متمركز كنند.

روحاني اظهار داشت: اینكه در بخش ارتقای 
موشك هاي كروز دریایي موفق شده ایم طي 
یك دوره یك سال و نيمه برد این موشك ها 
را از 300كيلومتر به یك هزار كيلومتر ارتقا 
دهيم، نشان مي دهد كه كشور در مسير توليد 

و خودكفایي در این عرصه قرار گرفته است.
رئيس جمهور با اشاره به تأكيدات مقام معظم 
رهبري مبني بر دســت یافتني بودن آنچه 
مي خواهيم، گفت: رسيدن به این دستاوردها 
و قرار گرفتن در مســير توليد و خودكفایي 
بيانگر آن نكته اي اســت كــه رهبر معظم 
انقالب هميشــه بر آن تأكيد مي كردند كه 
ما مي توانيم و آنچه مي خواهيم و خواســت 
ماست، دست یافتني است؛ حال ممكن است 
زودتر یا دیرتر برســيم و یكي ممكن است 

زحمت كمتر و یكي زحمت بيشتر بخواهد.
روحاني افزود: اینكه در كمتر از 2ســال برد 
موشك هاي راهبردي دریایي كشور 3برابر 
افزایش یافته بسيار براي ما اهميت دارد و این 
روند را باید در موشك هاي كروز زمين پایه و 

هوایي هم ادامه دهيم.

غرش در عين االسد
سردار سرتيپ پاسدار قاسم تقي زاده، جانشين 
وزیر دفاع در آیين رونمایي از این2موشــك 

راهبردي در تشــریح موشــك بالســتيك 
حاج قاســم، گفت: موشك شهيدحاج قاسم 
موشك بالســتيكي اســت كه با برد 1۴00 
كيلومتر مایــل پرتــاب كامــاًل تاكتيكي 
و برخالف تمام موشك هاي مشــابه آن در 
دنيا مبتني بر كنترل آیرودیناميكي اســت؛ 
چيزي كه در دنيا ســابقه ندارد. رسيدن به 
موشك شهيدحاج قاســم حاصل تجربيات 
متعددي است كه نمونه هاي آن در نمایشگاه 
اقتدار موشــك هاي بالســتيك به نمایش 
درآمده است؛ خرداد ســال 1380 موشك 
راه كنشــي فاتح 110 با بــرد 300 كيلومتر 

رونمایي شد، موشك فاتح 313 با برد ۵00 
كيلومتر در اوایل دولت یازدهم رونمایي شد 
كه در عمليات عين االســد به غرش درآمد، 
موشك هاي راهبردي خانواده سجيل قبل از 
آن تحویل نيروهاي مسلح شده است و پس از 
آن موشك هاي ارزشمند و تاكتيكي ذوالفقار 
با طراحي و ساخت صددرصد داخلي امتحان 
خود را در سركوب تروریست هاي جنایتكار 
براي انتقام خون شــهداي اهــواز و مجلس 

پس دادند.
به گزارش ایســنا، ســردار تقــي زاده ادامه 
داد: برپایه اندوخته این تجربيات، موشــك 

شهيدحاج قاســم طراحــي شــده اســت. 
ســامانه هاي پدافندي موشــك هاي سریع 
را نمي تواننــد رهگيري كنند كه موشــك 

شهيدحاج قاسم ازجمله آنهاست.
 جانشــين وزیر دفاع در تشریح مشخصات 
موشــك راهبردي كــروز، گفت: موشــك 
ابومهدي یك موشك كروز برد بلند است كه 
نام مجاهد بزرگ شهيد ابومهدي المهندس بر 
آن نهاده شده است. ویژگي اصلي موشك  كروز 
این است كه قابليت شليك از عمق را دارد و 
در آینده نزدیك، نيــروي دریایي راهبردي 
كشور نيز به آن مجهز خواهد شد كه با تجهيز 
نيروهاي مسلح ما به موشك شهيدابومهدي 
امنيت مرزهاي آبي از هزار كيلومتري تامين 

خواهد شد.
وي افزود: این موشــك قابليــت دارد كه در 
زمان هاي متفاوت و از چند مسير مختلف به 
یك هدف برسد و بدین ترتيب پدافند دشمن 

در این حالت ناتوان و ناكارآمد خواهد شد.

تبريك سپاه
سپاه پاســداران انقالب اسالمي در بيانيه اي 
با گراميداشــت 31مردادمــاه روز صنعت 
دفاعي، رونمایي از موشــك هاي شــهيدان 
حاج قاسم ســليماني و ابومهدي را نماد عزم 
و اراده ملــي ایرانيان در پيگيــري دكترین 
بازدارندگي دفاعي و تهاجمي كشور و تداوم 
راه سيدالشهداي مقاومت اسالمي دانست. این 
بيانيه مي افزاید: بي شك نقش مجموعه وزارت 

دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در این عرصه 
مبارك كه تقویت قدرت بازدارندگي و ارتقاي 
توان دفاعي و تهاجمي جمهوري اسالمي ایران 
را در هم افزایي با سایر سازمان هاي نيروهاي 
مسلح تحكيم و شرایط اطمينان بخشي را در 
چارچوب بازدارندگي فعــال فراهم و تعيين 
كرده اســت، انكارناپذیر و شایسته تقدیر و 

سپاس است.

يك كروز جديد در راه است
امير ســرتيپ اميــر حاتمــي، در مصاحبه 
اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما 
گفت: یك موشــك كروز برد بلند هم براي 
هواپيما ها داریم كه اميدواریم بتوانيم آن را 
به موقع به اتمام برسانيم. وي افزود: كار براي 
توليد این موشك كروز برد بلند در وزارت دفاع 
با جدیت به پيش مي رود و از آنجا كه یك كار 
تحقيقاتي است اگر با مانع فني روبه رو نشود 

در موعد مقرر به نتيجه خواهد رسيد.
امير حاتمي با اشاره به اینكه وزارت دفاع در 
زمينه انواع موشــك هاي كروز كار مي كند، 
گفت: در نمایشــگاه دفاعي 22 بهمن سال 
گذشته هم موشك هاي كروز زمين به زمين 
هویزه و سومار به نمایش گذاشته شد كه برد 

آنها حدود1۴00 كيلومتر است.
وي با اشاره به صعود ایران از رتبه 23 به 1۴در 
توان دفاعي، افزود: اگر سنجش دقيقي صورت 
بگيرد، حتما رتبه واقعي ما باالتر از این رقم 

خواهد بود.

موشك بالستيك حاج قاسم، 1۴00كيلومتر برد دارد و موشك ابومهدي نيز داراي برد پروازي 1000كيلومتر است
رونمايي از موشك هاي حاج قاسم و ابومهدي  در حاشيه سياست

كافه مجلس

محسن رضایي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درحالي كه در روزهاي اخير 
همه دنيا مقابل آمریكا به خاطر تالشــش براي بازگرداندن تحریم ها، صف آرایي 
كرده اند با انتقــاد از دیپلمات هاي خــودي و نحوه نگارش برجام گفته اســت: 
دیپلمات هاي ما با وجود اینكه انســان هاي باهوشــي بودند، ولي به آن شرایط 
9گانه اي كه رهبر انقالب در برجام فرمودند متأسفانه نتوانستند خوب عمل كنند. 
ما یك برجام مصوب مجلس شوراي اسالمي، یك برجام مصوب شوراي امنيت ملي 
و یك برجام كه مقام معظم رهبري با 9شرط به دولت اجازه داد كه مشروط به آن 
شروط بروند و برجام را پيگيري كنند، داریم. اگر به آن شروط عمل مي شد، امروز 
مسئله اي به نام مكانيسم ماشه نمي توانست وجود داشته باشد، اما اكنون در برجام 
این بحث ها وجود دارد. وي كه در برنامه من طهران شبكه العالم صحبت مي كرد، 
بدون توجه به رأي اخير شوراي امنيت كه 13 بر 2آمریكا را در انزوا قرار داد، باز هم 
گفته است برجام یك جنازه اي است كه بر زمين افتاده است. اخيرا محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه در پاسخ به منتقدان برجام گفته بود جنازه برجام آمریكا را 
13 بر 2شكست داد. رضایي درخصوص احتمال فعال كردن مكانيسم ماشه توسط 
آمریكا عليه ملت ایران، گفت: اگر آمریكایي ها چنين اقدامي كنند ما دست بسته 
نخواهيم بود. مجلس ما هم اكنون یك طرح دوفوریتي آماده كرده كه اگر آمریكا 
از ماشه استفاده كند، ایران از برجام خارج شود. گفتني است؛ این طرح مجلس 
از نظر كارشناسان حقوق بين الملل صالحيت آمریكا براي استفاده از مكانيسم 
ماشه را به رسميت مي شناخت و در كميسيون امنيت ملي از دستور كار خارج شد.

غالمعلي حدادعادل، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درواكنش به عذرخواهي 
پرویز فتاح از وي گفت: آقاي فتاح مطالبي را گفت تا حواشي اخير تمام شود. بهتر است 
من هم مطلبي نگویم و حاشيه سازي  ها به پایان برسد. پرویز فتاح، رئيس سازمان بنياد 
مستضعفان بعد از آنكه در یك برنامه تلویزیوني اســامي افراد و نهادهایي را به ميان 
آورده  و گفته بود كه زمين هایي از این بنياد در اختيار این نهادها و افراد است، 3روز 
قبل رو به عذرخواهي آورد و گفت: بنده داشتم گزارش ساالنه بنياد را ارائه مي كردم؛ 
چراكه من یك ســال و یك ماه بود كه به بنياد آمده و قول داده بودم گزارش بدهم كه 
گزارش كاملي هم بود. به بخش امالك كه رسيدیم چون سؤال این بود كه شما از روز 
اول درباره پيگيري امالك قول داده بودید، من وارد این مباحث شدم. هدف من این 
بود كه بگویم ما در پيگيري امالك جدي هستيم. او گفت: این افراد و اشخاصي كه اسم 
بردم از امالك استفاده شخصي نداشته اند، خطاي بنده بود كه خيلي كوتاه و تيتروار 
نام بردم. فرصت باز كردن مسئله نبود. بعضا اطالعات بنده ناقص اعالم شد یا خطاي 
كالم بنده بود و نتوانستم به خوبي توضيح دهم یا جانب انصاف را رعایت نكردم یا دقيق 
مطرح نكردم. اینجا به ضرس قاطع مي گویم و خدا را شاهد مي گيرم كه هيچ كدام از این 
سازمان ها استفاده شخصي از این امالك نداشتند و همكاري هاي الزم را با ما داشتند، 

اما به نتيجه مشخص نرسيده بود.

امام ناگهان با یزیدي مواجه شد كه متعرض اصل دین و امامت 
شد. یزید مي خواست زهر چشم بگيرد و امام حسين)ع( را به 
تبعيت از خود وابدارد. امام حسين)ع( همان لحظه اول وقتي متوجه این خطر شد، 
فرمود هيهات مناالذله؛ من هرگز نه حاكميت یزیــد را مي پذیرم، نه حكومت او را 
مي پذیریم و نه حاضرم تابع یزید و یزیدیان شوم. بدین جهت مدینه را ترك كردند 
و به سمت مكه حركت كردند و از آنجا هم به سمت كوفه رفتند و باالخره در عاشورا 
به شهادت رســيدند، اما هرگز حاكميت یزید و خالفت او را نپذیرفتند و به دیگران 
هم اعالم كردند اگر دین دارید، اگر اسالم را پذیرا هستيد، اگر پيامبر اسالم را پيامبر 
خاتم خود مي دانيد، شما هم نباید از حكومت یزید تبعيت كنيد و او را به رسميت 

بشناسيد.
مطلب دوم این اســت كه كار امام حســين)ع( فردي نبود. گرچه خطر تنها براي 
ایشان بود و فرمود اگر مرا دستگير كنند و از پاي درآورند، با دیگران كاري ندارند، 
ولي غيورمردان و غيورزناني پيدا شدند كه گفتند ما با تو هستيم: نموت معك. یك 
نویسنده مصري در كتابي نوشته فرق امام حسين و اصحابش با یزد و اطرافيانش این 
بود كه یزیدیان مي گفتند كم تهب لنا، یعني اگر ما با حسين بن علي بجنگيم چه و 
چقدر به ما پول و امكانات مي دهي؟ ولي همراهان امام حسين)ع( مي گفتند نموت 
معك، چون مرگ در كنار تو عزت است و حيات بدون تو ذلت خواهد بود. كار امام 
حسين)ع( جمعي بود ولو اندك. تاریخ را تغيير دادند و به دنيا اعالم كردند كه زندگي 

یك كميت دارد و یك كيفيت و آنچه ارزش دارد، كيفيت است.
نكته سوم و آخر اینكه مسلمانان در طول 1381ســالي كه از كربال مي گذرد، این 
درس را یاد گرفته اند كه هركس آزاده باشد و بخواهد آزاده زندگي كند، عزیز باشد 
و بخواهد با عزت زندگي كند، مرگ با شرافت را مي پذیرد ولي زندگي توأم با ذلت و 
اسارت را نمي پذیرد. قصيده زیبایي گویاي چنين اتفاقي است: نازم آن آموزگاري 
را كه در یك نصفه روز/ دانش آمــوزان عالم را چنين دانا كنــد/ ابتدا قانون آزادي 
نویسد در جهان/ بعد از آن با خون 72تن امضا كند/ نام دانشگاه خود ایمان و آزادي 
گذاشت/ تا جنایت پيشگان را در جهان رسوا كند/ رمز حق تسليم نامردان نشد تا در 
جهان/ زورگویي از كتاب زندگي الغا كند/ چون كه بود جویاي آب از چشمه آزادگي/ 

تشنه لب جان داد تا آن چشمه را پيدا كند.

خاطره و خطر عاشورا
ادامه از 

صفحه اول

  كرونا و چندجانبه گرايي در جهان
رئيس مجلس شوراي اسالمي، رهبري پارلماني براي چندجانبه گرایي مؤثرتر با هدف 
ارمغان صلح و توسعه پایدار براي مردم و ســياره زمين را امري مهم عنوان كرد. به 
گزارش ایسنا، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي در پنجمين كنفرانس 
جهاني رؤســاي مجالس اتحادیه بين المجالس )IPU( كه از طریق ویدئوكنفرانس 
برگزار شد، گفت: تجربه مدیریت و مواجهه با كرونا ویروس نشان داد كه در سطح ملي 
و بين المللي نياز به چندجانبه گرایي واقعي، فراگير و سودمند براي كمك به ملت هاي 

جهان وجود دارد. 

  احضار وزير ورزش
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در صفحه شخصي خود در تویيتر نوشت: »باتوجه به 
وصول شكایات متعدد در موضوع قرارداد  ویلموتس  به  كميسيون اصل90 ، وزیر ورزش 
و مسئوالن پيشين و فعلي فدراسيون فوتبال، دوشنبه به كميسيون خواهند آمد. تمام 

تالشمان را در جهت احقاق حقوق مردم مي كنيم.«

رضايي و انتقادهاي تمام نشدني  به خودي ها

واكنش حداد به عذرخواهي فتاح
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ایثارگران بدانند

سهميه جذب هيأت علمي ايثارگران)2(
 اصالحات مكرر قانون و كوتاهي دستگاه هاي متولي در تهيه آیين نامه ها 
و دستورالعمل ها عمال موجبات تضييع حقوق ایثارگران را فراهم كرده 
است. شوراي عالي طرح و برنامه شاهد و شوراي عالي انقالب فرهنگي 
هيچ گاه نسبت به تهيه و تصویب آیين نامه این ماده اقدام نكردند. مجلس 
شوراي اسالمي مجدد در قانون برنامه ششــم توسعه در قالب بند پ 
ماده90 به اصالح این موضوع پرداخــت كه متن آخرین اصالحيه به 

شرح زیر است:
كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و مراكز علمي كه از 
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي اخذ مجوز نموده اند و دانشــگاه آزاد اسالمي مكلفند حداقل 
بيست درصد )20درصد( اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين 
جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بيست و پنج 
درصد)25درصد( و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران 
و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد)25درصد( و باالتر رزمندگان 
با حداقل 6ماه حضور در جبهه كــه داراي مدرك علمي دكتري مورد 
تأیيد وزارتخانه هاي علــوم، تحقيقات و فناوري و بهداشــت، درمان 
وآموزش پزشكي هستند و شرایط علمي مصوب شوراي عالي انقالب 
فرهنگي را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت 
با انتقال كاركنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعيت كاركنان غير هيأت 
علمي، چنانچه شرایط علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي 
پژوهشي و اجرایي مرتبط و تأثير آن در پایه و مرتبه علمي و با رعایت 

صالحيت هاي اخالقي استخدام كنند.
احكام و امتيازات این بند شامل اعضاي هيأت علمي فعلي داراي سوابق 

ایثارگري فوق نيز مي شود.
مسئوليت اجراي احكام این ماده به طور مستقيم بر عهده وزیر و رئيس 
دستگاه هاي مذكور است و در اجراي این حكم مقامات یادشده مكلف 

به اتخاذ تصميم هستند.
تبصره 1- مشموالن این بند با 35سال خدمت و حداقل 65سال سن 

بازنشسته مي شوند.
تبصره 2- درصورت تمایل فرد به بازنشســتگي پس از اتمام 30سال 
خدمت و یا حداكثر 60سال سن مي تواند در خواست بازنشستگي نماید.

حكم بند »پ« ماده90 این قانون در طول اجراي قانون برنامه ششم 
توســعه بر بند الف ماده71 قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران 
مصوب 1391/10/2و اصالحات بعدي و برحكــم ماده واحده قانون 
اصالح حداكثر سن داوطلبان اســتخدام مصوب 1371/2/22حاكم 

است.
شــرایط جامعه ایثارگران موضوع بند پ ماده2 قانون احكام دائمي 
برنامه هاي توسعه كشور به شــرایط جامعه ایثارگران موضوع بند پ 

ماده90 قانون برنامه اصالح مي شود.
جذب حداقــل 20درصد اعضاي هيأت علمي مراكــز آموزش عالي، 
دانشگاه ها و دانشگاه آزاد اســالمي از بين ایثارگران مذكور از تكاليف 
قطعي این مراكز است و حســب قانون مسئوليت اجرایي آن به عهده 
وزراي مربوطه و رئيس این مجموعه ها واگذار شده است. بدیهي است 
تخلف از اجراي قانون قابليت پيگيري قضایي و قانوني را دارد و در این 
زمينه بنياد و ایثارگران مي توانند براي احقاق حق جامعه ایثارگري در 

صورت عدم  اجراي قانون متخلفين را تحت پيگرد قانوني قرار دهند.

 »وقتــي مردي بازنشســته 
مي شود، همســرش دوبرابر گزارش

بيشتر از گذشته، شوهر دارد، 
اما با نصف درآمد قبلي«؛ این جمله چي چي 
رودریگز، گلفباز معروف آمریكایي به خوبي 
یكــي از مهم تریــن بحران هــاي دوران 
بازنشســتگي را نشــان مي دهــد: كمبود 
معيشت. در اغلب موارد، از وقتي آدم ها پا به 
دوران بازنشستگي مي گذارند، درآمدشان 
كمتر شــده و گاهي با بحران هــاي مالي و 
معيشتي مواجه مي شوند، اما همين مسئله 
باعث شده دولت ها و حتي خود بازنشسته ها 
به مقوله هاي اجتماعي و آسيب هاي رواني 
دوران بازنشســتگي، توجه كمتري داشته 
باشند. درواقع مسائل مالي، سایر مسائلی كه 
غيرمادي هستند را تحت الشعاع خودش قرار 

مي دهد.
بازنشســتگي یكي از مراحل زندگي فرد و 
به نوعي یك از گذارهاي اجتماعي به شمار 
مي آید، امــا برخالف ســایر گذارهایي كه 
طبيعي هستند، بازنشستگي یك مرحله  گذار 
اجتماعي غيرطبيعي اســت. در زمان هاي 
دور كه خبــري از بيمه اجتماعــي و نظام 
بازنشستگي نبود، افراد آنقدر كار مي كردند 
كه به سن ناتواني مي رسيدند و در آن زمان 
دیگر بدنشان یاري نمي كرد و در نتيجه از كار 
كنار گذاشته و بازنشسته مي شدند، اما حاال 
دولت ها قواعد و سازوكارهاي بازنشستگي 

را تنظيم كرده اند و بخشــي از جمعيت هر 
كشوري را بازنشستگان تشكيل مي دهند. 
این یعني در بازنشســتگي دنيــاي مدرن 
برخالف بازنشستگي سنتي، افراد از كارافتاده 
نشده اند و به صورت غيرطبيعي، بازنشسته 
درنظر گرفته مي شوند. پس مي توان اینطور 
نتيجه گرفــت كه بازنشســتگان به معناي 
واقعي وارد دوران ســالمندي نشده اند، اما 
به اقتضاي سن و شرایط قانوني، بازنشسته 
محسوب مي شــوند؛ به همين دليل است 
كه بازنشســتگي به جاي اینكــه پدیده اي 
لذتبخش باشــد و به فرد اجازه اســتراحت 
بدهد، مي تواند نقطه اي بــراي آغاز برخي 

بحران ها باشد.
فرهاد نصرتي نژاد، جامعه شناس، عمده این 
بحران ها را اینطور برمي شــمارد: »بحران 
هویت، بحــران داغ خوردگــي و بحران از 
خودبيگانگي«. اما هر یــك از این بحران ها 
به چه صورت هســتند، چطور خود را نشان 
مي دهند و چه راهــكاري براي مقابله با آنها 

وجود دارد؟

نقطه عطف
نگاهــي بــه آمارها نشــان مي دهــد در 
سال2019بيش از 703ميليون نفر از مردم 
جهان 65ساله یا بيشتر بوده اند. تمركز این 
جمعيت هم بيشتر  كشورهاي شرق و جنوب 
آسيایي است. درواقع 260ميليون نفر از آنها 
در آســيا و بيش از 200ميليون نفر هم در 
اروپا و آمریكاي شمالي زندگي مي كنند. در 
ایران هم جمعيت كشور به سمت پيري ميل 

مي كند. طبق گزارش صندوق بازنشستگي 
كشــوري، در ایران تا ســال1۴30 بيش از 
30درصد از جمعيت كشــور را افراد باالي 
60سال تشكيل خواهند داد، اما چرا مقوله 
افزایش سن اهميت دارد؟ دليل عمده آن، 
ارتباط این مقوله با بازنشســتگي اســت. 
درواقع، 60ســالگي به نوعي مي تواند آغاز 
سالمندي باشد و از جهت دیگر نقطه شروع 
دوران بازنشستگي به شمار مي آید. افراد در 
این سن با پدیده اي جدید روبه رو مي شوند؛ 
خداحافظي بــا كار هر روزه كــه عمري به 
آن مشغول بوده اند و زمان فراغت طوالني. 
ممكن است در ماه های اول همه  چيز نسبتا 
مطلوب به نظر برسد، اما با گذر روزها و ماه ها 

شرایط متفاوتي پدید مي آید.
نصرتي نژاد در این بــاره مي گوید:  »گذار به 
بازنشستگي به معناي از دست دادن بسياري 
از نقش هاي اجتماعي است. افراد بازنشسته 
به همين دليــل، پایگاه اجتماعي شــان را 
از دســت مي دهند و درنهایــت از جامعه 
كناره گيري مي كنند.« طبيعي اســت كه 
چنين وضعيتي، افراد بازنشسته را به حاشيه 
براند و بحران هایي را بــراي آنها ایجاد كند. 
البته این بحران ها به نوعي، بحران هاي ذاتي 
بازنشستگي به شــمار مي آیند، اما مي توان 

فكري به حال آنها كرد.

كابوس بازنشستگي يا هويت يابي مجدد
بازنشســتگي تقریبا آخرین مرحله  گذار در 
عمر یك انسان به شمار مي آید. بحران هاي 
مرتبط با این گذار، مي توانند این مرحله از 
زندگي را به تجربه اي بدون لذت، آزاردهنده 
و حتي مایوس كننده تبدیل كنند؛ به همين 
دليل است كه نصرتي نژاد از عبارت »كابوس 
بازنشســتگي« بــراي ارجاع بــه این دوره 
استفاده مي كند. نخســتين بحراني كه فرد 
بازنشسته با آن مواجه مي شود، بحران هویت 
اســت. هویت درحقيقت به نوعي پاسخ به 
این پرسش است: »من كيستم؟« اما چطور 
مي توان به پاسخي براي این پرسش دست 
پيدا كرد؟ نصرتي نژاد مي گوید: »انســان ها 
از طریق تعامل و در یــك فرایند تعاملي به 
هویت خود دســت پيدا مي كننــد. به این 
ترتيب، در غيبت تعامل، باید در انتظار بحران 
هویتي بود. افراد شاغل به راحتي مي توانند 
این تعامل را ایجــاد و در نتيجه به هویت و 
كيستي خود دست پيدا كنند، اما در دوران 

بازنشســتگي، این موضوع به یك مســئله 
تبدیل مي شود.« نصرتي نژاد ادامه می دهد: 
»فردي كه تا دیروز ارزش و اهميت اجتماعي 
داشت، ناگهان آن امتيازات شغلي را از دست 
مي دهد و خودش را مانند یك فرد ورشكسته 

مي بيند.« 
بازنشســتگي جزو معــدود دوران زندگي 
بشــر اســت كــه تصویــر او را از خودش 
دگرگــون مي كند. در ســال هاي 1388 تا 
1391 مطالعاتي در زمينه »ســازگاري با 
بازنشستگي« صورت گرفت. این مطالعات 
نشان مي داد كه هویت یابي در بازنشستگي 
به كاهش استرس، رضایتمندي از زندگي، 
كاستن از انزواطلبي و افســردگي، ارتقاي 
سالمتي و عادي شدن بيشتر زندگي كمك 
مي كند. نصرتي نژاد مي گوید: »فرد بازنشسته 
با درجه اي از بحران هویت مواجه مي شــود 
كه درمي یابد تنها راه رهایــي، هویت یابي 
مجدد اســت.« اما این تازه نخستين بحران 
است. بازنشستگي بحران هاي دیگري هم به 
لحاظ اجتماعي و جامعه شناسانه براي افراد 

ایجاد مي كند.

بازنشسته ها، بيكار نيستند
شــغل هميشــه اهميت اجتماعي ویژه اي 
داشــته؛ یعني افراد شــاغل عموما  شــأن 
دیگري دارنــد. نقطه مقابــل آن هم، افراد 
بيكار هستند. بيكاري به نوعي قبح اجتماعي 
اســت. البته درجه این قبــح در فرهنگ ها 
و جوامــع مختلف، فرق مي كنــد. اما به هر 
حال، این نــگاه مي تواند دوميــن بحران را 
بــراي بازنشســته ها ایجاد كنــد: بحران 
داغ خوردگي. جامعه شناسان این جریان را 
اینطور توضيح مي دهند كه فرد بازنشسته 

از آنجا كه شــغلي ندارد در جرگه بيكاران 
قرار مي گيرد و در نتيجه در جامعه با همان 
نگاهي روبه رو مي شود كه افراد بيكار روبه رو 
هستند. هرچند این تلقي نادرستي در مورد 
بازنشستگان اســت، اما در هر صورت منجر 
به داغ خوردگــي آنها در جامعه مي شــود. 
متفكران از این جریان با عنوان برچسب زني 
هم یاد مي كنند؛ یعني بازنشسته ها به دليل 
اینكه دیگر شــغلي ندارند با برچسب هایي 
روبه رو مي شوند و این ســرآغاز یك بحران 
جدي است. نصرتي نژاد در این زمينه هشدار 
مي دهد: »این بحــران در فرهنگ هایي كه 
بازنشستگي در آنها مساوي سالمندي است، 
وضعيت بدتري پيدا مي كنــد. درواقع آنها 
دچار تبعيض مي شــوند.« كارشناســان از 
این نوع تبعيض با عنوان تبعيض ســني یاد 
مي كنند. بعد از تبعيض نــژادي و تبعيض 
جنســي، ســومين تبعيض همين تبعيض 
سني است كه در جهان مطالعات زیادي در 
مورد آن صورت گرفته است. بررسي ها نشان 
مي دهد 91درصد از افــراد مورد مطالعه در 
كانادا و 8۴درصد در آمریكا با تبعيض سني 
روبه رو هســتند. این مقوله اي است كه در 

ایران هنوز جاي تحليل و بررسي دارد.
اقدامي كه بسياري از بازنشستگان براي فرار 
از داغ خوردگي و بحران داغ خوردگي انجام 
مي دهند، روي آوردن دوباره به كار اســت. 
بررسي ها نشان مي دهد بسياري از آنها حتي 
با داشتن تمكن مالي باز هم به شغل دوباره اي 
روی مي آورند. این در حالي اســت كه اگر 
كليشــه هاي منفي از ميان برداشته  شود و 
در جوامع در این زمينه فرهنگســازي هایي 
صورت بگيرد، بازنشســتگان بــراي فرار از 
داغ خوردگي، در دوراني كه به اســتراحت 

نياز دارند، به  كار دوباره مشغول نمي شوند.

بيگانه با خود
آنها كه اهل فلسفه هستند، حتما با نام هگل 
هم آشنایي دارند؛ اندیشمند و فيلسوفي كه 
ســال ها پيش از مفهومي به نام اليناسيون 
یا ازخودبيگانگي سخن گفت؛ مفهومي كه 
ســومين بحران مهم در دوران بازنشستگي 
به شــمار مي آید. این اندیشمند آلماني در 
حقيقت نخســتين كســي بود كه مفهوم 
ازخودبيگانگي را به صورت جدي مطرح كرد. 
اما این ماركس بود كه در دوران جواني اش 
ازخودبيگانگي را به كار و فعاليت اجتماعي 
گره زد. به نظر ماركــس، كار جوهره وجود 
انسان است و اگر كســي از كار خود بيگانه 
شود، دچار ازخودبيگانگي مي شود. شواهد 
گسترده اي براي این ادعاي ماركس وجود 
دارد و همين مســئله باعث شــده كه دوره 
بازنشستگي، یعني زماني كه انسان ها از كار 
فاصله گرفته اند، نيازمند بررسي دقيق تري 
باشــد. به هر حال بازنشســتگي مي تواند 
درجــه اي از »ازخودبيگانگــي« را در افراد 

بازنشسته ایجاد كند.
البته ایــن فقط ماركس نيســت كه درباره 
اليناسيون نوشته  اســت. ملوین سيمن هم 
به مقوله ازخودبيگانگــي پرداخته و آن را با 
مقوالتي مثل احساس بي قدرتي، بي معنایي، 
بي هنجاري، انــزواي اجتماعي و غریبگي با 
خود، مرتبط مي داند. نكته مهم این است كه 
اكثر این مقوالت به نوعي با ازخودبيگانگي 
مرتبط هســتند. نصرتي نژاد، جامعه شناس 
ایراني مي گوید: »مقوله بازنشستگي، پيامد 
ازخودبيگانه كننده دارد و فرد بازنشسته به 

آن دچار مي شود.«  

بررسي جامعه شناختي از بحران هاي بازنشستگي پيش روي جامعه ایران

هويت باالتر از معيشت
نسيم بنايي

خبر نگار

   يك بزرگ تر از3  است
بحران هايي مثل بحران هويت، بحران داغ خوردگي و بحران ازخودبيگانگي، به شدت تحت تأثير 
يك بحران بزرگ و مهم در دوران بازنشســتگي قرار گرفته اند و آن بحران معيشت است؛ يعني 
به نوعي اين 3بحران فردي با يك بحران بزرگ اقتصادي برابري مي كنند و حتي در برخي موارد 
بحران اقتصادي بزرگ تر از 3بحران اجتماعي اســت. بحران اقتصادي يا همان بحران معيشت 
مربوط به همه بازنشستگان در همه كشورهاســت. عمق و پيامدهايي كه اين بحران مي تواند در 
زندگي بازنشستگان داشته باشد، باعث شــده از آن با عنوان بحران معيشت ياد شود. اين يعني 
وضعيتي كه مســتمري بازنشســتگي، كفاف زندگي معمولي فرد را نمي دهد و او را دچار بحران 
مي كند. سازمان هايي مثل سازمان صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي متولي 
بازنشستگان مختلف در كشور هستند و تالش مي كنند به حقوق بازنشستگان رسيدگي كنند. 
جمعيت بازنشستگان در حال افزايش است. طبق آخرين آمار )سال۹۷( بيش از 1۰درصد از جمعيت 
كل كشور را بازنشستگان تشــكيل داده اند. طبق پيش بيني ها اين ميزان خيلي زود به 1۵درصد 
خواهد رسيد. قطعا نمي توان اين بخش از جامعه را ناديده گرفت. آنها با بحران هاي جامعه شناسانه 
بسياري مواجه هستند و بايد با فراهم كردن زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي، اين بحران هاي 
اجتماعي را براي بازنشستگان حل كرد. قطعا قدم هاي بسياري براي حل بحران معيشت برداشته 

شده اما نبايد از بحران هاي اجتماعي غافل ماند.

به دليل خطر شيوع كرونا و براي حفظ سالمت عزاداران حسيني

عزاداري در مساجد تهران ممنوع شد
مركز رســيدگي به امور 

مساجد استان تهران با خبر
صدور اطالعيه اي اعالم 
كــرد، باتوجه به تصميم ســتاد ملي 
مقابله با كرونــا، برگزاري عزاداري در 
مساجد به دليل مسقف بودن ممنوع 

است.
به گــزارش همشــهري، در اطالعيه 
این مركز آمده اســت:»پس از تغيير 
رویكرد ســتاد ملي كرونا درخصوص 
نحوه عزاداري ماه محرم، طي جلســه 
مشترك، مباحث و نقطه نظرات جدي 
مركز رسيدگي به امور مساجد و دیگر 
مراكــز تبليغي با مســئوالن مربوطه 
مطرح شــد. اما به دليل شدت شيوع 
ویروس در اســتان تهران، مسئوالن 

مربوطه بــر نظر جدید خــود تأكيد 
داشــتند؛ لذا با وجود انتقاد به نحوه 
اعــالم این نظــر جدید، بــا توجه به 
سفارش رهبر معظم انقالب اسالمي 
در پيروي از دســتورات ستاد، انتظار 
مــي رود ائمــه محتــرم جماعات، 
كارگــزاران و فعاالن مســجدي، در 
ایام مــاه محرم، از برگــزاري هرگونه 
برنامه عزاداري، حتي در زمان كوتاه، 
در فضاي مســقف، خودداري كرده و 
صرفاً به اقامه نماز جماعت، با رعایت 
دســتورالعمل هاي بهداشــتي اكتفا 

كنند.«
همچنين این مركز در اطالعيه دومي 
خطاب به ائمه جماعت استان تهران 
آورده است:»برگزاري مراسم عزاداري 

در مساجدي كه امكان بهره برداري از 
فضا هاي باز و غيرمســقف را دارند، با 
رعایت دســتورالعمل هاي بهداشتي، 
بالمانع و مورد تأكيد اســت؛ بنابراین 
انتظار مي رود ائمــه محترم جماعات 
با روشنگري و بصيرت افزایي، ضمن 

ایفاي نقش امامتــي در محله، ایجاد 
فضاي مشورت و هم افزایي با جوانان 
و هيئات حسيني و بسيج عموم مردم، 
مراسم عزاداري  ماه محرم را با رعایت 
دستورالعمل ها و در فضایي منطبق بر 

موازین بهداشتي، برگزار كنند.«

كنكور سراســري پس از 
چندماه كشــمكش در دانشگاه

آخرین هفتــه منتهي به 
شهریور برگزار شد؛ با حواشي متفاوتي كه 
در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
مي شد و همزمان با كرونا آزموني متفاوت 
با همه ادوار گذشــته را رقم زد. رئيس 
سازمان سنجش و آموزش كشور دیروز 
اعالم كرد منتشــركنندگان ســؤاالت 
كنكور بازداشت شده  و كليدهایي كه در 
فضاي مجازي منتشــر شده هم جعلي 

است.
به گزارش همشــهري، ماهــي كنكور 
پرماجــراي 99 بــه دمش رســيده؛ 
درحالي كه خبرهاي مربوط به افشــاي 
سؤاالت و كليدآن، هفته اي را كه گذشت  
تحت تأثير قــرار داده بود؛ آنچنان كه به 
گفته رئيس سازمان سنجش و آموزش 
كشور براي پيشــگيري از تخلفات در 
برخــي حوزه ها بــا همــكاري وزارت 
ارتباطات دسترسي داوطلبان به اینترنت 
تلفن همــراه در مدت زمــان برگزاري 

آزمون قطع شده است.
پيگيري هاي همشهري نشان مي دهد 
امســال به دليل كرونــا و مراقبت هاي 
بهداشــتي در برخي حوزه ها داوطلبان 
توانسته اند موبایل هایشان را وارد جلسه 
امتحان كنند و این موبایل ها توســط 
مراقبان جمع آوري شده است. پارسال 
آزمون سراسري در 2100حوزه فرعي 
برگزار شده بود، اما امســال این آزمون 
در 3300حوزه فرعي برگزار شد و تعداد 
روزهاي آزمون از 2 روز به ۴روز افزایش 

پيدا كرد.
دربــاره رعایــت پروتكل ها، ســازمان 
برگزار كننده كنكور اعالم كرده كه بيش 
از 90درصد داوطلبان از فاصله صندلي ها 
و نيز رعایت فاصله اجتماعي در حوزه هاي 
امتحانــي راضي بوده انــد. در این ميان 
سخنان خدایي، رئيس سازمان سنجش 
هم قابل توجه است كه گفته دانش آموزان 

و شــركت كنندگان در كنكور بيشتر به 
پروتكل هاي بهداشــتي توجه كرده اند 
تا خانواده هــاي آنها:»داخل حوزه هاي 
كنكور فاصله گذاري اجتماعي 1.8متر 
بود، اما بــا وجود ارســال پيامك براي 
داوطلبان در برخــي حوزه ها خانواده ها 
به توصيه هاي بهداشتي توجه نكردند و 
انتظار داشتيم داوطلبان كه سن كمتري 
دارند نسبت به این پروتكل ها بي توجه 
باشند، اما آنها بهتر از خانواده ها این موارد 

را رعایت كرده بودند.«
ابراهيم خدایي دیــروز در زمان بازدید 
از مصالی تهران كــه یكي از حوزه هاي 
بزرگ روباز كنكور امســال بود، درباره 
انتشار سؤاالت كنكور در فضاي مجازي 
گفت:»هيچ ســؤالي قبل از كنكور در 
فضاي مجازي منتشر نشــد اما برخي 
داوطلبان به صورت مــوردي موبایل به 
جلسه كنكور بردند و بعد از پایان دروس 
عمومي برخي از این ســؤاالت منتشر 

شد.«
به گفته خدایي، تخلف برخي از داوطلبان، 
همراه داشــتن موبایل و عكس گرفتن 
از آن در جلســه به دليل غفلت مراقبان 
هنگام توزیع سؤاالت آزمون اختصاصي 
بوده است؛ او در این باره به ایرنا گفته:»اگر 
هدف آنها تقلب بود باید در جلسه كنكور 
تقلب مي كردند نه اینكه ســؤال منتشر 

كنند.« 
تمام منتشــركنندگان این ســؤال ها 
دســتگير شــده اند. آنطور كه خدایي 
مي گویــد: »یــك نفــر دیگــر از این 
منتشــركنندگان هم به زودي دستگير 
مي شود؛ ما متوجه شــدیم كدام یك از 
داوطلبان ایــن اقدامــات را انجام داده 
اند و وقتي با آنها هــم صحبت كردیم، 
هدف تقلب نداشتند بلكه به دنبال القاي 
شبهه در آزمون بودند.« خدایي انتشار 
كليد سؤاالت را مصداقي از كالهبرداري 
دانست و گفت:» موارد منتشر شده در 
فضاي مجازي از كليد ســؤاالت جعلي 

و كالهبرداري اســت و كليد ســؤاالت 
دوشنبه سوم شهریور در اختيار داوطلبان 
قرار مي گيرد كه  مي توانند با كليدهاي 

جعلي مقایسه كنند.«

درباره غايبان و نودانشجويان
داوطلباني كه بــه تازگي كنكور داده اند 
نمي توانند مثل سال هاي گذشته از  ماه 
مهر در كالس هــاي درس كه احتماال 
امسال مجازي هم برگزار مي شود، حاضر 
باشند. تأخير در زمان برگزاري كنكور، 
زمان اعالم نتایج، نام  نویسي دانشگاه ها 
و آغاز ســال تحصيلي جدیــد را براي 
ورودي هاي امسال به تعویق مي اندازد؛ 
مخصوصــا در نخســتين ترم ســال 
تحصيلي جدید كه برگزاري كالس هاي 
حضوري آن با مخالفت اخير ستاد ملي 
مقابله با كرونا در تهــران با اما و اگرهاي 
زیادي مواجه شده است. پيگيري هاي  
همشهري نشان مي دهد تقویم آموزشي 
دانشــگاه ها براي دانشجویان سال هاي 
گذشــته طبق روال هر ســاله از نيمه 
شــهریور خواهد بود. با ایــن تفاوت كه 
امسال ثبت نام همه دانشجویان به صورت 

مجازي انجام مي شود.
پرســش مهم تر در ایــن زمينه، تعيين 
تكليف دانشجویان ورودي اول است كه 
به تازگي كنكور داده اند. رئيس سازمان 
ســنجش و آموزش كشور به همشهري 
مي  گوید، سازمان ســنجش و آموزش 
كشــور تالش مي كند با درنظر گرفتن 
همه جوانب و بررسي دقيق پاسخنامه ها 
نتایج كنكور را در  مــاه مهر اعالم كند تا 
وزارت علوم و دانشــگاه ها بتوانند برای 
نام نویسي  پذیرفته شدگان و نحوه پذیرش 
آنها در دانشگاه ها برنامه ریزي كنند، اما 
تصميم گيري براي جذب برگزیدگان در 
نيمسال اول یا دوم بر عهده دانشگاه ها و 
وزارت علوم است. رئيس سازمان سنجش 
همچنين درباره آمار شركت كنندگان در 
كنكور امسال به همشــهري گفت: »در 

مجموع یك ميليــون و یكصد و ۴6هزار 
نفر براي حضور در آزمون امسال ثبت نام 
كرده بودند كه از این تعداد یك ميليون و 
16هزار نفر كارت گرفتند. در باره اینكه از 
مجموع افرادي كه كارت گرفته اند، چه 
تعدادي در جلسه شركت نكرده اند هنوز 
نمي توان اعالم نظر كــرد و باید منتظر 
باشيم پاسخنامه ها به طور كامل برگردد.« 
طبق آمار كنوني 130هزار داوطلب كه 
ثبت نام اوليه داشــته اند، براي شركت 
 در آزمون پرحاشــيه امسال كارتشان را 
دریافت نكرده اند؛ عددي كه كمي باالتر از 
ميانگين شمار غایبان سال هاي گذشته 
است. )در هر ســال به صورت ميانگين 
10درصد ثبت نام كنندگان در روز آزمون 

حاضر نمي شدند.(
 منصور غالمي، وزیر علــوم، تحقيقات 
و فناوري در پاســخ به این پرسش كه 
ورودي هاي امسال كي نام  نویسي و وارد 
دانشگاه مي شــوند،  گفت: »باتوجه به 
اینكه نتایج نهایي كنكور تا اواخر مهرماه 
اعالم خواهد شد، نودانشجویان تحصيل 
خود را از اول آبــان آغاز مي كنند. نتایج 
نهایي كنكور سراسري اواخر مهرماه99 
اعالم خواهد شــد و دانشگاه ها ثبت نام 
خود را به صورت ویژه انجام خواهند داد 
و امسال بنا به شرایط، ثبت نام به صورت 
مجازي خواهد بود. تالش دانشگاه ها بر 
این است كه در نيمسال بعدي شرایطي 
را فراهم كنند كه پذیرفته شدگان جدید 
دانشگاه ها چند هفته اي را در دانشگاه ها 
حضور پيدا كنند و با شرایط دانشگاه ها 
آشنا شوند و ارتباط نزدیك تري با محل 

تحصيل داشته باشند.
او گفت:»تــالش مــا بر این اســت كه 
دانشجویان اول آبان ماه به دانشگاه ها وارد 
شوند و توصيه كردیم از دانشجویان در 
نيمسال اول ثبت نام كنند و دانشجویان 
تعداد واحد درســي كمتري نسبت به 
سال قبل انتخاب كنند تا بتوانند برنامه 

خودشان را مدیریت كنند.«

همشهري از برگزاري كنكور99 و جزئيات ثبت  نام و بازگشایي دانشگاه ها در نيمسال جدید تحصيلي گزارش مي دهد

كنكور پرماجرا در ايستگاه آخر
   رئيس سازمان سنجش در پاسخ به همشهري: 130هزار 

داوطلب كارت شركت در كنكور را نگرفتند
   وزیر علوم، تحقيقات و فناوري: ورودي هاي امسال اول 

آبان به دانشگاه ها وارد مي شوند
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كرده اســت. طبق قانون برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه دولت 
موظف به توزيع شير رايگان مدارس بوده است، درحالي كه صنعت شير 
ايران بر مبناي توزيع شير مدارس بنا شده است، اين موضوع از سال 84 
به بعد اجرايي نشد و در سال گذشته نيز دولت اعالم كرد كه توزيع رايگان 
شير مدارس را در 8استان كمتر برخوردار اجرايي مي كند كه حتي اين كار 
نيز به طور مستمر اجرايي نشد. بودجه در نظر گرفته شده براي انجام اين 
كار 450ميليارد تومان بود، در حالي كه مابه التفاوت نرخ ارز دولتي تامين 
نهاده هاي دامي كه در ابتداي زنجيره توليد شــير و لبنيات به دامداران 
پرداخت مي شود، حدود900ميليون دالر است كه مابه التفاوت ريالي آن 
با نرخ ارز بازار به بيش از 14هزار ميليارد تومان مي رسد. با اين روند دولت 
14هزار ميليارد تومان هزينه كرده اما نه دامدار، نه توليد كننده لبنيات و 
نه مصرف كننده راضي نيستند. مشخص نيست كه اين مبلغ كجا هزينه 
شده و چرا رضايت ايجاد نكرده است. دولت به جاي اينكه 14هزار ميليارد 
تومان به ابتداي زنجيره توليد شير و لبنيات اختصاص دهد و با دخالت 
در بازار، نظام عرضه و تقاضا را مختل كند، بهتر است اين يارانه را به طور 
مســتقيم به مصرف كننده پرداخت كند. دولت ابزار قيمت گذاري را از 
توليد كننده گرفته و صنايع لبني نمي توانند با تعيين قيمت يك كاال براي 
اقشار آسيب پذير حتي با زيان دهي دخالت كنند. سال گذشته به دولت 
پيشنهاد داديم كه يك سوم شير توليدي اي كه ساالنه وارد كارخانه هاي 
لبني مي شود )بالغ بر 2 ميليون تن( را به توليد كاالهاي پر مصرف مانند 
شير پاستوريزه، ماست و پنير يو اف، مختص دهك هاي درآمدي پايين 
تخصيص داده و اين اقالم را دركارخانه هاي لبني با سود 3درصد تحويل 
دهد و با شبكه توزيعي  كه دولت مشخص مي كند، توزيع كنيم تا به  دست 

دهك هاي محروم برسد اما اين موضوعات به نتيجه اي نمي رسد.
اما اكنون حتي فروشــندگان لبنيات نيز از تغيير 

قيمت ها گاليه دارند؟
بين 30تا 40درصد قيمتي كه روي بســته بندي محصوالت لبني درج 
مي شود سهم شبكه توزيع و مغازه داران است. درحالي كه سود توليد كننده 

لبنيات از قيمت درج شــده روي بســته بندي اين محصوالت كمتر از 
10درصد است، شبكه توزيع و مغازه دار حدود 30تا 40درصد سود مي برند 
و اين وضعيت در فروشگاه هاي زنجيره اي كه خواستار درصد سود بيشتري 
هستند، به مراتب بدتر است. با اين شرايط توليد كننده به راحت ترين شكل، 
متهم به افزايش قيمت و بي تفاوتي نسبت به كاهش سرانه مصرف لبنيات 
مي شود. افزايش سرانه مصرف لبنيات در قوانين برنامه توسعه با دريافت 
درصد از محل افزايش قيمت كاالهاي مضر مانند نوشابه هاي گازدار تكليف 

وزارت جهادكشاورزي بوده كه هنوز اجرايي نشده است.
علت مخدوش بودن يا درج نشــدن قيمت و تاريخ 

انقضاي محصوالت لبني چيست؟
اين موضوع در مورد شركت هاي بزرگ لبني به هيچ عنوان مصداق ندارد 
و درصورتي كه اين شركت ها از درج قيمت و ساير مشخصات خودداري 
كرده يا آن را ناخوانا و مخدوش درج كنند از بازار رقابت حذف خواهند شد.
اما حتي بــا اعالم نــرخ مصوب جديــد لبنيات 
شركت هاي لبني كاهش وزن و درصد چربي محصوالت را در 

دستور كار قرار داده اند، علت چيست؟
قيمت فروش محصوالت مشمول نرخ گذاري دولتي كه نرخ آن در ستاد 
تنظيم بازار تصويب و ابالغ شده است، مطلقا تغيير نكرده و بدون مجوز 
اين ســتاد نيز نمي تواند تغيير كند. در مورد كم فروشي از طريق كاهش 
وزن يا درصد چربي نيز پروتكل هاي نظارتي دقيقي وجود دارد كه وزن 
و كيفيت فراورده هاي لبني عرضه شــده در بازار براساس اين پروتكل ها 
كنترل مي شود. در كارخانه هاي لبني صنعتي فرايند درج قيمت يا ساير 
مشخصات به  طور اتوماتيك انجام مي شــود و اينگونه نيست كه خطاي 
انساني عامل مخدوش بودن يا حذف قيمت و ساير مشخصات شود، اما 
اين احتمال وجود دارد كه همانند ساير كاالهاي صنعتي در فرايند توليد 
و به  دليل نقص فني، مشــخصات قيمت و كيفيت چند كاال از مجموع 
چندين هزار قلم كاال حذف يا مخدوش شــده باشــد. اما اينكه به  طور 
مستمر كاالهاي يك كارخانه داراي خطاي وزن يا درصد چربي و قيمت 
باشند، ممكن نيست. در اين زمينه پروتكل هاي مشخصي وجود دارد و 
همه   چيز در اختيار ماشين آالت است و ممكن است ماشين خطا داشته 
باشد. اما در زمينه درصد چربي اصال چنين اتفاقي نمي افتد. در زمينه شير 
و لبنيات صنعتي برخالف توليدات سنتي، همه محصوالت عرضه شده 
داراي شناسنامه اي است كه چندين سازمان مانند دامپزشكي، سازمان 
غذا و دارو، اســتاندارد، بهبود كيفيت غذايي وزارت بهداشت، مسئوالن 
فني كارخانه ها و... بــر آن نظارت دارند. همچنين ســازمان حمايت از 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان به طــور دائمي از محصوالت توليدي 
نمونه برداري و كيفيت آن را كنترل مي كند و عالوه بر آن با كاهش عرضه 
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وعده ثبات در بازار روغن نباتيادامه كرونا و بازار گرم تبلت براي اول مهر كاهش شديد سهم ميوه در سبد خريد مردم

تداوم شيوع كرونا دانش آموزان را درباره شيوه تشكيل كالس ها و تهيه اقالمي كه براي حضور در كالس ها نياز 
دارند، سردرگم كرده است. به گزارش همشهري، تعطيل شدن كالس هاي حضوري مدارس و دانشگاه ها از زمستان 
سال گذشته و برگزاري كالس ها و امتحانات به شيوه آنالين در بهار امسال هزينه زيادي براي تهيه گوشي  هوشمند 
يا تبلت به خانواده هايي كه فرزندان دانش آموز دارند، تحميل كرد. همزمان شدن افزايش نرخ ارز و كاهش واردات 
گوشي تلفن همراه با افزايش تقاضا در بازار، باعث رشد بسيار شديد قيمت انواع گوشي هاي هوشمند در بازار شد 
و اين گراني تا امروز هم ادامه يافته است. وضعيت نامناسب بسياري از مناطق كشور از لحاظ شيوع كرونا احتمال 
برگزاري كالس ها به صورت آنالين را در اول مهر افزايش داده است. دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور نيز بر 
تخصيص پهناي باند مناسب و ايجاد شرايط ويژه تعرفه مصرفي براي فعاليت دانش آموزان در سال تحصيلي جديد 
در شبكه شاد تأكيد كرده است. ابوالحسن فيروزآبادي همچنين اعالم كرده كه در سال تحصيلي جديد، آموزش 
تركيبي شامل حضوري، مجازي، تلويزيون و بسته هاي آموزشي براي دانش آموزان درنظر گرفته است. به نظر 

مي رسد تبلت و گوشي هوشمند امسال به يكي از اقالم سبد خريد اول مهر تبديل شده است.

درحالي كه تغيير ارز پايه واردات روغن خام براي كارخانه هاي توليد روغن كشور هزينه توليد را افزايش 
و ميزان توليد را كاهش داده است، مسئوالن اين صنعت مي گويند افزايش قيمتي تا پايان سال نخواهيم 
داشت. به گزارش همشــهري، تخصيص نيافتن ارز به واردات روغن خام در ماه هاي ابتداي امسال كه 
به دليل محدوديت در منابع ارزي بانك مركزي رخ داد، باعث  شدبعضي از كارخانه هاي توليد روغن كشور 
با اتمام ذخاير خود دست از كار بكشند و خط توليد خود را به طور موقت تعطيل كنند. اين كاال  ماه گذشته 
تحت تأثير همين رويدادها افزايش قيمتي بين 12تا 14درصد را نيز را تجربه كرد اما دبير انجمن صنايع 
روغن نباتي وعده داد كه با توجه به تامين ذخاير مورد نياز روغن، »اگر اتفاق تازه اي رخ ندهد« اين كاال 
دست كم تا پايان سال افزايش قيمت نخواهد داشت. اميرهوشنگ بي رشك با تأكيد بر اينكه تامين روغن 
مورد نياز خانوار نسبت به صنعت در اولويت است، افزود: دولت و بخش خصوصي با درنظر گرفتن اين 
اولويت تا امروز اجازه نداده اند كمبودي در بازار براي تامين روغن خوراكي خانوار احساس شود و امروز با 

وجود برخي مشكالت ذخاير روغن خوراكي تا پايان سال كافي است.

قيمت بسيار باالي ميوه هاي تابستاني درحالي كه وارد  ماه پاياني اين فصل شده ايم، باعث شده بسياري 
از اقشار كم درآمد سهم ناچيزي از اين ميوه ها داشته باشند. به گزارش همشهري، مسئوالن تا 2 ماه پيش 
نوبرانه بودن ميوه ها را دليل گراني عنوان مي كردند و وعده مي دادند قيمت ها كاهش يابد اما امروز و در 
آستانه پاييز عادي شدن قيمت  باالي انواع ميوه در بازار و جوالن گراني حتي در ميادين ميوه و تره بار 
موجب كاهش مصرف يا خارج شدن برخي از ميوه ها از سبد خانوارها به ويژه خانوارهاي پرجمعيت شده 
است. شــايد بتوان افزايش هزينه هاي توليد تا مصرف ميوه را به عنوان بخشي از داليل افزايش قيمت 
پذيرفت اما واقعيت اين است كه سود باالي اين قيمت هاي نجومي تنها به جيب دالالن مي رود و باغداران 
كمترين سود را از قيمت باالي خرده فروشي در سطح شهرها مي برند. گزارش هاي ميداني حتي از مناطق 
جنوبي شهر كه معموال قيمت هاي پايين تري دارند، نشان مي دهد خريد ميوه هايي مثل شليل، آلبالو، 
گيالس، گالبي و برخي انواع انگور براي تعداد زيادي از شهروندان غيرممكن شده است و سبد خريد اين 

خانوارها بيشتر با سبزيجات و صيفي جات به جاي ميوه پر مي شود.
 قيمت برخي انواع روغن جامد و مايع در سايت هاي فروش آنالين  قيمت برخي انواع تبلت در سايت هاي فروش آنالين  قيمت برخي انواع ميوه در بازار خرده فروشي تهران

راسته بازار

مركز خريد ونك را با پاساژ ونك اشتباه نگيريد؛ 
چرا كــه خيابان ونك مركــز خريد ديگري 
با نام پاســاژ ونك هم دارد. اين مركز خريد 
در ســال1370 در دو طبقه ساخته شده و 
120واحد تجــاري دارد. مركز خريد ونك با 
داشتن مســاحت 8هزار متري، پاساژ نسبتا 

بزرگي  به شمار مي آيد.
   ازآنجا  كه اين مركز خريــد در تقاطع دو 
خيابان واقع شده براي ورود به آن دو در ورودي 
درنظر گرفته شده است. يكي از درهاي آن در 
خيابان ونك است كه به طبقه دوم راه دارد و دِر 
ديگر در خيابان كار و تجارت قرار گرفته است 

كه به طبقه اول پاساژ مي رسد.
  در طبقه همكف مركز خريــد ونك كه 
ورودي آن از خيابــان كار و تجارت اســت، 
اغلب فروشگاه ها لباس هاي مجلسي زنانه با 
قيمت هاي بسيار باال عرضه مي كنند. ساير 
فروشــگاه ها در زمينه كيف و كفش، لباس 
عروس، روسري و مانتو، بدليجات، طالفروشي 

و عطرفروشي فعال هستند.
  در طبقه دوم دكه هاي فروش كفي طبي 
كفش، بدليجات و قاب موبايل در سمت چپ 
ورودي قرار دارند؛ همانجايي كه راهروي اتصال 

دو طبقه اول و دوم قرار دارد.
  براي مراجعه به مركــز خريد ونك، با هر 
وسيله نقليه اي اعم از اتوبوس، تاكسي و مترو 
مي توانيد خود را به ميدان ونك برسانيد و از 
آنجا با كمي پياده روي در خيابان زيباي ونك 
به اين مركز خريد خواهيد رسيد. همچنين اگر 
قصد داريد از خودروي شخصي استفاده كنيد، 
از طريق بزرگراه كردستان به خيابان پرديس 
برويد و پس از كمي پياده روي مي توانيد به 

راحتي به مركز ونك خريد برسيد.

مركز خريد ونك

علت افزايش اخير قيمت لبنيات مشمول نرخ گذاري 
دولتي چيست؟

براساس اطالعاتي كه انجمن صنايع فراورده هاي لبني از قيمت فروش 
محصوالت لبني پرمصرف مشــمول قيمت گذاري از بازار دريافت كرده 
و گزارش هاي ســازمان حمايت نرخ هيچ كدام از اين نوع لبنيات توسط 
كارخانه هاي لبني افزايش نداشته و اخبار مطرح شده در اين زمينه صحت 
ندارد. به جرأت اعالم مي كنم كه شركت هاي لبني نرخ مصوب محصوالت 
لبني پرچرب مشــمول قيمت گذاري را افزايش نداده اند. مسئله توليد 
عرضه، تقاضا و بازار است؛ بدان معنا كه كااليي با هزينه مشخص توليد و 
براساس ضوابطي مشخص نرخ آن تعيين، ابالغ و اجرا مي شود. آنچه امروز 
در بازار شــير و لبنيات در زمينه افزايش قيمت اين اقالم شاهد هستيم 
خواســته توليد كنندگان فراورده هاي لبني نبود بلكه تحميل شــرايط 
اقتصادي كشور به توليد كننده است و اگر متوليان تنظيم بازار مي خواهند 
نظارتي بر بازار اين محصوالت داشته باشند، نبايد اين نظارت تنها محدود 
به قيمت مصوب و كااليي شــود كه به  دســت مصرف كننده مي رسد. 
شركت هاي لبني مخالف قيمت گذاري دولتي بوده و خواستار تعيين نرخ 
اين اقالم براساس نظام عرضه و تقاضاي بازار هستند اما اگر ستاد تنظيم 
بازار مي خواهد چنين كاري انجام دهد بايد بر نرخ فروش شير خام توسط 
دامداران به صنايع لبني نيز نظارت داشته باشد، وقتي دولت قادر نيست 
نرخ مصوب شير خام را حتي به  مدت 10روز اجرايي كند، چگونه انتظار 
دارد توليدكنندگان لبنيات قادر به تثبيت قيمت و پوشــش هزينه هاي 

توليد محصوالتشان باشند.
پس علت زمزمه هاي تازه افزايش رسمي نرخ لبنيات 
چيست، آيا شركت هاي لبني درخواست تازه اي براي گراني 

اين اقالم داده اند؟
خير، شركت هاي لبني هيچ درخواست تازه اي براي افزايش جديد قيمت 
ارائه نكرده اند. اما در مصوبه  ســتاد تنظيم بازار كــه مجوز افزايش 22تا 
28درصدي قيمت محصوالت لبني پرمصرف داده شــد، نرخ فروش هر 
كيلوگرم شــير خام در دامداري با بار ميكروبي و درصد چربي مشخص، 
توسط دامداري هاي صنعتي به كارخانه هاي صنعتي لبني حداكثر 3هزار 
و 100تومان تعيين شد كه با احتساب هزينه 100تا 150توماني كرايه 
حمل هر ليتر شير، حداكثر نرخ تمام شده خريد اين محصول به 3هزار و 
200 تا 3هزار و 250تومان مي رســد. اين در حالي است كه همين االن 
كارخانه هاي صنعتي لبنيات، هر كيلوگرم شير خام را بنابر كيفيت و درصد 
چربي به نرخ 3هزار و 500 تا 3هــزار و 700تومان از دامداري ها تحويل 
مي گيرند؛ يعني اينكه مصوبه ستاد تنظيم بازار براي تعيين نرخ مصوب 
شير خام كه اكنون حدود يك  ماه و نيم از آن مي گذارد، از همان روز تصويب 
توسط دامداران اجرا نشده است. به اين دليل كه فشار هزينه هاي توليد به 
دامداراني وارد شده كه هر كيلوگرم كنجاله سويا را در سال گذشته حدود 
2هزار و 500تومان خريداري مي كردند، اما در ابتداي امسال به نرخ 5هزار 

و اكنون بايد با قيمت 8هزار تومان خريداري كنند.
با اين روند زيان حدود 500تا 600توماني خريد شير 

خام توسط كارخانه هاي لبني چگونه جبران مي شود؟
توليد كننده محصوالت لبني طمع يا سودي براي افزايش قيمت ندارد و 
گراني اين اقالم، پيامد شرايط ناخواسته اي است كه به توليدكنندگان اين 
اقالم تحميل شده است. بررسي وضعيت صنايع لبني در بازار سرمايه نيز 
نشان مي دهد كه حاشيه سود اين شركت ها از تمام صنايع كشور كمتر 
و حدود 3درصد است. اين در حالي است كه در زنجيره صنعت لبنيات، 
حاشيه سود شــركت هاي دامداري اي كه در بورس حضور دارند، حدود 
25درصد است. مبناي مشــكالت كنوني صنعت لبنيات، قيمت گذاري 
دولتي است. وقتي مبناي مشكالت كنوني بازار اين شيوه قيمت گذاري 
است، مشخص نيست چرا به مشــكالت توليد كنندگان پرداخته نشده 
و فكري براي رفع آن نمي شــود. اكنون محصــوالت لبني پرمصرف در 
كارخانه هاي لبني با زيان توليد مي شــود اما بخشي از اين زيان از محل 
صادرات جبران شده و بخش ديگري از محل افزايش قيمت محصوالت 
خارج از شــمول قيمت گذاري دولتي تامين مي شود، يعني شركت هاي 
دولتي ناچار هســتند اين زيان را با افزايش قيمــت 20تا 25درصدي 
محصوالتي جبران كنند كه تعداد اقالم بااليي دارند. قبال حدود 80قلم 
محصوالت لبني مشــمول قيمت گذاري دولتي بود كه اكنون تعداد اين 
اقالم به 10تا 14محصول كاهش يافته است. از سوي ديگر اكنون ميزان 
فروش محصوالتي  نظير ماست هم زده از ماست دبه اي كم چرب بيشتر 

است.
آيا نگران كاهش فروش به دليل افزايش قيمت و افت 

سهم لبنيات در سبد مصرفي خانوارها نيستيد؟
بخشي از مشــكالت كنوني را تصميمات سياستگذار به صنعت تحميل 

  ناكارآمدي يارانه سياه شير و لبنيات 
رشــد هزينه تمام شــده توليد لبنيات 
محدود به شــير خــام نبوده و ســاير 
هزينه هاي توليد شير و لبنيات نيز افزايش 
يافته است. براساس تحقيقاتي كه انجام 
شده، طي 4سال گذشته متوسط نرخ شير 
خام و حقوق و دستمزد 2.5برابر، قيمت 
نهاده هاي دامي 2تــا 3برابر، نرخ ارز كه 

روي بسته بندي محصوالت لبني تأثير گذاشته و شركت هاي پتروشيمي 
قيمت اين محصوالتشان را با پايه ارزي در بازار داخل مي فروشند از 4هزار 
به 22هزار تومان افزايش يافته است كه باعث شده تا قيمت اقالم پليمري 
در بورس 3برابر و در بازار آزاد 4برابر شود. نرخ رسمي كرايه بنابر اعالم 
بخش راه و ترابري 75درصد افزايش يافته كه ميــزان آن در بازار آزاد 
بيشتر است. قيمت سوخت از هزار به 3هزار تومان افزايش يافته و موجب 
باالرفتن قيمت حمل ونقل داخلي شده اســت. همچنين تورم رسمي 
30درصد و تورم انباشته 493درصد بوده، اين در حالي است كه نرخ رشد 
قيمت محصوالت پرمصرف لبني طي اين مدت 2.1 و اقالم لبني كم مصرف 
2.7 برابر بوده است. با اين شرايط يارانه پرداختي دولتي به شير و لبنيات 
در ابتداي زنجيره توليد شير خام، يارانه سياه است كه هيچ كس، نه دامدار، 

صنايع لبني و نه مصرف كننده لبنيات از آن رضايت ندارند.

در گفت وگوي همشهري با سخنگوي انجمن صنايع لبني اعالم شد

افزايش تحميلي قيمت لبنيات 

رشد هزينه تمام شده توليد و نرخ گذاري غيركارشناسي شير و 
لبنيات شرايطي را رقم زده كه با گذشت حدود يك  ماه و نيم از 
افزايش 22تا 28درصدي قيمت فراورده هاي لبني مشمول قيمت گذاري دولتي، زمزمه هاي 
گراني مجدد اين اقالم با رعايت نشدن نرخ مصوب حداكثر 3هزار و 100توماني هر كيلوگرم 

شير خام توسط دامداران به گوش می رسد. اين افزايش قيمت ها در حالي است كه كاهش 
قدرت خريد مردم موجب شده تا سهم شــير و لبنيات در سبد مصرفي خانوارها با وجود 
تأكيد كارشناسان تعذيه بر ضرورت افزايش سرانه مصرف اين اقالم روزبه روز كمتر شود. با 

محمدرضا بني طبا، سخنگوي انجمن صنايع فراورده هاي لبني گفت وگو كرده ايم.

علي ابراهيمي 
دبير گروه بازار

سنگين 

قيمت )تومان(مشخصات برند 

A 8.0SM T295 2.985.000سامسونگ گلكسي

10.1SM-T515 4.390.000با قابليت 4جي 32گيگابايتسامسونگ گلكسي 

S6T865 14.230.000سامسونگ گلكسي

71.690.000اينچ M7مدل TB-7305Xلنوو 

Tab E71.276.000ظرفيت 8گيگابايتلنوو

2.700.000 اي 2016تي 285با قابليت 4جي 8گيگابايتسامسونگ گلكسي

2.550.000مدل 374G - ظرفيت 16گيگابايتلنوو

7.645.000مدل آي پد 10.2اينچ- واي فاي 2019- با ظرفيت 32گيگابايتاپل

10.300.000مدل آي پد ميني- 520199.7WiFi - ظرفيت 64گيگابايتاپل

7.449.000مدل Mi Pad 4Wi-Fiشيائومي

قيمت )تومان(مشخصات نوع ميوه

18.000درشتگيالس 

12.000ريزگيالس 

18.500درجه يكآلبالو 

15.000درجه دوآلبالو

19.000درجه يكگالبي 

12.000درجه يكسيب درختي

12.000درجه دوانگور عسكري

22.000درجه يكانگور بي دانه

12.000سياهانجير

18.000زردانجير

قيمت )تومان(مشخصات برند 

550.000 كيلويي آبي امگاجامد الدن

13.300بدون پالم)شفاف(2ليتريسرخ كردني اويال

135014.200گرميسرخ كردني بهار

4297.500كيلوييزيتون تصفيه شده كريستال طاليي 

17.600بدون پالم 1620گرممايع بهار الماس سرخ كردني 

48.600حاوي امگا- 5كيلويينيمه جامد الدن

1.835.100ليترذرت گلدن مايز 

135013.500گرمي پخت وپز و ساالدمايع آفتابگردان الدن 

97.000يك ليتريكنجد سمن 

41.000يك ليتريكنجد و كانوال داتيس

يك كاال، بالفاصله اين ســازمان و ســتاد تنظيم بازار به توليد كنندگان 
فراورده هاي لبني تذكر مي دهد. با اين شرايط امكان كم فروشي لبنيات به 
شيوه كاهش وزن و درصد چربي مگر به  دليل خطاي  ماشين آالت در حد 
بسيار اندك وجود ندارد. در لبنيات مشمول قيمت گذاري دولتي چنين 

احتمالي وجود ندارد.
با وجود اين، وزن و درصد چربي برخي محصوالت 
لبني خارج از شــمول قيمت گذاري دولتي كاهش يافته، اين 

موضوع را تأييد مي كنيد؟
در فراورده هــاي لبنــي كم مصرف يا لوكــس و طعم دار كه مشــمول 
قيمت گذاري دولتي نيست نيز چنين احتمالي وجود ندارد؛ چرا كه وجود 
رقابت و منطق بازار اينگونه اقالم، اجازه چنين تخلفي را به توليد كنندگان 
نمي دهد. در بازارهاي انحصاري مانند خودرو اين احتمال وجود دارد كه 
چنين تخلفاتي رخ دهد. اما در بازار شير و لبنيات كه رقابت توليد كنندگان 
براي كسب سهم بازار بسيار زياد است، اگر شركتي وزن يا درصد چربي 
محصوالت عرضه شده را كاهش دهد، به راحتي از بازار حذف مي شود. با 
اين روند ريسك افزايش قيمت بدون مجوز يا كاهش كيفيت اقالم لبني 
خارج از شمول قيمت گذاري دولتي براي شركت هاي توليد كننده بسيار 

باالست.
به عنوان يك مصرف كننده از كيفيت و قيمت لبنيات 

رضايت داريد؟
به عنوان يك مصرف كننده ايراني قدرت خريد من نيز همانند ساير اقشار 
جامعه طي ســال هاي گذشته محدود شــده و ارزش ريالي كه امروز به 
دستم مي رسد با فردا متفاوت است. توليد كننده هم چنين شرايطي دارد. 
به عنوان مصرف كننده با آگاهي اي كه از شــرايط اقتصادي دارم ترجيح 
مي دهم اگر قرار است حمايتي در خريد كاال صورت گيرد، بهتر است اين 

حمايت از خودم باشد.
يعني از كيفيت و قيمت لبنيات راضي هستيد؟

بايد توجه كرد كه كيفيت و قيمت شــير و لبنيات هر برند با ديگري 
متفاوت اســت و در خريد اين اقالم مثال شير، ماســت، پنير و... را از 
برندهايي خريداري مي كنم كه كيفيت مناسبي دارد. اين موضوع به 
سليقه و قدرت خريد مصرف كنندگان بستگي دارد اما مسئله اصلي 
اين اســت كه اكنون به دليل تنوع باالي محصــوالت لبني توليدي، 
حق انتخاب محصوالت برندهاي مختلف مطابق با ســليقه و قدرت 
خريد مشــتريان در بازار وجود دارد. در واقع ايــن حق انتخاب براي 
همه مصرف كننــدگان لبنيات و به ضــرر توليد كنندگان وجود دارد 
كه با هر قيمت و كيفيتي بتوانند كاالي لبني مورد نياز خانوارشــان 
را تامين كنند. بين 75تا 80درصد توليدات كارخانه هاي بزرگ لبني 
به محصوالت پرمصرف مشــمول قيمت گــذاري دولتي اختصاص 
داشــته و تنها قيمت 20تا 25درصد اين محصوالت خارج از شمول 
نرخ گــذاري دولتي تعيين مي شــود كه نرخ اين اقالم نيز براســاس 
آيين نامه قيمت گذاري محصوالت ســاخت داخل تعيين مي شــود. 
در اين زمينه سازمان حمايت آيين نامه اي براي همه توليد كنندگان 
دارد كه بر مبناي آن شركت هاي لبني مي توانند با ارائه اسناد هزينه 
تمام شده توليد محصوالت كم مصرف و خارج از شمول قيمت گذاري 
ستاد تنظيم بازار و سود مشــخص، قيمت اين محصوالت را تعيين و 
اعالم كنند. در اين آيين نامه ميانگين نرخ ســود مصوب 14درصدي 
به عالوه 3يا منهاي 3درصد )يعني 11، 14و 17درصد( براي فروش 
اين اقالم توسط شركت هاي لبني پيش بيني شده است، با وجود اين 
در محصوالت لبني خارج از قيمت گذاري دولتي ميانگين سودي كه 
شركت هاي لبني مي برند كمتر از 9درصد است. هيچ گاه صنايع لبني 
درخواست حذف نرخ گذاري و آزادسازي قيمت ها را نداشته اند و اين 
صنايع در مقام تعيين قيمت نيستند بلكه اين صنايع مستندات هزينه 
تمام شــده توليد را براي اصالح نرخ لبنيات به سازمان حمايت ارائه 
مي كنند و در نهايت نيز ســتاد تنظيم بازار براساس نظر كارشناسي 
اين ســازمان، نرخ جديد و اصالح شــده فراورده هاي لبني مشمول 

قيمت گذاري را اعالم مي كند.
اما سازمان تعزيرات از تشــكيل پرونده و جريمه 

شركت هاي لبني گرانفروش خبر مي دهد.
در اين زمينه نيز خلط مبحث شده است؛ چرا كه پرونده هايي كه تشكيل  
و در سازمان تعزيرات به صدور رأي منجر شده يا در حال رسيدگي است 
مربوط به سال 93 است و اين سازمان با زرنگي نتايج رسيدگي به پرونده  
تخلفات قبلي را به گونه اي اعالم كرده كه به نظر مي رسد آراي صادر شده 
براي تخلف برخي شركت هاي لبني مربوط به گرانفروشي جديد است. 
تعزيرات و بقيه سازمان هاي نظارتي كاري ندارند كه نرخ مصوب شير خام 

رعايت مي شود يا خير.
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كرونا و
سياست

 زوال جامعه جهاني
زير سايه 

بي اعتمادي
آيا همه گيري كرونا روابط بين المللي را 

براي هميشه تغيير مي دهد؟

 به شما اعتماد ندارم. به خودتان نگيريد. مهم نيست غريبه باشيد 
يا آشــنا. هويت يا تفكر سياسي شما، شــغل تان يا اينكه هنگام 
كار كردن ماسك به صورت مي زنيد و تفنگي در دست داريد برايم 
اهميتي ندارد. به شما اعتماد ندارم چون شما، هم اكنون، حامل 
بالقوه ويروسي مرگبار هستيد. عالئمي نداريد؟ شايد يكي از آن 
ابرناقالن بي عالمت باشيد. حتي نتيجه منفي آزمايش تان را هم 
كه نشان دهيد، هنوز مظنونم، از كجا بدانم در فاصله زماني انجام 
تست و دريافت نتيجه آن چه كارهايي كرده ايد؟ و اصال مي توان 

به دقيق بودن جواب تست اطمينان داشت؟
صادقانه بگويم، به داليلي مشــابه شــما هم نبايد به من اعتماد 
كنيد. حتي از قابل اعتماد بودن خودم هم مطمئن نيســتم. آيا 
بعد از بررسي آووكادوها در سوپرماركت دستم را به صورتم نزدم؟
من درحال يادگرفتن زندگي با بي اعتمادي هســتم. فاصله ام را 
با ديگران حفظ مي كنم. ماســك به صورت مي زنم. دست هايم 
را مي شــويم و از رفتن به مكان هاي عمومي خودداري مي كنم. 
اما چندان مطمئن نيســتم كل جامعه بتواند در چنين سطحي 
از بي اعتمادي زندگي كند. بيايد با حقيقت مواجه شويم: اعتماد 
است كه چرخ دنيا را مي چرخاند. تظاهرات و شورش زماني رخ 
مي دهد كه اعتماد مردم نســبت به افراد يا نهادها خدشــه دار 
مي شــود؛ مثال وقتي نمي توانيم به پليــس )جنبش »زندگي 
سياهپوستان اهميت دارد«( يا همكار مذكرمان )جنبش »من 
هم«( اعتماد كنيم. وقتــي نمي توانيم به عملكرد منصفانه نظام 
اقتصادي اعتماد كنيم )جنبش »اشغال وال استريت«( يا زماني 
كه نمي توانيم به درســت عمل كردن دولــت در هيچ زمينه اي 

اعتماد داشته باشيم )جنبش »رئيس جمهور من نيست«(.
حال در اين شرايط قاتلي خاموش و پنهاني را در ميان اين ملغمه 
قابل اشتعال از بي اعتمادي، خشم و وحشت زدگي رها كنيد. براي 
تجزيه يك كشور، شوراندن همسايه عليه همسايه، فرماندار عليه 
فرماندار، تسريع جنگي داخلي ميان ماسك دارها و بدون ماسك ها 
همين كفايت مي كند. چنين مشــكالتي در ســطوح جهاني كه 
بي اعتمادي به درگيري هاي ارتشي- سيستمي، نبردهاي تجاري 
و مجادالت برســر مهاجرت و فساد رســوخ يافته، چندين برابر 
خواهد شــد. همه گيري كرونا مي تواند اين جهان شناخته شده 
را از محور خود منحرف سازد. اما زماني كه واكسني از راه برسد، 
ويروس كرونا نمي تواند تأثير ماندگاري بر جهان ما داشته باشد. با 
اين همه رسانه هاي امروز مملو از گمانه زني هايي درباره چگونگي 
تحول آينده جهان تحت تأثير كرونا هستند؛ پايان تئاتر يا تماشاي 
رويداد هاي ورزشــي، نهادينه شــدن آمــوزش از راه دور، مرگ 
دفاتر كاري و تجارت خشــت و مالت. اما بيايد به فراتر از اين و به 
چشم اندازي بزرگ تر نگاهي بيندازيم. بياييد براي يك لحظه تأثير 
اين بي اعتمادي جديد و مقاوم را بر روابط بين المللي متصور شويم.

آينده دولت-ملت
بگذاريد تصور كنيم كه شما در كشــوري سكونت داريد كه دولت 
آن به سرعت و با كفايت به شــيوع كرونا واكنش نشان داده است. 
سامانه تست گيري، رديابي تماس فيزيكي و قرنطينه قابل اتكايي 
به راه انداخته است. چرخ اقتصاد را براي مدتي كوتاه متوقف كرده 
يا نه، سامانه تست گيري به اندازه اي خوب عمل مي كند كه نيازي 
به تعطيلي مشاغل به وجود نيامده است. پس هم اكنون زندگي شما 
بايد تا حدود زيادي به حالت عادي بازگشته باشد. خوش به حالتان. 
مابقي ما در آمريكا، برزيل، روسيه يا هندوستان زندگي مي كنيم. 
در اين كشــورها بي كفايتي دولت ها در محقق ساختن مهم ترين 
كارايي  دولت، يعني محافظت از جان شهروندان، به اثبات رسيده 
است. در وضعيتي كه بيشتر كشــورهاي اروپايي و آسياي شرقي 
كرونا را مهار كرده اند، كوويد-19 در اين سمت جهان كه به صورت 
كامال غيرتصادفي تحت سلطه اتوكرات هاي راست گرايي است كه 
تحت نظارت دمكراسي انتخاب شــده اند، غوغا به پا كرده است. در 
اين كشــورها مردم دليل بسيار مســتحكمي براي بي اعتمادي به 
دولت ها دارند. مانند آمريكايي ها كه درصد اعتماد آنها به بسياري از 
جنبه هاي دولت، رسانه ها و حتي بيمارستان ها كاهشي قابل توجه 
يافته است. اعتماد عامل بقاي سازوكارهاي دولتي و اجتماعي است 
و اكنون به نظر مي آيد مدت هاست كه از نقطه اوج اعتماد داشتن دور 
شده ايم و شيوع كوويد-19سرعت اين سقوط را افزايش داده است.

تجزيه جهاني شدن
اقتصاد جهاني نيز متكي بر اعتماد اســت؛ تراكنش هاي مالي، 
ايمني محيط كار، حمل ونقل كاالها و انتظارات مشتري از كاالي 
خريداري شده، همگي بر مبناي اعتماد وجود دارند و كرونا براي 
مختل ساختن اين زنجيره تنها بايد يكي از حلقه هاي آن را از كار 
مي انداخت؛ محل كار. تعطيلي مشاغل به ويژه در چين، عالوه بر 
كاهش درآمد كشورها آنها را با كمبود كاالهاي اساسي و كمبود 
منابع مالي براي تامين هزينه نيروي كار مواجه ساخت؛ هزينه اي 

توفان بزرگ همه گيري كوويد-19 بي شك هنوز به بدترين مراحل خود هم 
نرسيده است. اثرات كامل ساختاري آن بر اقتصاد هنوز به طور كامل قابل 
مشاهده نيست اما در هر صورت اين اثرات شديد و بزرگ خواهد بود. هنوز 
نمي توان يك تئوري كلي را درباره اثرات ژئوپليتيكي و سياسي اين بيماري 
همه گير ارائه كرد. اما به هر حال بايد به اثرات اين ويروس در سياست هاي 
بين المللي فكر كنيم. تا اينجا بهتر است از مشاهدات خود شروع كنيم كه 
نشان مي دهد اين پاندمي باعث آشكارســازي ويژگي هاي دنياي جديد 
شد. دو مورد از اين ويژگي ها برجسته تر از انواع ديگر هستند؛ يكي ضعف 
مديريت جهاني)اين بار در حوزه ســالمت( و ديگري تغيير در مركز ثقل 
قدرت به سمت چين و آسيا. هر چه جلوتر مي رويم، اين موضوع آشكارتر 
مي شود و بيشــتر با آمريكايي روبه رو مي شويم كه ستاره در حال سقوط 
دنياي گذشته است. اين امكان وجود دارد كه مسير آمريكا با مصيبتي كه 

اكنون كشورهاي زيادي را درگير كرده است، عميقاً تغيير كند.

بحراني كه دنياي جديدي را آشكار مي كند
بحران كوويد-19 قبل از هر چيز ظرفيت جامعه جهاني را مورد سنجش 
قرار داده اســت. بحران مالي سال2008 واكنشــي خالقانه همراه با 
همبستگي و همكاري ميان همه كشــورهاي بزرگ بود كه نتيجه آن 
تشــكيل گروه G20 شــد. يكي ديگر از لحظاتي كه شاهد همگرايي 
بين المللي بوديم، توافقنامه پاريس در مورد تغييرات آب و هوايي بود. حاال 
شايد با نگاه به گذشته بايد بترسيم كه اين دو مورد، تنها استثناهاي دنيا 
براي همكاري بوده اند. اگرچه جهاني سازي  در زمينه تجارت در سال هاي 
اخير با كندي ادامه داشته، اما تنش هاي سياسي در عرصه بين المللي 
تشديد شده است. رقابت بر سر قدرت برتر كه عماًل ميان آمريكا، چين 
و روسيه برقرار بود، به عامل اصلي اين تنش ها تبديل شده است. جامعه 
جهاني سال ها در حال تماشــاي قدرت گرفتن چين و آسيا بود. چين 
درباره شيوع ويروس بسيار دير اطالع رســاني كرد كه همين مسئله 
توانايي ديگر كشورها در جلوگيري از ويروس را تحت تأثير قرار داد و آنها 
مجبور بودند قبل از اعالم وضعيت پاندميك، از دستورات چين تبعيت 
كنند. سازمان بهداشت جهاني نيز اينطور نشان مي داد كه در حال تكرار 
دستورات چيني ها در مبارزه با ويروس است. به هر حال چين از مزاياي 
سرمايه گذاري خود در سازمان ملل در سال هاي اخير بهره مي برد. اين 
موضوع ما را به نكته دوم مي رساند؛ سهم چين و آسيا در معادالت جهاني 
در حال افزايش است. از اين منظر، شاهد اتفاقات بي سابقه اي بوده ايم. 
چين به خاطر روش ابتدايي خود در ســركوب انتشاردهندگان اخبار 
ووهان، با بحران مواجه و مجبور شــد كارخانه ها را تعطيل كند. به نظر 
مي رسد كه بعداً به لطف اقدامات قرنطينه اي همراه با استفاده بي سابقه 
از هوش مصنوعي توانست به نحو بهتري بر همه گيري غلبه كند. اين در 
حالي بود كه اقدامات اروپايي ها كه يكي از مناطق اصلي شيوع بيماري 
شدند در مقابله با ويروس بسيار كند بود. دولت ترامپ هم بي كفايتي خود 
را در اين باره به خوبي نشان داد. چين در زماني كه بازارهاي سهام غرب 
در حال فروپاشي هستند، در حال احياي اقتصاد خود است. اين كشور 
برعكس تعصبات نابجاي دونالد ترامپ و تالش هاي پوچ او براي انتشار 
اطالعات غلط، اقدام كرده و مهم تر از همه در شرايطي كه شركاي اروپايي 

كشورهايي مثل ايتاليا و صربستان نتوانستند آنطور كه بايد به آنها كمك 
كنند، در نقش ناجي آنها ظاهر شده است. در جهان نوظهور بدون شك 
چين به عنوان قدرتي كه مي تواند در سطح بين المللي كمك كند، ظاهر 

مي شود؛ نقشي كه زماني آمريكا آن را برعهده داشت.
اگر نگوييم همه، بيشتر كشــورها و حكومت ها مجبورند با تنش هاي 
بيشتري مواجه شــوند. اين مورد به خصوص براي حكومت هايي مثل 
ايران صدق مي كند كه از قبل با مشكل مواجه بوده اند و اين بحران به 
بحران هاي ديگر آنها اضافه شده است. تهران براي نخستين بار از صندوق 
بين المللي پول كمك خواسته است. از آن طرف در مورد آقاي پوتين اين 
سؤال به وجود مي آيد كه آيا اين بحران به او كمك مي كند تا اصالحات 
مدنظر خود در قانون اساسي را اجرا كند و بتواند بر سر قدرت بماند؟ آيا 
نبرد عليه عربستان ســعودي درباره قيمت نفت كه آمريكا نيز به طور 
غيرمستقيم درگير آن است، بعد از اين بحران پيچيده تر خواهد شد؟ 
درباره تأثير بحران بر رهبران كشورهاي دمكراتيك نيز بايد سؤال كرد 
كه اعتبارشان نزد افكار عمومي به شدت در معرض خطر است. آيا بحران 

كرونا شانس انتخاب مجدد ترامپ را كاهش مي دهد؟

تغيير در پارادايم سياسي جهاني با سه سناريو
براســاس اين تامالت اوليه، آيا مي توانيم الگويي را براي آينده ترسيم 
كنيم؟ چگونه مي توانيم پارادايم تغييرات ژئوپليتيكي و سياســي را 
پيش بيني كنيم؟ محض احتياط اجازه دهيد خودمان را فقط به ســه 

سناريوي ممكن محدود كنيم.
   بازگشت به گذشته: ما با هزينــه اي بسيار باالتر از بحران ويروس 
سارس )2003( بر بحران كوويد-19 غلبه مي كنيم. نوعي بي تحركي 
خاص در جامعه بين المللي حاكم مي شــود و دنيا بــا وجود تغييرات 
در سياســت هاي حوزه بهداشت جهاني، به كشــمكش هاي معمول 
خودبازمي گردد. با توجه به آنچه از شــدت بحران كرونا مي دانيم، اين 
سناريو احتمال وقوع كمي دارد. در دو مورد بعدي تغيير الگوي روابط 

جهاني را خواهيم داشت.
   قطعيت در قيام چين: در اين فرضيــه، همه گيري فعلي، باعث 
تسخير و پويايي قدرت جديدي مي شــود كه در سال هاي اخير شاهد 
رشد آن بوده ايم. كوويد-19 به عنوان يك شتاب دهنده در اين باره عمل 
كرده است. غربي ها براي غلبه بر مشكالت ناشي از بحران سالمتي، در 
مقايسه با آسيا راه دشوارتري را در پيش دارند. پرچم ابتكار عمل و رهبري 
درست مسائل جهاني هم در زمينه ســالمت و هم در زمينه تغييرات 
آب و هوايي براي نخستين بار به چيني ها تعلق مي گيرد و چين از نظر 
اقتصاد، تكنولوژي و فناوري G5 و حتي روزي از نظر نظامي، پرچمدار 

دنيا خواهد بود.
   ضدحمله از نوع غربي: احتمال انتخــاب آقاي بايدن و ورود او به 
كاخ ســفيد وجود دارد. در اردوگاه دمكرات ها، بعضــي از نخبگان، به 
كوويد-19 به چشم تلنگري براي بيداري و تغيير رويكرد نگاه مي كنند. 
اين موضوع يادآور حمالت يازده سپتامبر است كه باعث تغيير پارادايم 
در سياست هاي آمريكا شد. از آن به بعد همه اقدامات خارجي و تا حدي 
داخلي به سمت ضد تروريسم هدايت شد. اين تغيير جهت به يك اشتباه 
مهلك و حمله به عراق و گسترش تعهدات نظامي آمريكا در دنيا منجر 
شد. اوباما سعي كرد تا حدودي از الگوي سياسي بعد از يازده سپتامبر 
جدا شود و فشار نظامي بيش از حد به افغانستان و عراق را كاهش دهد. 

چهره مخدوش آمريكا در مديريت يك پاندمي
استادان روابط بين الملل درباره تأثير كوويد-19 بر توزيع قدرت چه تصوري دارند؟

 پاندمي كرونا ســونامي دو ما هه اي را در روابط بين الملل ايجاد 
كرد؛ ســونامي اي كه طيفي وســيع از رويداد ها، از پايان يافتن 
ســلطه آمريكا گرفته تا پايان روند جهاني شدن، آغاز جنگ سرد 
آمريكايي- چينــي و درك اينكه آغاز جنگ ســرد با چين ايده 

احمقانه اي است را پوشش داد.
براي درك بهتر تغيير شكل روابط بين الملل تحت تأثير همه گيري 
كوويــد-19 در قالب پــروژه »آمــوزش، پژوهش و سياســت 

بين الملل« از 900 استاد روابط بين الملل در آمريكا نظرسنجي 
انجام و نتايج آن در نشريه فارين پاليسي منتشر شد. اين فرصت را 
داشتم تا سه پرسش از اين نظرسنجي را درمورد تأثيرگذاري شكل 

روابط و تغييرات احتمالي روابط بين الملل مطرح كنم.
بيشتر پاسخ ها قابل پيش بيني و نااميد كننده هستند. براي مثال 
تنها 3.2درصد از شركت كنندگان در پاســخ به اين پرسش كه 
واكنش اياالت متحده آمريكا به همه گيري كوويد-19 چه اندازه 
تأثيرگذار بوده است، معتقد بودند آمريكا تا حدودي يا بسيار مؤثر 
بوده است. بيش از 80درصد از شــركت كنندگان معتقد بودند 
آمريكا به هيچ وجه تأثيرگذار نبوده است. در ميان نظرات حتي 

اين اجماع پررنگ وجود داشت كه خطاهاي آمريكا در اين حوزه 
مي تواند بر ديدگاه جوامع خارجي درباره آمريكا تأثيرگذار باشد 
و آمريكا در آينده به عنوان كشوري ضعيف با روحيه خيرخواهي 

كمرنگ تر به نظر بيايد.
همچنين 41.7درصد از كارشناســان حوزه روابط بين الملل در 
پاسخ به اين پرسش كه تا 5 سال آينده آيا موانع تبادالت اقتصادي 
بين المللي به نســبت امروز بزرگ تر خواهند بــود يا كوچك تر؟ 
پاســخ دادند موانع بزرگ تر از امروز خواهند بــود. 31.6درصد 
اعتقاد داشتند وضعيت به نســبت امروز تفاوتي نخواهد داشت و 
14.2درصد مشكالت را كوچك تر از امروز مي ديدند. همچنين 
از شركت كنندگان خواسته شــد تا ميزان تأثيرگذاري مشاركت 
بين المللي در واكنش به مجموعــه چالش هاي جهاني قرن 21 
ازجمله پاندمي كرونا، بحران اقتصادي ســال2008 و تغييرات 

اقليمي را رتبه بندي كنند.

پاســخ هاي متخصصان امور روابط بين الملل نشان داد همكاري 
جوامع جهاني و شكل روابط بين المللي در رفع بحران سال2008 
تأثيرگذار بوده اســت، امــا آن ســازوكار در رفــع بحران هاي 
2020 هيچ تأثيري ندارد. بيش از 76درصد از پاســخ ها رأي به 
تأثيرگذار بودن همكاري هاي جهاني براي رفع بحران سال 2008 
دادند، درحالي كه تنها 34.6درصد از استادان نسبت به مديريت 
جهاني بحران كرونا و تنها 21.1درصد از آنها نسبت به مديريت 

بحران تغييرات اقليمي حسي مشابه داشتند.
پرسش اصلي اما اين بود كه آيا همه گيري كرونا از توانايي تغيير 
بنيادين توزيع قدرت در جهان سياست برخوردار است يا خير؟ 
پرسشي كه در نگاه اول هم پاسخش منفي است. پاسخ ها نشان 
دادند اكثريت كارشناسان حوزه با اين پاسخ موافقند. 54درصد 
از استادان حاضر در اين نظرسنجي معتقد بودند توزيع قدرت در 
جهان به واسطه همه گيري كرونا دستخوش تحول اساسي نخواهد 

شد و 31.7درصد از آنها باور داشتند تحولي بزرگ در راه است.
در مجموع شــركت كنندگان درباره تأثير همه گيــري كرونا بر 
ســازوكار روابط سياســي اتفاق نظر قدرتمنــدي دارند. اياالت 
متحده برخالف هميشــه قدرت هدايت كننــده در اين بحران 
جديد نيســت و اين موضوع به بهاي اعتبــار آمريكايي ها تمام 
خواهد شد. همكاري هاي جهاني برسر مديريت همه گيري بسيار 
ناكارآمد بوده اند و ايــن ناكارآمدي در بحراني بزرگ تر بيشــتر 
خودنمايي خواهد كرد. سياست حمايت گرايي اقتصادي و افزايش 
محدوديت هاي تجاري بيشتر خواهد شد، اما در نهايت قرار نيست 
توزيع قدرت و شكل روابط به اندازه قابل توجهي دستخوش تغيير 
شوند. اگر اين نتايج به نظر بسيار بدبينانه و ناخوشايند مي آيند، 
به سرزمين اســتادان روابط بين الملل خوش آمديد. در بهترين 
روزها، ما انسان هاي خوش بيني نيستيم و اين روزگار جزو بهترين 

روزها نيست.

دنيل درزنر
استاد روابط بين الملل، واشنگتن پست

جان ففر
مدير اتاق فكر »سياست خارجي در مركز توجه«، مجله نيشن

كه از ســال1990 تا به امروز دليل اصلي انتقــال كارخانه ها به 
كشورهاي ارزان تري مانند چين، مكزيك و ويتنام بوده است تا 
حدي كه بيش از 80درصد از كاالهاي جهان امروز از كشورهاي 
با دستمزد پايين به كشورهاي با دستمزد باال منتقل مي شوند. 
از سوي ديگر اتوماسيون كه از گذشته به تمركززدايي از نيروي 
كار در محل توليد منجر شــده بود، با شيوع كرونا تشديد شده 
و ميزان اســتفاده از هوش مصنوعي و روبات هــا افزايش يافته 
است. قرار اســت تا ســال2030 بيش از 20ميليون شغل در 
كشورهاي با دستمزد پايين توســط روبات ها انجام شوند. اگر 
همه اين رويداد ها در كنار هزينه هاي زيست محيطي توليد نظر 
كارخانه داران را درباره جهاني شدن تغيير ندهد، امنيت ملي آن 
را تغيير خواهد داد. شيوع كرونا نشان داد كشورها تا چه اندازه 
در زمينه تامين كاالهاي حياتي و اساســي آسيب پذيرند زيرا 
چين مسئول توليد بخش بزرگي از اين كاالها بود و بسياري از 
كشورها از ظرفيت توليدي براي تامين نيازهاي خود برخوردار 
نبودند. تهديد بيماري، اوج گرفتن اتوماسيون  در توليد، تأثيرات 
زيست محيطي و خطر كنترل كشورهاي خارجي، اين گزينه ها 
در كنار هم، موضوع جامعه جهاني را از اساس بي مفهوم خواهند 
كرد. اين همه گيري به طور حتم تيشــه بر ريشه جهاني شدن 
نخواهد زد. اما نظام ســرمايه داري به خط پايان چشم دوخته 
است، پافشــاري ترامپ گونه آنها بر بازگشت سرمايه به كشور، 
هر لحظه ما را از مفهومي كه براي جهاني شدن درنظر داشته ايم 

دورتر مي سازد.

جهان ديواركشي شده
تالش دونالد ترامپ براي ديوار كشيدن به دور آمريكا منحصر به 
او نيست. شايد آن »ديوار بزرگ چاق زيبا«ي ترامپ ساده لوحانه، 
ضد مهاجــر، بيگانه گريزانه و ناشــي از بي اعتمادي باشــد، اما 
وسواس ترامپ در كشيدن ديوار، وسواسي اشتراكي است. رژيم 
صهيونيستي، مجارســتان، بلغارســتان، يونان، اسلوني، هند، 
عربستان و كرواسي كاري مشابه را در زمان هاي مختلف انجام 
داده اند. در سال1989 چند ده ديوار كشورهاي جهان را از هم 
جدا مي كردند، امروز 70ديــوار. ويروس كرونا براي ملي گرايان 
حكم فرستاده اي از سوي خدا را دارد كه ديواركشيدن را برايشان 
بي بهانه ميسر ساخته است. بيش از 135كشور جهان پس از آغاز 
همه گيري محدوديت هاي ســختگيرانه اي را در مرزهاي خود 
اعمال كرده اند كه حتي با از بين رفتن بيماري نيز قرار نيســت 
ساده تر شــوند. اين محدوديت هاي تردد منجر به ايجاد رقابتي 
شديد بر ســر توليد نخستين واكسن شــده است و تالش هاي 
ســازمان هاي جهاني براي ايجاد همكاري و همدلي بين المللي 
بي نتيجه مانده است.در چنين شرايطي، مفهوم بين المللي بودن 

تا چه اندازه در جهاني از ديوارها دوام خواهد آورد؟

اعتمادسازي
در جهاني كه بيشتر رهبرانش به جاي اعتماد به حقايق و دانش 
به نظريه هاي توطئــه جنون آميز اعتقاد دارنــد، آغاز همه گيري 
كرونا به مثابه ريختــن بنزين در دل آتش اســت. انفجار عظيم 
بي اعتمادي ناشــي از اين رويكرد، رو به لجام گسيختگي خواهد 
گذاشــت تا جايي كه چيزي باقي نخواهد ماند؛ نه ملت-دولت، 
نه اقتصاد جهاني و نه جامعه جهانــي. در اين دوران همه گيري، 
آتش گرفتن يك نقطه به معني ســوختن همه جاست، زيرا مرز 
براي ويروس ها هيچ مفهومي ندارد. اما قدم اصلي احياي اعتماد 
را بايد از همانجايي برداشت كه بي اعتمادي از آن به بيرون رسوخ 
كرده  است و آن مكان قطعا آمريكاســت. آمريكايي  ها نه تنها به 
دولت و نهادهاي خود بي اعتماد شــده اند، بلكه اعتماد جهاني به 
آمريكا نيز از سال2016 تا به امروز بيش از 50درصد كاهش يافته 
است. بيل كلينتون در ســال 1996 از ساخت پلي به سوي قرن 
21سخن گفت، 2 دهه بعد دونالد ترامپ آن پل را با ديواري نصفه 
و نيمه جايگزين كرد و شيوع كوويد-19 تنها به تقويت پارانوياي 
انزواطلبي ترامپ و دار و دسته اش منجر شد. دولت بعدي آمريكا 
براي تميزكردن ردپاي دولت ترامپ كار زيادي در پيش دارد و در 
نهايت بايد او و همكارانش را به خاطر قانون شكني ها، سوءاستفاده 
از اعتماد مردم و جرائم ديگر محاكمه كند. مسير بازگشت به ايجاد 
اعتماد در سطوح ملي و بين المللي دشوار خواهد بود. در طول راه 
بايد با هيوالها نبرد كرد. اما در نهايت، پس گرفتن اعتماد، ايجاد 
اقتصادي عادالنه و جهاني و بازسازي جامعه بين المللي غيرممكن 

نيست. ما در كنار هم مي توانيم. به من اعتماد كنيم.

 آسيا؛ قدرت برتر
دنياي بعد از كرونا

تغييرات ژئوپليتيك و تحوالت در رويكردهاي حاكميتي و روابط كشورها 
دور از انتظار نيست

ترامپ ضمن اينكه الگوي ضد تروريسم را با حرف هايش زنده نگه مي دارد، 
هيچ الگوي جايگزيني براي آن ارائه نمي كند. از اين منظر، وظيفه دولت 
آينده آمريكا سرمايه گذاري مجدد در مؤسسات بين المللي و تالش براي 
رســيدن دوباره آمريكا در موقعيت قبلي خود به عنوان رهبر حكومت 
جهاني اســت. درحالي كه اوباما در مورد موضوعات خاصي توانست با 
چين همكاري كند، به طور خاص اين همكاري در مورد مقدمات مربوط 
به كنفرانس تغيير اقليم سازمان ملل متحد در سال2015 ديده شد، اما 
در عين حال هدف او مقابله با باال آمدن چين بود. اين رويكرد اوباما يكي 
از معدود مواردي بود كه در دو طرف احزاب سياسي آمريكا در مورد آن 
اجماع وجود داشت. با اين حال بايد توجه داشت كه حتي اگر يك دولت 
دمكراتيك به قدرت برسد، بيش از مسائل جهاني يا قدرت نرم، تمايل 

آمريكايي ها رقابت بر سر منافع تجاري و قدرت برتر جهاني خواهد بود.
بنابراين اروپا فقط يك نقشــه راه در پيــش رو دارد. اروپا بايد احياي 
حكومت جهاني را در صــدر برنامه هاي خود قــرار دهد. همانطور كه 
 G7 و G20 ماكرون- رئيس جمهور فرانسه- تالش كرده است گروه هاي
را به منظور مقابله با اثرات اقتصادي و ساير پيامدهاي پاندمي كوويد-19 
دوباره احيا كند. اروپا همچنين بايد تالش كند تا آمريكايي ها همانطور كه 
پيش تر به آن اشاره شد، الگوي جديدي را در عرصه جهاني به كار گيرند. 
اين امر امكان بازسازي روابط با كشورهاي آن سوي اقيانوس اطلس يعني 
كره جنوبي يا ژاپن را كه بخشي از »اتحاد چندجانبه گرايي« به رهبري 

آلمان و فرانسه هستند، فراهم مي كند.

اثرات خرد بحران كوويد-19 بر سياست جهاني
در اين مرحله تصميم گيري در مورد اين سناريوها و انتخاب يكي از آنها 
غيرممكن است. از اين گذشته، اين امكان وجود دارد كه اين تحوالت 
احتمالي كه آنها را تحوالت »كالن ژئوپليتيكي« مي ناميم، تحت تأثير 
تحوالت »خرد ژئوپليتيكي« ناشــي از بحران كوويد-19 قرار بگيرند. 

بگذاريد 4مورد از اين تحوالت خرد و اثرات آنها را نام ببريم.
   اثر شــلوغي: در ماه هاي آتي، بــراي سياســتگذاران و افكار 
 عمومي دشوار خواهد بود كه توجه خود را به چيزي غير از مديريت
 كوويد-19معطوف كنند. اكنون اعتصابات عليه حضور نظامي آمريكا 
در عراق ادامه دارد و قصد واشنگتن براي بيرون آوردن نيروهاي خود 
از آنجا عمالً مورد بي توجهي قرار گرفته است. پس بي تحركي در مورد 

تنش هاي خارجي قابل انتظار است.
   اثر بادآورده: هر فرصت طلبي مي تواند از اين شــرايط براي انجام 
»كودتا« استفاده كند كه در وضعيتي ديگر قابل انجام نيست. يكي ديگر 
از اثرات مي تواند افزايش تنش ها ميان ايران و آمريكا در منطقه خاورميانه 
باشــد. حتي تنش ها در درياي چين نيز مي تواند باال بگيرد. پوتين در 
استراتژي روسيه موسوم به »خارج نزديك« كه به معناي دخالت اين 
كشــور در امور همه مناطقي كه روزي تحــت حمايت اتحاد جماهير 

شوروي قرار داشتند، مي تواند بيشتر پافشاري كند.
   اثر تشديد: يك كشمكش محلي هميشه مي تواند به يك بحران 
عمومي تبديل شود. اما در شــرايط حاضر عوامل تنش زا )رجوع كنيد 
به جنگ روايت ها و اخراج خبرنگاران آمريكايي از چين( كه بين پكن و 
واشنگتن در حال تشديد است، به خودي خود مي توانند باعث افزايش 

رقابت و رويارويي بين اين دو قدرت شوند.
   اثر فرصت: در آخر نمي تــوان اين موضوع را رد كــرد كه پاندمي 
كوويد-19 فرصتي براي مطرح كردن پيشــنهادهاي سازنده)به عنوان 
مثال به كارگيري رويكردهاي جديد در مورد مسئله ايران و حل مشكل 
آن( فراهم مي كند. چرا كه در دوران كوويد-19 كشورهاي تصميم گيرنده 

و قدرت هاي بزرگ در حال و هواي ايجاد درگيري هاي جديد نيستند.
در نتيجه مي خواهيم با اشــاره به ابعاد فراژئوپليتيكي در مورد موضوع، 
بحث را به پايان ببريم. يك متخصص آمريكايي به نام آالنا شــيخ گفته 
است كه »ويروس كرونا آينده ماست« منظور او اين است كه شيوه زندگي 
فعلي ما به عنوان يك كل كه شامل مصرف گرايي بيش از حد، زنجيره هاي 
ارزش، شهرنشيني، حمل ونقل، رابطه با طبيعت و خيلي موضوعات ديگر 
مي شود، در نهايت دليل بحران هاي شديد و فزاينده مربوط به سالمت 
و همچنين فجايع زيست محيطي اســت. جدا كردن اين دو واقعا از هم 
دشوار است. كوويد-19 بعد از آتش سوزي هاي شديد در استراليا ظهور 
كرد. درسي كه بايد بگيريم، يكي است. فقط يك تغيير، نه فقط از نظر 
ژئوپليتيكي بلكه تغيير در شيوه مدنيت مي تواند باعث نجات بشريت شود.

ميشل دوكلوس
مشاور ويژه انديشكده مونتاژ فرانسه و سفير سابق فرانسه در سوريه



15 2  شنبه 1 شهريور 99  شماره 8019 درنگ 3 0 2 3 6 3 این شماره0

 سوءاستفاده
از كرونا

این شماره

كرونا و
سياست

تضعيف جهاني شدن زير سايه كرونا

كرونــا در ســطح جهاني 
روابط انســان ها بــا هم را 
تغيير داده است اما اين تنها 
مســئله و اثر اين ويروس 
ناشــناخته نيســت، بلكه 
بايد بدانيم ايــن ويروس 
روابــط بين الملل ميان كشــورهاي مختلــف را نيز 
تحت تأثير قرار داده است و بايد منتظر شكل جديدي 
از روابط ميان كشــورها در دوران كرونا و پســاكرونا 
باشــيم.  به عبارت ديگر ما شاهد هستيم كه بسياري 
از كشورهايي كه موضع مسلط در جهان را داشتند، 
هم اكنون قدرتشان به چالش كشــيده شده است و 
تمام توانشان را براي مديريت شرايط بحراني و داخلي 

كشورشان گذاشته اند. 
اهميت اثرگذاري كرونا به چنان جايگاهي رســيده 
است كه آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل متحد، 
در گزارشي نســبت به گســتره بحران كرونا هشدار 
داد.  بر اســاس گفته او اين ويروس، » بــا به نابودي 
كشاندن زندگي ها و معيشــت مردم، در حال ضربه 
زدن به هسته جوامع است«، »كوويد-19 بزرگ ترين 
آزموني است كه از زمان تشكيل سازمان ملل متحد، 
با يكديگر با آن روبه رو شــده ايم«. دبير كل سازمان 
ملل متحد، اهميت تمركز بر آســيب پذيرترين ها را 
از راه طراحي واكنش هايــي مورد تأكيد قرار داد كه 

از ميان ســاير موارد، ارائه دهنده بيمه هاي سالمت و 
بيكاري و حمايت هاي اجتماعي باشند و در عين حال، 
كسب و كارها را در راستاي پيشگيري از ورشكستگي 
و از دست رفتن مشــاغل، تقويت كنند.  در اين ميان 
تحليل هاي متفاوتي در رابطه با دوران پساكرونا مطرح 
مي شود اما شايد بتوان مهم ترين تحليل را مربوط به 
محدوديت جهاني شدن دانست.  در واقع بايد گفت كه 
با كاهش رفت وآمدها، افزايش نظارت و تحكيم مرزها، 
تضعيف اتحاديه هايي نظيــر اتحاديه اروپا و...  زمينه 
براي به محاق رفتن فرايند جهاني شدن مهيا خواهد 
شد.  جهاني شدن زير سايه كرونا تضعيف مي شود و 
كشورهاي مختلف در تالش براي رفع مشكالت خود 
خواهند بود و حتي ســازمان هاي جهاني نيز اهميت 
گذشته خود را از دست خواهند داد، شايد به همين 
دليل بود كه امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانســه 
در مورد شــيوع كرونا گفت كه ويروس كرونا ماهيت 
جهاني شدن و ساختار ســرمايه داري بين المللي را 

تغيير خواهد داد.
در نهايت بايد گفت كه كرونا موجب شد تا جهان به 
سمت احيا و بازگشت دولت ملي و تقويت قدرت آن 
حركت كنــد و در اين ميان جهاني شــدن مبتني بر 
وابســتگي متقابل هر روز ضعيف و ضعيف تر شود و 
كشورها در بحران كرونا با وجود اهميت همكاري هاي 
بين المللي در مســير اســتقالل با تكيــه بر منطق 
خودپرستي عمل مي كنند، مسيري كه نتيجه اي جز 
تضعيف جهاني شدن و افزايش نگاه هاي ملي گرايانه 

نخواهد داشت. 

پيرمحمد مالزهي
كارشناس مسائل بين الملل

قدرت گرفتن ناسيوناليسم سياسي و اقتصادي زير سايه كرونا

در رابطــه با تأثير كرونــا بر روابط 
بين الملــل مي تــوان يك ســري 
گذاره هــاي كلــي مطــرح كرد.  
به نظر مي رســد كه در چندماهي 
كه دولت ها به مقابله با اين معضل 
پرداختند، نوعي حس ناسيوناليسم 
تقويت شده و اين تغيير به اين معناست كه برخالف آن روند 
جهاني شدن كه در دهه1990 ايجاد شده بود و در ادامه مسير، 
11سپتامبر در قامت يك مانع جدي اين هدف ظاهر شد، كرونا 

هم به معناي يك مانع جدي ديگر براي جهاني شدن تعريف 
مي شود.  كرونا تمامي صنعت هاي مرتبط با جهاني شدن مانند 
صنعت گردشــگري و هواپيمايي را دچار لطمه كرده است؛  
چرا كه در بحث هاي جهاني شدن، همواره جابه جايي آزادانه 
افراد، رفع محدوديت ها و موانع، رشــد گردشگري و...  بسيار 
مورد توجه بود و رشد هريك از موارد ذكر شده به معناي حركت 

به سمت دهكده جهاني و عبور از ملي گرايي قابل تفسير بود. 
در داســتان كرونا ما به وضوح مشــاهده كرديم كه سياست 
بين الملل در مســير حركت به ســمت از بين بردن مرزها و 
از ميان برداشــتن عامدانه مرزها، با مشــكالت جدي مواجه 
اســت و اين فرايند به نوعي فرايندهاي ناسيوناليسم سياسي 
-كه از 2دهه پيش در اروپا و يك دهه پيش در آمريكا شــروع 

شده است- را تقويت خواهد كرد.  ناسيوناليسم هاي سياسي در 
اروپا همان راست هاي افراطي هستند. 

بنابراين در كنار دو جريان ســنتي كه در سياست اروپا وجود 
داشت- محافظه كاران و دمكرات ها- جريان سومي از 2دهه 
پيش به عنوان جريان ناسيوناليســت شــكل گرفت. كرونا از 
جهات مختلف به اين جريــان كمك مي كند و مي توان گفت 
كه حداقل در اروپا شاهد اين خواهيم بود كه ناسيوناليسم به 

سرعت رشد خواهد كرد. 
همين تغييرات به شكلي ديگر در روابط چين و آمريكا نيز رخ 
داده است كه براي سياست بين الملل و حتي اقتصاد بين الملل 
بسيار بااهميت است.  بســياري از اقداماتي كه ترامپ انجام 
مي دهد با اين شعار است كه چين ســهم بيشتري از اقتصاد 
جهان را از آن خود كرده است و او قصد مقابله با چين را دارد.  
در موضوع كرونا شاهد بوديم كه ترامپ، چين را به مخفي كاري 
متهم كرد، بنابراين مسئله ناسيوناليسم در روابط ميان چين و 

آمريكا نيز نمود بيشتري پيدا كرده است. 
در يك ســوي ميــدان ترامپ قــرار داد كه از ابتدا با شــعار 
ناسيوناليستي »اول آمريكا« بر مسند قدرت نشست و در سوي 
ديگر هم چين در تالش است تا ناسيوناليسم چيني را گسترش 
دهد. بنابراين نخستين اثر كرونا بر سياست بين الملل، تقويت 

جريان هاي ناسيوناليستي سياسي است. 
دومين اثر كرونا در سطح بين الملل، مربوط به بحث اقتصادي 
است.  اثر منفي ای كه اين ويروس بر رشد اقتصادي كشورهاي 
مختلف گذاشته اســت و حتي اقتصادهاي قدرتمندي مانند 
آمريكا متأثر از لطمات اين ويروس شده اند، مي تواند بيانگر اين 
واقعيت باشد كه روند رشد اقتصاد جهاني در سال هاي آينده 
كندتر خواهد شد و حتي ممكن اســت به مرز بحران نزديك 
شود؛ مانند اتفاقي كه بعد از بحران مالي 2008 در آمريكا و اروپا 
شاهد بوديم.  در واقع اين قبيل بحران هاي مالي اثرات عميقي 
بر سياست بين الملل دارند؛ مثال وقتي به اروپا نگاه مي كنيم، 

مي بينيم كه اين بحران باعث شد كشــورهايي مانند يونان، 
پرتغال و اســپانيا كه ضعيف ترين اقتصادهاي اتحاديه اروپا 
بودند، از نظر سياسي هم ضعيف تر شوند و در مقابل كشورهايي 
مانند آلمان كه قدرت اقتصادي بااليي داشت، از نفوذ و قدرت 

سياسي بيشتري بهره مند شوند. 
بنابراين هر تحول و بحران اقتصادي مي تواند آثار و تبعاتي بر 
روابط بين الملل داشته باشــد. بحران2008 موجب شد تا در 
داخل اتحاديه اروپا از نظر سياسي تغييراتي ايجاد و در سطح 
بين المللي نيز نفوذ اروپا كمتر شود.  بدون شك وقتي آلمان به 
يونان كمك مي كند ديگر منبع مالي براي آنكه توافق مديترانه 
را پيگيري كند، نخواهد داشــت.  در واقــع بحران اقتصادي 
موجب خواهد شد كه كشورها به يك ناسيوناليسم اقتصادي 
روي بياورند و اتفاقاتي مانند افزايش تعرفه ها و كاهش واردات 
از كشــورهاي ديگر رخ خواهد داد.  اين تغييرات بدون شك 

تأثيراتي بر سياست بين الملل خواهد گذاشت. 

رحمان قهرمانپور
كارشناس مسائل بين الملل

كرونا كشورها را درونگرا مي كند

از زمان شــروع كرونــا در بهمن ماه 
گذشــته، تئوري پردازي هــــاي 
مختلفي مطرح شــد امــا به عقيده 
من، اين نظريه پردازي هاي ناشي از 
ضربه هولناك كرونا، نشــان دهنده 
ترس واضعان نظريه ها بود و بر اساس 
شناخت از يك محيط واقعي مطرح نشده بود.  در اين ميان نبايد 
غافل ماند كه علم پزشكي به عنوان متولي اصلي شناخت ويروس 
كرونا، هنوز به نظر قاطعي در رابطه با منشــأ، داليل، تأثيرات 
بهداشتي و پزشكي و همچنين آينده ويروس نرسيده است و بر 
اين اساس نمي توان به تحليلي دقيق و شفاف در حوزه سياست 

در رابطه با اين ويروس دست يافت. 
برخالف آنچه در سلســله مقاالت كرونايي منتشــر شد و من 
معتقد هستم كه شتاب شــيوع ويروس كرونا بر اثر بي مباالتي 
دولت ها را بايد به عنوان بزرگ ترين بحران سياســي اين دوران 
نام برد.  بايد قبول كنيم كه دولت ها نتوانستند منابع الزم را در 
رو در رويي با اين ويروس تخصيص دهند يا جهت گيري درستي 
در جهت مقابله با كرونا داشته باشند، در حقيقت دولت ها با اتخاذ 
مواضع مختلف و بيشتر منفعت گرايانه دست به اقدام زدند، مانند 

اتفاقي كه در آمريكا يا حتي ايران رخ داد و شاهد بوديم كه در 
 ابتدا بي مباالتي هايي انجام شــد و نتايج فراموش ناشــدني ای 

برجاي گذاشت. 
اما تأييد ويژگي ها و چارچوب هايي براي ناميدن دوراني به نام 
پساكرونا با ذوق زدگي يا سياه نمايي راه به جايي نمي برد و اين 
اتفاق راه حل خوبي براي جامعه بشري تصوير نخواهد كرد؛ زيرا 
هيچ تصوير قابل ارائه از دنياي پس از توفاني كه بشــريت پيش 
از اين پشت سر گذاشته اســت، وجود ندارد تا ما بتوانيم با يك 

الگوي مشخص دوران پس از كرونا را تحليل كنيم. 
از اين موارد كــه بگذريم، بايد بگويم كه بــه عقيده من، كرونا 
نتوانســت جا به جايي خاصي در ذيل يا رأس قدرت ايجاد كند 
و بنابراين در دوران پســاكرونا هم تغيير عمــده اي در عرصه 

بين الملل و سياسي رخ نخواهد داد. 
تنها احتمال تغييري كه وجود دارد منوط به اين اســت كه اگر 
دولت ها عاقل باشــند- كه من به اين ميزان عقالنيت نيز شك 
دارم- همكاري هاي بين المللي را برخالف روش هاي ســنتي و 
استفاده از تعامالت بين دولت ها، در مسير جديد جوامع مدني 
پيگيري مي كنند و بر بستر ســازمان هاي مردم نهاد و فناوري 
اطالعات توسعه مي دهند. در اين ميان اگر مردم هوشيار باشند 
و نهادهاي مدنــي را تقويت كنند و دنيا را از چشــم دوختن به 
نظام كشوري و بين المللي تكنوكرات ها نجات دهند، مي توان 
اميدوار بود كه نظام بين المللي همراه تري داشته باشيم و نظام 

آنارشيست بين المللي  به نظام شايسته تري بدل شود. 
نبايد فراموش كرد كه در رابطه با كرونا ما با يك تناقض روبه رو 
هستيم، از طرفي كشــورها به دليل آنكه تمام منابعشان را به 
رفع مشــكالت خود اختصاص مي دهند و كمتر همكاري هاي 
بين المللي در اين روند شكل مي گيرد، درونگرا مي شوند. بنابراين 
كشورها از يك جانب درونگرا مي شــوند و از طرف ديگر نياز به 

همكاري بين المللي وجود دارد. 
 به عقيده من، دنيا نياز دارد تا براي حــل اين پارادوكس، يك 
نظريه فراگير جهاني چراغ راه كشورها شود و اين نظريه نشان 
دهد كه چگونه مي توان از يك سو از منابع به نحو مطلوب براي 
درمان مردم و مقابله با اين ويروس اســتفاده كرد و از ســوي 
ديگر نيز با همكاري هاي منطقه اي و بين المللي، در مسير حل 

مشكالت بين المللي گام برداشته شود. 
در واقع بايد گفت اگر جهان به اين شكل پيش برود، بايد بدانيم 
كه پس از مهار شدن اين ويروس از طريق علم پزشكي، تأثيرات 
عمده اي بر ساير مسائل بشري به خصوص در حوزه سياست و 
بين الملل اتفاق نخواهد افتاد و بشريت پس از بازسازي به همان 
شيوه قبلي خود زندگي خواهد كرد.  اتفاقي كه در دوران كرونا 
ممكن است رخ بدهد، محدود به مباحثي همچون درونگرا شدن 
كشورها مي شود و تمام كشــورها پس از رفع كرونا و در مدت 
كوتاهي به همان سبك و ســياق خود در تعامالت بين المللي 
باز خواهند گشــت.  البته يك ســري تغييرات نوآورانه در دوره 
كرونا رخ خواهد داد و ممكن اســت كه ايــن تغييرات بتوانند 
خود را تحميــل كنند اما اين تغييرات جزئي هســتند و نقش 

تعيين كننده اي نخواهند داشت. 

 جهان كرونا
فروپاشي ها و بازسازي ها

 بيشــتر مطالعات ماه هاي اخير در 
فارين پوليسي، فارين افيرز، مؤسسه 
بروكلين و ديگــر مراكزي كه درباره 
تأثير كوويد-19بر سياست داخلي و 
خارجي يا روابط اجتماعي، اقتصاد و 
فرهنگ نوشته اند، مرور  يا مطالعه و 
ارزيابي درباره پيش بيني اثرات آن بر وضعيت فعلي يا آتي است.  
شاخص آنها از جمله اســتيفن والتز همگي بر حركت دولت به 
سمت اقتدارگرايي و قدرت يابي بيشتر در سرزمين ها بر اساس 
نظريه رئاليسم تأكيد دارند و روندها را به سمت ناسيوناليسم، 
خود محوري و سلطه  بيشتر دولت تشخيص داده اند.  روندهايي 
كه نوعي فاشيسم، پوپوليســم و اقتصاد خودخواهانه، نظارت 
بيشتر دست هاي دولت بر شهرها و مناطق، از بين رفتن مرزهاي 
دمكراسي و بروز ديكتاتوري از آن برداشــت مي شود.  به واقع 
خطر دولت اقتدارگرا و عوامل آن روند دمكراســي و تمام لوازم 
آن را تهديد مي كند و به روند نظارت بر بيشتر انسان ها از مسير 

دولت ها به استناد خطر بهداشتي منجر مي شود. 
اما آنچه در شرايط پاندميك بديهي است، بخشي از نظام پزشكي 
درون دولت ها به عنوان دارنده قدرت راهنمايي، مرجعيت زيادي 
كســب كرده اند كه همين نيز بخشي از ســلطه دولت هاست. 
برخي بر اين باورند كه ميلياردها دالر هزينه كردن برای نظام 
بهداشتي، ايجاد فساد مي كند و برخي نيز آن را در جهت افزايش 
پاسخگويي به شــهروندان مي دانند. فراتر از اين وضعيت فعلي 
داده هاي قابل مشاهده همه ما نشان مي دهد كه كوويد-19 تا 
چه حد همه اركان زيست انساني را تحت تأثير قرار داده است كه 
مهم ترين آن از سوي ادبيات محيط زيستي شاخص شده است 
كه انسان ها بايد دريابند در كره زمين تنها مالك مطلق نيستند 
كه بي مرز و بي قاعده بــا تمام قدرت فناوري بــه بهره برداري 

اسراف گريانه از منابع دست زنند. 
كوويد- 19 بسياري از افراد را بيكاركرد، كارخانه هاي بسياري 
بسته شــدند، برخي مشــاغل ماهيت خود را از دست دادند، 
مراسم و مناسك مذهبي، سنتي و فرهنگي جمعي تمام اديان و 
جوامع تعطيل شده و تمام اين تحوالت برداشت ذهني انسان ها 
را دچار شكستي براي تغيير مســير كرد؛ اين پيام كه مي توان 
به اشكال ديگري زيست در زمين داشت.  بدون شك اكنون در 
روند كوويد-19 برخي فروپاشي ها آغاز شده است كه به شدت 
موجب تغيير مسيرهاي ذهنيتي و فيزيكي انسان ها خواهد شد 
و برخي بازسازي ها نيز همزمان شروع شده است كه در فرايند 
آن ابهاماتي در نحوه  مسائلي مانند حكمراني وجود دارد.  برخي 
دولت ها با جهت گيري صحيح منابع به ســمت شهروندان به 
تخاصم و درگيري با همســايگان خاتمه داده و به سمت نوعي 
همكاري و مديريت منازعات تمايل كرده اند و برخي منازعات 
كم شدت شده اســت، اما تمايل جاري آن است كه دست كم 
دولت ها به سمت همراهي با مردم تمايل يافته اند.  با وجود اتفاق 

بر آراي قدرت يابي دولت)state( بــه باور من جهان اكنون به 
2اردوگاه تقسيم شده است؛  اردوگاه خودخواهان و ثروتمندان 
كه به تعبير برني سندزر در روند اين بحران، بي شمار به ثروت 
خود افزوده انــد، حافظان وضع موجود، قدرتمندان مســتقر، 
حافظان شبكه سرمايه داري و شبكه نگهبانان قاعده حكمراني 
فعلي هستند.  اردوگاهي از طيف گسترده اي از ملت ها، طبقات 
فرودست، بيكاران، تهيدســتان و فقراي فاقد نيازهاي اساسي 
زيســتي كه تجديدنظر طلبان با هدف رفع نابرابري و تبعيض 
هستند كه مهم ترين آن جنبش ضد تبعيض در اياالت متحده 
بود. بنابراين 2حركت و مســير نمود يافته است؛  فعاليت هاي 

دولت ها و تالش ملت ها. 
همه داده ها در اين فرايند نشــان مي دهد كه مسيرها به سمت 
فروپاشــي حكمراني سنتي دولت بر اســاس رئاليسم به پيش 
مي رود. بر خالف آنچه تصور مي شــود ايده آليست ها از موضع 
ضعيف تري برخوردار شــده اند، اكنون ملت ها بر اساس فضاي 
به وجودآمده از اثرات كوويد-19 به سمت ايده آليسم به پيش 

مي روند. ارتش هــاي جهان ابتالي نظاميان خــود به ويروس 
در ناوهاي هواپيمابر  يــا پادگان هاي خود را انــكار مي كنند. 
مجتمع هاي اسلحه سازي  در انديشه برپايي جنگ هاي جديد 
براي اشتغال و رونق كار خود هستند، نهادهاي چندجانبه مالي 
بين المللي بحــران و خطرات را منكر مي شــوند و تالش دارند 
مانند گذشته به رونق كار ادامه دهند. اما ويروس ها مانع اصلي 
شده اند. در اردگاه دوم مردم خيرخواه به كمك هم مي شتابند 
تا درد و رنج را كاهش دهند و ساختارهايي ايجاد شود كه هنوز 
در چگونگي كار آن به دليل شناسايي نشده شارحان و سرامدان 
آن پارادايم ابهام هست. اما آنچه واضح است با گسترش نظام كار 
مجازي در همه ساختارها از جمله آموزش، حكمراني، اقتصاد و 
فرهنگ شاهد افول سلطه  دولت به مفهوم رايج و حكمراني آن 
در سراسر جهان خواهيم بود كه نظام قدرت طلبي  يا دستور به 
يكديگر را به ناچار كنار خواهندگذاشت و هر انسان سهم خود در 
مشاركت را انجام مي دهد. شايد نظامي بي مرز كه مرزهاي آن 
مجازي است؛ بي ارتش، بي سالح با نقش حداقلي مداخله دولت 
و نقش حداكثري انسان ها در مشاركت زيستي كه سياست به 
مفهوم فعلي ماهيت خود را از دست خواهد داد و جنبه  اخالقي 
خواهد يافت. بخش زيادي از بشريت و نســل جديد يا به اين 
بلوغ فكري رســيده و يا با آموزش خواهند رسيد، اين فضايي 
اســت كه برخالف تفكر قدرت يابي ناسيوناليســم، پوپوليسم 
و اقتدارگرايــي دولت هاي مســتهلك و بي خاصيــت، ميل به 
دولت هاي اخالقي و سياست ورزي بر مبناي حكومت داري خوب 
و افزايش شاخص هاي پاسخگويي، شفافيت و خودداري اكيد از 
سوء استفاده از قدرت سياسي براي تامين منافع فردي و جمعي 
دارد. اين جريان مطالبه اكثريت ملت هاي اروپايي، آفريقايي، 
آســيايي و آمريكايي اســت كه روزانه آن را فريــاد مي زنند و 
سرانجام شكل خواهدگرفت. ديگر هيچ ملتي تمايل به حضور 

طبقه سياستمداران فاسد در راس امور ندارد. 

نصرت اهلل تاجيك
سفير اسبق ايران در اردن و كارشناس مسائل بين الملل

هادي اعلمي فريمان
دكتري مطالعات آمريكاي شمالي

كرونا، نه دشمني را كم كرد و نه دوستي را افزايش داد

ما در اسفند و فروردين ماه 
شــاهد بوديم كه در ايران 
بحث دنياي پســاكرونا و 
مناسبات بين المللي پس 
از اين ويروس مطرح شد و 
مقاالت زيادي در اين رابطه 

نشر يافت. 
من اين قبيل مقاالت را رصد مي كردم و نكته جالب 
اين بــود كه بســياري از يادداشــت هايي با موضوع 
پساكرونا كه در ايران منتشر شده بود، از جانب كساني 
پيگيري مي شــد كه بــه اين مســئله از دريچه يك 

موضوع ايدئولوژيك نگاه مي كردند. 
آنها كرونا را نشــان دهنده ضعف تمدن و تكنولوژي 
غرب مي دانســتند و معتقد بودند كشورهايي مانند 
چين، ايران و روســيه در مورد كرونا موفق تر از غرب 
عمل كردند و حتي بر اســاس اين نگاه ايدئولوژيك 
را پيش بيني مي كردند كه عرصه قدرت در مناسبات 
بين المللي بــه هم خواهد خــورد و چيــن و ايران 
كشــورهايي خواهند بود كه بعــد از كرونا قدرت و 
جايگاه بيشتري در عرصه بين الملل به دست مي آورند. 
نكته قابل توجه اين است كه تا زمان حضور كرونا در 
چين، هيچ كدام از اين تفكرات مطرح نشــده بود اما 
وقتي پاي اين ويروس به ايتاليا، اسپانيا و به خصوص 
انگليس و آمريكا رســيد، ايراني ها متوجه شدند كه 
كرونا تا چه اندازه سســتي و پوچي تمدن غرب را به 
نمايش گذاشت. در واقع به جاي آنكه مسئوالن ما به 
واقعيت هاي داخلي نگاه كنند، از دريچه سياســي به 

تفسير شرايط غرب مي پردازند. 
ناگفته نماند كه در دوران ابتدايي شيوع كرونا ما شاهد 
بوديم كه در ايتاليا، اســپانيا و به خصوص در آمريكا، 
كرونا لطمه هاي زيادي وارد كرده بود و در مقابل در 
ايران معتقد بودند كه به خوبي با كرونا مقابله كرده اند 
و آمار روزانه كشته شدگان كرونا را يك رقمي كرده اند.  
در واقع كرونا در آن دوران به يك مسابقه ايدئولوژيك 
ميان ايران و غرب تبديل شده بود اما زماني كه كرونا 
تداوم پيدا كرد -حتي اگر آمار رسمي را قبول كنيم- 
مشــاهده كرديم كه آمار جانباختگان كرونا، 3رقمي 
شد و به آمار باالتر از 200كشته در روز رسيده ايم. اين 
اتفاق نشان مي دهد كه ايران هم خيلي نتوانست در 
مقابله با كرونا موفق عمل كند و اين موضوع ارتباطي 

با مباحث ايدئولوژيك ندارد. 

جدا از بحث نحوه عمل ايران در برابر غرب، ما شاهد 
بوديم كه تحليل هــاي ارائه شــده در رابطه با برهم 
خوردن مناســبات بين المللي نيز تحقق نيافت.  اگر 
بخواهيم يك تصوير كلي از مناســبات بين الملل در 
دوران كرونا و پس از آن نمايــش دهيم، بايد بگوييم 
كه تمام دشمني هاي قبل از كرونا در اين دوران هم 
ادامه پيدا كرده است، دشمني ايران با آمريكا و غرب 
در جاي خود باقي است، مسائلي كه افغانستان، عراق، 
ســوريه، اروپا، چين و...  با آن مواجه بودند، هنوز هم 
به عنوان يك مســئله در سياست خارجي شان وجود 
دارد.  در واقع بايد بگوييم كه كرونا تغييرات خاصي 

ايجاد نكرده است. 
تغيير مناســبات بين المللي در دوران پساكرونا، يك 
نگاه ناشي از ذهنيت مبلغان و مفسران حكومتي در 
ايران بود كه كرونا برايشــان به يك ابزار براي تحقير 
غرب تبديل شده بود.  اما زماني كه كرونا در روسيه، 
هند و برزيل شروع به پيشروي كرد، اين واقعيت عيان 
شد كه تنها غرب در مقابله با كرونا ناتوان نبود و اين 
يك موضوع فراگير جهاني بــود، بنابراين بايد گفت 
كه كرونا نه به معناي شكست غرب و نه نشان دهنده 

پيروزي شرق است. 
برخــالف برخي از اين مفســران در ايــران كه نگاه 
ايدئولوژيك به كرونــا داشــت و آن را مبناي تغيير 
مناسبات بين المللي دانست، كشورهاي غربي تالش 
كردند كه با نگاهي واقع بينانــه اين معضل را تحليل 
كنند.  آنها به دنبال اين رفتند كــه بدانند چرا كرونا 
ايجاد شد و آيا عدم رعايت موضوعات محيط زيستي 
مي تواند زمينه كروناهاي بعــدي را مهيا كند؟ بحث 
ديگري كه در غرب به آن توجه مي شــود اين است 

كه اين ويروس چه تأثيري بر اقتصاد گذاشته است؟
اين نكتــه را نبايد فرامــوش كرد كــه كرونا بحث 
جهاني شدن را به ما گوشــزد كرد و نشان داد كه اگر 
مشكل و مسئله اي در بخشــي از جهان ايجاد شود، 
نمي توان آن معضل را محدود به آن جغرافيا دانست.  
مراودات جهاني به سمتي رفته است كه اگر ويروسي 
كشور چين را درگير كند، در مدت كوتاهي آن ويروس 
مي تواند به آن سوي دنيا سفر كرده و مردم كشورهاي 

ديگر را با يك مسئله جديد درگير كند. 
در واقــع بايد گفت كــه كرونا تأثيري بــر مراودات 
بين المللي و مناسبات ميان كشورها نگذاشته است. 
دشــمني ها و دوستي ها به روال ســابق جاري است 
اما اين ويــروس تنها به مــا ثابت كرد كــه توجه به 
محيط زيست و همكاري هاي بين المللي بايد افزايش 

پيدا كند. 

صادق زيباكالم
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

  برخي دولت ها با جهت گيــري صحيح منابع 
به ســمت شــهروندان به تخاصم و درگيري با 
همسايگان خاتمه داده و به سمت نوعي همكاري 
و مديريــت منازعات تمايــل كرده اند و برخي 
منازعات كم شدت شده است، اما تمايل جاري 
آن است كه دست كم دولت ها به سمت همراهي 

با مردم تمايل يافته اند
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چون امسال ستاد كرونا و رهبر انقالب 
توصيه به اجراي دســتورالعمل هاي 
بهداشتي كردند، بنا را بر اين گذاشتيم 
كه مراســم عزاداري برگزار نكنيم و 
هزينه هاي مراســم را در قالب طرح 
كمك مؤمنانه و تهيه بسته هاي غذايي 

صرف كنيم

ری
شه

هم
ها: 

س 
عك

نگاه

نگراني از تنش هاي رواني
 پساكرونا و راه هاي كاهش آن 

 يكــي از مهم تريــن نيازهاي 
روان شــناختي هــر فــرد، 
آزادي اســت. مــا در تئوري 
انتخاب افراد دنياي خود را وابســته به انتخــاب و آزادي كه در 
نــوع رفتارهاي خود دارنــد مي دانيم. هنگامي كــه اين دنياي 
مطلوبي كه هميشه براي خود درنظر گرفته اند به ناگهان تغيير 
مي كند و محدوديت هايي ايجاد مي شــود كه قدرت انتخاب را 
از فرد مي گيرد، حس خوشــايند در فرد به حس ناخوشــايند و 
نامطلوبي تبديل مي شــود كه درصورت ناتواني در مديريت اين 
احســاس ســبب بروز رفتارها و برخوردهاي نامناسبي خواهد 
شد. براســاس نظريه هاي روان شناســي، هنگامي كه افراد به 
درجه اي از توان برســند كه بتوانند حد تعادل و همگن شدن با 
تغييرات پيرامون را در خود داشته باشــند به درجه اي از كمال 
مي رســند كه به آن تاب آوري مي گويند. هر چه افراد تاب آوري 
باالتري در مقابل تغييرات پيرامون خود داشته باشند و آستانه 
تحمل خود را افزايش  دهند مي توانند با شــرايط سازگاري و نه 
سازش داشته باشند. در دوره كرونا كه در حال تجربه آن هستيم، 
افراد بايد بپذيرند كه بسياري از شرايط را كه قباًل نداشتيم بايد 
درنظر بگيرند و به شــرايط جديد عادت كنند. معتقدم كساني 
مي توانند اين سازگاري را پيدا كنند كه بتوانند حال دل خود را 
مانند گذشته خوب نگه دارند. چنين افرادي به مقداري انعطاف 
دارند كه مي توانند با برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت خود را 
با شرايط جديد وفق دهند. در تاريخ نيز مشابه چنين افرادي را 
شاهد هســتيم و به ياد مي آوريم. حدود 100سال قبل ويروس 
اسپانيايي را داشتيم كه درعكس ها ديده مي شود افراد با ماسك 

در حال تردد هستند.
 چنين اتفاقي نيــز در دوره كنوني به وقوع پيوســته و در حال 
تجربه اي تازه در زندگي خود هستيم و بايد اين شرايط را مديريت 
كنيم. ممكن اســت برخي معتقد باشــند كه بايد با اين شرايط 
زندگي كرد اما معتقدم بايد با شرايط جديد سازگار بود. سازگاري 
به معني درنظر گرفتن زمان مشــخص و تالش براي تغيير در 
وضعيت موجود اســت. تجربه نشــان مي دهد مردم درگذشته 
براي تعطيالت يك يا دو روزه خــود برنامه ريزي مي كردند تا از 
اين تعطيالت به شكل مطلوبي اســتفاده كنند اما اكنون كرونا 
سبب شده اســت دوره تعطيلي افراد افزايش پيدا كند يا انجام 
وظايف اداري به شكل دوركاري انجام شود. چنين شرايطي نياز 
به انعطاف پذيري در برنامه هــا و رويكردهاي فردي، اجتماعي، 
شغلي و خانوادگي را در افراد ضروري مي كند و از اين رو، افرادي 
كه مي توانند خود را با شرايط جديد وفق دهند كمتر در معرض 
تهديدات روحي و رواني ناشي از تغيير اجباري ايجاد شده قرار 

مي گيرند.

خوشايند سازي  محدوديت ها 
معتقدم نگراني هاي جدي ما بعد از دوره پساكرونا در حوزه زيست 
جامعه است. به نظر مي رسد بايد نگراني جدي ای درباره افرادي 
داشته باشيم كه نتوانسته اند خود را با تغييرات اجبار شده از سوي 
كرونا در زندگي اجتماعي وفق دهند به طوری كه اين افراد مبتال 
به آسيب هاي روانشناختي، افسردگي، شدت وسواس و افزايش 
اختالف بين والدين و فرزندان و در نتيجه استهالك رواني آنان 
می شوند. از سوي ديگر، محدوديت هايی داريم كه چه بخواهيم و 

چه نخواهيم مجبوريم آنها را بپذيريم.

 خوشبختانه بسياري از رسانه ها توانسته اند آموزش هاي الزم را 
براي كم كردن تبعات منفي چنين اجبــاري ارائه كنند. اكنون 
شاهد هستيم كالس هاي آموزشي به ســمت رويكرد جديدي 
حركت كرده است. بســياري از آموزش ها به شكل مدرن تر و با 
اســتفاده از تكنولوژي هايي در حال ارائه است كه شايد تا قبل 
شيوع كرونا اصاًل به آن اهميتي نمي داديم و احساس مي كرديم 
نوعي فانتزي در زندگي روزمره است و به اين دليل چندان به آن 
اعتنا نمي كرديم. اكنون استفاده از شبكه هاي مجازي به يكي از 
بايسته هاي نظام آموزشي و حتي گردشگري كشور تبديل شده 
است و با استفاده از سايت ها و مراكز ارائه كننده چنين خدماتي 
حتي قادريم به تورهاي گردشگري مجازي درنقاطي برويم كه 
تاكنون از وجودشان بي خبر بوديم. شايد لذت و فعاليت هيجان 
حضور در چنين مكان هايي را آنطور كه بايد و شــايد احساس 
نكنيم امــا با اين روش روان خود را تســكين مي دهيم و شــاد 
هستيم و تسليم نمي شويم. وقتي روح و روان ما آسيب مي بيند 
كه تسليم شرايط ناگوار  شويم اما، وقتي فرد موفق است كه بتواند 
سازوكارهاي جديدي را ايجاد و بتواند با استفاده از اين سازوكارها 
تغييراتي را در روند زندگي خود به وجود آورد و اين تغيير منجر 
به تزريق حس شادابي در زندگي شود. در چنين شرايطي است 
كه مي توانيم روح و روان خود را از آسيب هاي بودن درقرنطينه يا 
محدوديت هاي اجباري تا حدود زيادي دور نگه داريم و سالمت 

رواني خود را تضمين كنيم.

فرصت سازي  از تهديدها
ازســوي ديگر، بايد تهديد محدوديت ها و اعمال قرنطينه هاي 
اجباري را براي خود به فرصتي براي آموختن يا كسب تجربه هاي 

جديدي كه در گذشته از آن محروم بوديم تبديل كنيم. 
فرصت پخت شــيريني هاي جديد با اســتفاده از آموزش هاي 
دريافت شده از راه دور، احياي بازي هاي دوران كودكي در حياط 
خانه، خواندن كتاب هايي كه مدت ها در قفسه كتابخانه يا روي 
ميز رها شــده اند يا تجربه اشــتراك گذاري خاطرات گذشته با 
دوستان ازجمله راه هايي است كه مي توان در اين ايام به آن فكر 

كرد تا از تنش هاي رواني فاصله گرفت.

مينا پورفرخ
 روان شناس 

قاب ایران قاب زندگی

برداشت هلو و شليل از نيمه تابستان با برداشت ارقام زودرس آغاز شده و تا زمان رسيدن ارقام ديررس در 
مهر ماه در باغات بارور استان اصفهان ادامه خواهد داشت.

عكس: باشگاه خبرنگاران - وحيد مومن زاده 

گالشی ها كه در زبان محلی به معنی دامدار يا چوپان است يكی از اقوام استان گيالن هستند كه برای به دست 
آوردن چراگاه های سرسبز در فصل گرما به ارتفاعات و در فصل سرما به پايين دست ها كوچ می كنند. 

 عكس : ايرنا-  ابوذر حميدي جيرنده

نذري هدفمند با نيت سالمت
ماجراي نذر40ســاله خانواده طباطبايــي در محله 
محالتي را بيشتر همسايه ها و اهالي مي دانند. محرم 
و صفر كه مي شــود دســته هاي عزاداري بعداز اينكه 
كوچه به كوچه خبــر از عزاي حســين)ع( مي آورند، 
گرد خانــه 4طبقــه ميانســالي جمع مي شــوند و 
ماتمكده شان را داخل خانه مي برند و غوغايي درونش 
به راه مي اندازند. بعداز عزاداري به رسم 4دهه گذشته، 
پذيرايي از عزاداران شــروع مي شــود و به ياد سرور 
شهيدان، عزادارانش اطعام مي شوند. اما كرونا، حساب 
و كتاب هيئت هاي عزاداري را به هم زده اســت. ديگر 
از دسته هاي عزا در خيابان هاي شهيد محالتي خبري 
نيست. هيئت دارها هم براي حفظ سالمت عزاداران، 
از كسي نخواسته اند دســته اي راه بيندازد و نوحه سر 
بدهد. نذرداران محرم هم ديگر آن رغبت ســال هاي 
قبل را ندارند. نه اينكه نخواهند نذرشــان را ادا كنند، 
بلكه مي ترســند با دادن نذري جان عزاداري به خطر 
بيفتد و آنگاه سيد و ساالر شــهيدان از كارشان مكدر 
شود. اما مگر مي شود محرم را بدون نذري و اداي دين از 
سر گذراند. خانواده طباطبايي ها براي ادا كردن نذرشان 
راهي را انتخاب كرده اند كه هم خير مردم در آن است 
هم اينكه به صاحب نذر بدهكارشان نمي كند. فهيمه 
دختر خانواده طباطبايــی در اين باره مي گويد:»براي 
اينكه چراغ نذر خانواده خاموش نشود، قرار شده امسال 
فهرســتی از مهمان هايي كه هر ســال از هيئت هاي 
مختلف مي آمدند تهيه و نذرمان را با فرستادن غذا به 
خانه هاي عزاداران ادا كنيم«. راهي كه آنها براي اداي 
نذرشان انتخاب كرده اند، ســخت است. دست كم هر 
سال هزار نفر سر سفره نذر اين خانواده اطعام مي شدند 
و پيدا كردن اين تعداد آدرس برايشان ممكن نيست. 
سختي كار باعث شده، مجبور شوند نذرشان را امسال 
جمع و جورتر اما، هدفمندتر از قبل ادا كنند؛ »امسال 
300پرس غذا آماده مي كنيم و به دســت آنها كه هر 
سال در هيئت ميزبانشــان بوديم مي رسانيم. مابقي 
هزينه طبخ غذا را صرف خريد ماسك و مواد ضد عفوني 
مي كنيم تا به آنها كه توان خريد لوازم بهداشتي براي 
محافظت از كرونا را ندارند، كمك كنيم تا سالمتشان 

حفظ شود.«

نذري بيرون بر 
محله جواديه از آن دست محله هايي است كه  ماه محرم 
امكان ندارد در كوچه هاي تنگ و ترش اش كرور كرور 
عزادار و دسته دســته هيئت تردد نكنــد. دينداري و 
تعلق باال به امور مذهبي در ايــن محله جنوب تهران 
زبانزد است و بســياري براي ديدن عزاداري عزاداران 
به اين نقطه از پايتخت مي آيند. هنوز محرم نرســيده 
جوان ترهاي محله در و ديوار  را ســياهپوش كرده اند 
و ارادت خود را به ساالر شهيدان با پوشيدن رخت عزا 
نشان مي دهند. »علي چيتگري«، فرزند متولي هيئت 
علمدار كربال كه از ســال 64 پرچمدار برپايي مراسم 
در حســينيه زيرزمين خانه 2طبقه و ســالخورده اي 
در اين محله است مي گويد، امسال قرار نيست مانند 
ســال هاي قبل نذري بين افراد پخش شود؛»ما هيچ 
وقت در حسينيه براي غذا دادن به عزاداران سفره پهن 
نمي كرديم. هميشــه مردم دم در مي آمدند و ظرف و 
ظروفشان را مي دادند؛ نذري مي گرفتند و مي رفتند.« 
نذر چيتگري ها در حسينيه شان، تنها مختص روزهاي 
عاشورا و تاسوعاست. نذري كه 3هزار پرس غذا را شامل 
مي شود؛» خيلي ها گفتند كروناست و بهتر است نذري 
ندهيد. نخواستيم به دليل كرونا نذري را تعطيل كنيم. 
اين رسم چندساله خانواده ماست كه نذري عاشورا و 
تاسوعا بدهند. اما دلمان هم نمي خواهد كسي مشكلي 
پيدا بكند. براي همين غذا فقط در ظرف يك بار مصرف 
و به شكل بيرون بر دست مردم مي دهيم. از قديم هم 
رسم مان نبود ســفره پهن كنيم. امسال هم روال مثل 
قبل است.« چيتگري مي داند پخش 3هزار پرس غذا 
آن هم در2روز، كار سختي است و مي تواند باعث تجمع 
افراد براي گرفتن نذري شود. براي همين با جوان هاي 
محله كه هر سال خادم حســينيه بوده اند به اين فكر 
كرده است تا كار را بدون تجمع كردن كسي به سرانجام 
برسانند؛ »مردم هم بايد كمك كنند و فاصله را رعايت 
كنند.همه ســعي خودمان را مي كنيم تــا نذري ها با 
رعايت همه پروتكل های بهداشتی كه اعالم شده پخته 

و پخش شود.« 

خون مي دهيم 
خبرهاي چنــد روز گذشــته از مراكز بيمارســتاني 
نااميد كننده بوده است. نااميدكننده نه از بابت كرونا و 
فوت پي در پي شهروندان بر اثر آن، بلكه كم شدن ذخاير 

خوني و به خطر افتادن جان بيماراني كه با كرونا نسبتي 
ندارند و بــراي درمان درد ديگري راهي بيمارســتان 
شده اند. پزشكان مي گويند از وقتي پاي كرونا به زندگي 
روزمره باز شده، خيلي از آنها كه خون اهدا مي كردند، 
مي ترســند براي اهداي اين ماده حياتي پايشان را به 
مراكز انتقال خون يا مراكز بيمارستاني مجهز به امكانات 

خون گيري بگذارند.
 شايد حق دارند اما اين اتفاق باعث شده ذخيره خون 
در خيلي از استان ها به حدي كم شود كه چاره اي جز 
گرفتن خون از همراهان بيمار بستري شده نباشد. اين 
خبرها را متوليان هيئت قمر بني هاشم در استان يزد 
هم شنيده اند. آنها هيئت شان خيلي سال است در  ماه 
محرم باني نذر دارد و مردم ديگر هم به واسطه باني، نذر 
خود را به هيئت قمر بني هاشم مي دهند تا آنها زحمت 
ادا كردنش را بكشند. اين هيئت اما امسال رسم چند 
ده ســاله خود را تغيير داده و نذر خون به راه انداخته 
است. »حسين حسام زاده« يكي از متوليان درباره نذر 
امسال هيئت مي گويد:»كلي فكر كرديم محرم امسال 
را چطور برگزار كنيم. چند جلسه با بزرگ ترها داشتيم 
و امر كردند كاري كنيم كــه هيئت مان هم به فريضه 
عزاداري و نذر برســد هم خدمتي به مردم كرده باشد. 
يكي از اهالي هيئت پزشك است و پيشنهاد كرد به اهل 
هيئت وعزاداران بگوييم كه نذر خون براي بيماران در 
بيمارستان ها داشته باشيم.« اسم هيئت قمر بني هاشم 
باشــد و نذر هم نذر اهداي خون، كمتر كسي است كه 
با چنين نذري مخالفت كند. هر چه باشد محرم است 
و كربال و خون به ناحق ريخته شــده اي كه در غمش 

سال هاست عزاداريم. پيشــنهاد نذر خون كه از سوي 
هيئت دارها به گوش مردم رســيد، خيلي ها داوطلب 
اهداي خون شده اند. حسام زاده مي گويد: »تقريباً يك 
هفته است كه گفته ايم هر كس كه سالمت جسم دارد 
و عالقه به نذر خونش براي نجات يك مسلمان، ثبت نام 
كند تا در روزهاي اول محرم يا ما به مركز اهداي خون 
برويم يا از مســئوالن دعوت كنيم براي گرفتن خون 
عزاداران به هيئت بيايند. بعضي اهالي هيئت ســن و 
سالي از آنها گذشــته و نمي توانند خون اهدا كنند اما 
جوان ترها پاي كارند و تا االن خيلي ها براي اهداي خون 

ثبت نام كرده اند«.
 نذر خون هيئتي هاي قمر بني هاشم خبرش به گوش 
هيئت دارهاي ديگر هم رسيده است. حسام زاده اميدوار 
است كاري كه آنها شروع كرده اند تبليغ شود و تعداد 
نذر كنندگان خون بيشتر از قبل. اما او به مسئله اي مهم 

اشــاره مي كند كه اهالي هيئت و بانيانش از آن غافل 
نشده اند؛»با اينكه نذر خون را شروع كرده ايم، به توصيه 
بزرگ ترهاي هيئت به رسم قبل غذا براي اداي نذر افراد 
مي پزيم. چند روز قبل به ما گفته اند براي پخت وپز غذا 
در هيئت بايد نكات بهداشتي را درنظر بگيريم و بازرسي 
براي نظارت بر پخت غذا مي فرستند. امسال تعداد غذا 
را كم كرده ايم و توزيعش را داده ايم دســت مؤسســه  
خيريه اي كه از نيازمنــدان حمايت مي كند. اينطوري 
هم تجمعي براي غذاي نذري گرفتن درست نمي شود 

هم نذر دست صاحب اصلي اش مي رسد.«

آزادي زنداني؛ نذر محرم امسال
صداي دســته هاي عزاداري هر ســال وقتي از پشت 
ديوارهاي زندان به گــوش زندانيان مي رســيد، دل 
بسياري شــان پر مي كشــيد براي بودن در دســته 
عــزاي حســين)ع(. در دل دعا مي كردنــد زنجير از 
دست هايشان باز شود و دنيايشــان ديگر ديوار نباشد. 
دلشان مي خواست به حق آزادگي حسين ابن علي)ع(، 
فرجي شود و آنها هم آزاد باشند تا كنار خانواده روزگار 
بگذرانند. كرونا ايــن آرزو را براي برخــي زنداني ها و 
خانواده هايشان به واقعيت نزديك كرده است. زندانيان 
جرائــم غيرعمدي كــه به دليل ناتوانــي در پرداخت 
خسارت وارد شــده به ديگران در حبس هستند اين 
روزها خبرهاي اميدواركننده اي درباره آزادي مي شنوند. 
خبرهايي كه »حميد عنبرستاني« از متوليان هيئت 
ثاراهلل مي گويد با همكاي هيئت هاي قمر بني هاشم)ع(، 
جوانان سيدالشــهدا و حضرت ابوالفضل)ع( آســتين 

همت باال زده اند و مي خواهند بــه نيت  ماه محرم باني 
آزادي زندانيان جرائم غيرعمد شوند؛»امسال تصميم 
گرفتيم طرح هر هيئــت باني آزادي يــك زنداني را 
راه بيندازيم. پولش را از محل هزينه اي كه هر ســال 
براي پخت نــذري در 12شــب اول  ماه محرم هزينه 
مي كرديم كنار گذاشته ايم. به اهل محل و آنها كه نذر 
خودشان را به هيئت هايي كه در طرح شركت كرده اند 
گفته ايم پول نذرشــان را براي آزاد كــردن زنداني به 
هيئت بدهند. خيلي  ها استقبال كرده اند. فكر مي كنم 
امســال با كمك هايي كه تا االن جمع شده، دل چند 
زنداني و خانواده شــان را بتوانيم شــاد كنيم.« براي 
شناسايي زنداني جرائم غيرعمد، تيمي از هيئت هاي 
باني آزادي زنداني جمع شده و كار تحقيق را از مدت ها 
قبل شــروع كرده اند و آنها زنداني را پيدا كرده اند كه 
به دليل آتش سوزي مغازه اش كل سرمايه اش را از دست 
داده و چك هاي برگشتي اش دست طلبكاران، او را راهي 
زندان كرده است. عنبرستاني، آزادي اين زنداني را كه 
دست بر قضا از عزاداران سال هاي گذشته هيئت ثار اهلل 
بوده است، اولويت اول نذر آزادي زنداني در محرم امسال 
مي داند؛ »خدا مي داند محرم امســال و نذري كه براي 
آزادي زنداني كرده ايم چقدر بچه هاي هيئت را به تكاپو 
انداخته تا پول الزم براي رهــا كردن يك هم محله اي 
بيگناه را از زندان جور كنند. اميدوارم پولمان جور شود 
و نخســتين زنداني نيازمندمان را  محرم امسال آزاد 
كنيم.« متولي اين هيئت اميد دارد تا پايان  ماه محرم 
مقدمات آزاد كردن چند زنداني غيرعمد جرائم مالي با 

كمك مردم فراهم شود.

محرم نيازمندان 
چشــم محرومان زيادي به محرم و كمك هايي اســت 
كه عاشــقان اهل بيت)ع( در اين روزها در قالب نذري 
به دستشان مي رســانند. محروماني كه بيشترشان در 
حاشيه هاي شــهر بيتوته كرده اند و به سختي روزگار 
مي گذرانند. وقتي خبر آمد كه برگزاري مراســم   عزا و 
پخت غذاي نذري در كوچه پس كوچه هاي شهر محدود 
و ممنوع شده است، تن خانواده هايي كه روي  ماه محرم 
براي جبران كم و كســري هاي غذايي خانواده با كمك 
خيرين در اين  ماه حساب باز كرده بودند، حسابي لرزيد. 
ترسشان آنقدر زياد شد كه دســت به دعا برداشتند كه 
چطور مي توانند از خجالت فرزندانشان دربيايند و چطور 
كمبودها را در اين گراني هاي افسارگسيخته جبران كنند. 
اين نگراني را بزرگان هيئت هاي خاورشهر كه عمري است 
محرم ها سياهپوش حسين)ع( هستند درك كرده اند. آنها 
امســال برنامه اي براي به راه انداختن دسته در كوچه و 

خيابان و پخت نذري و توزيع آن بين همه ندارند. 
قرار گذاشــته اند امســال طرحي نو بــراي كمك به 
نيازمندان منطقه شان كه تعداد آنها هر روز بيشتر ازقبل 
مي شود، دراندازند. هيئت ميثاق باحسين ابن علی)ع( 
يكي از اين هيئت هاســت كه 25ســال گذشته علم 
عزاي محــرم را در خاورشــهر باال نگه داشته اســت. 
»حسن فرهادي« از بانيان حســينيه مي گويد كرونا 
باعث نشده محرم از ياد كســي برود بلكه باعث شده 
محرم شعور حســيني)ع( را بين عزاداران و هيئتي ها 
باال ببرد؛ »امسال نيت اين شد كه بر اساس توصيه هاي 
علما به نيــت 14معصوم 14قلم كاال بــراي كمك به 
خانواده هايي كه كرونا زندگيشــان را با مشكل رو به رو 
كرده است، جفت و جور كنيم.« محدوده هاي محمودآباد 
و محله هايي مانند آن در اطراف پايتخت كم نيستند. 
محدوده هايي كه فرهادي پشــتيباني از خانواده هاي 
نيازمند ســاكن آنها را از برنامه هــاي هيئت مي داند؛ 
»محرم براي ما مكتب انقالبي و انقالبي گري است. مكتب 
آزادي خواهي و ساختن انسان هاي مؤمن و بابصيرت. اما 
چون امسال ستاد كرونا و رهبر انقالب توصيه به اجراي 
دستورالعمل هاي بهداشتي كردند، بنا را بر اين گذاشتيم 
كه مراسم عزاداري برگزار نكنيم و هزينه هاي مراسم را 
در قالب طرح كمك مؤمنانه و تهيه بســته هاي غذايي 
صرف كنيم.« بسته هايي كه هيئت براي 140خانواده 
نيازمند شناســايي شــده در منطقه خود جمع و جور 
مي كند متنوع اســت. برنامه هيئت اين است كه افراد 
غذاي خشك مانند برنج، رب، ماكاروني و مانند اينها را 
به هيئت اهدا كنند تا جوان ترهاي هيئت با بسته بندي 
آنها سبد كاالي پر و پيماني براي نيازمندان درست كنند. 
فرهادي در اين باره مي گويد: »قصه، قصه اداي نذر است. 
چه فرقي دارد برنج را خودمان بپزيم و به عزادار بدهيم 
يا نيازمندي برنج هيئت را در خانه اش به عنوان هديه اي 
از اهل بيت)ع( بپزد. مهم اين است، نذر دست كسي كه 
محتاج آن است برســد. اين را هم صاحب نذر خودش 
آدرس مي دهد و درست دست كســاني مي رساند كه 

بايد برسد«.

نذر به نيت سالمتي
محرم امسال پويشي به راه افتاده است كه در آن از عزاداران خواسته شده است نذر خود را 

صرف خريد اقالم بهداشتي و كمك به افراد نيازمند كنند 
هرسال محرم، صداي ســنج وطبل و نوحه خواني و زنجير زني اســت كه از خيابان ها و كوچه ها شنيده مي شود. همه 
سياه پوش در عزاي امامي هســتند كه غريبانه همراه با 72يار باوفايش به شهادت رسيد. محرم كه مي شود، دل هاي 
زنگ زده از سختي هاي روزگار با اشک غم براي حسين)ع( در صحراي كربال صيقل پيدا مي كند و دوباره زنده مي شود. 
اما امسال، از آن دسته هاي بزرگ با نوحه خوان هاي موسفيد كرده در مدح اهل بيت)ع( در خيابان ها و نذري هايي كه براي  تر كردن لب تشنه عزاداران بين 
هيئتي ها، داخل دسته ها و عزاداران پخش می شد خبري نيست. كرونا، محرم سال 1442غريب ترين محرمي است كه ايرانيان تجربه اش مي كنند. تجربه اي 
جانسوز كه عزاداران حسيني)ع( با روش هاي ابتكاري در تالشند از تلخي اش كم كنند. روش هايي كه همشهري در گفت وگو با برخي هيئت داران قديمي 

درباره اش پرسيده است.

حميدرضابوجاريان
خبرنگار
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چرادرخيابانوليعصردرختانجديدنميكارند
درحالي كه برخي از درختان خيابان وليعصر خشكيده اند یا به هر 
دليلي قطع شده اند چرا درختان جدید جاي آنها كاشته نمي شود؟ 
در برخي نقاط هم كه درختان جایگزین شده اند، نهال هاي بسيار 

ضعيفي كاشته اند كه به آنها رسيدگي نمي شود.
الفتازتهران

پروژهروماكهشتگردهمچناننيمهكارهاست
بعد از گذشت 12سال از ثبت نام اعضا در تعاوني 25مسكن مهر 
شهر جدید هشتگرد كه به عنوان پروژه روماك شناخته مي شود، 
هنوز واحدها آماده تحویل نشــده است! از ســال87 از اعضاي 
تعاوني مســكن مهر پروژه روماك فاز7 شــهر جدید هشتگرد 
به مرور مبلغي دریافت كردند و اكنون بعد از انعقاد تفاهمنامه ها 
بين شــركت روماك و شركت عمران شــهر جدید هشتگرد و 
افزودن مبالغي به مبالغ اوليه دوباره آورده خریداران را افزایش 
داده اند و عنــوان مي كنند كه به دليل گذشــت زمان قيمت ها 
تعدیل یافته و آورده خریداران اعضا نســبت به قرارداد افزایش 
یافته و در مقابل این سؤال كه ميزان تعدیل چه مبلغي است، از 
ذكر مقدار آن نيز خودداري مي كنند! از مسئوالن توقع ورود به 

موضوع را داریم.
سرمايهگذارانمسكنمهرروماكازهشتگرد

چراشهرداريبادستفروشانبرخوردنميكند
مي دانيم كــه بيكاري زیادشــده و عــده زیادي چــاره اي جز 
دستفروشي ندارند اما حق شــهروندي ما كجاست كه هرروز با 
صحنه هاي نازیبا در گوشه و كنار شهر مواجهيم و هرجا مي رویم 

یا گدا یا دستفروش دست به دامان ما مي شوند؟
سودمندازتهران

آبشربشهركبهارانبيكيفيتوبدوننظارت
عرضه آب شرب ســاكنان شــهرك بهاران واقع در غرب گلشهر 
كرج توســط یك فرد حقيقي انجام مي شود و هيچ گونه خدمات 
و كيفيتي ارائه نمي شــود. در طول روز، 1۴ساعت آب قطع است 
و هيچ نظارتي روي بهداشت و كيفيت آب وجود ندارد. هيچ كس 
پاسخگو نيست و ســاكنان این شــهرك از این موضوع در رنج و 
سختي هستند، از مسئوالن محترم آب و فاضالب و وزارت نيرو 
تقاضا داریم كه حق انحصار را از این شــخص گرفته و تأمين آب 

شرب این منطقه را برعهده بگيرد.

2بارمراجعهبهبانكبرايافتتاححساب
بانك رســالت به خاطر كرونا افتتاح حســابش را اینترنتي كرده 
اســت. براي اطالع از این موضوع تماس گرفتم گفتند به شعبه 
مراجعه كنيد. به شعبه رفتم گفتند اینترنتي باید افتتاح حساب 
كنيد درحالي كه موضوع را مي دانســتم و اصال تماســم قبل از 
رفتن براي یقين از همين مطلب بود. به هر روي افتتاح حســاب 
اینترنتي كردم. بعد از شعبه زنگ زدند براي انجام بقيه كارها به 
بانك تشریف بياورید! یعني به خاطر افتتاح حساب به جاي یك بار 
2بار مراجعه به بانك داشتم. این چگونه اجراي پروتكل در مورد 
بيماري كروناست كه من مجبور شوم براي بدیهياتي كه مي شود 

از راه دور انجام داد از خانه خارج شوم؟
حجتيازتهران

شرايطبغرنجكارتنخوابهاياهواز
افراد كارتن خواب در گرماي باالي 50درجه اهواز شــرایط 
بســيار ســختي دارند، حتي بعضي  از این افراد جلوي درب 
بانك ها مي خوابند كه از زیــر درب ورودي باد خنك بياید. 
پيشنهاد مي شود كارتن خواب ها در مصلي نمازجمعه، حياط 
مساجد و... مستقر شوند، لطفا مسئوالن به این موضوع ورود 

كنند.
ربيازاهواز

بازنشستگانتاميناجتماعيكجايطرحهمسانسازي
هستند؟

چندروز قبل در خبرها آمد كه از ابتداي مهرماه سال جاري مرحله 
دوم طرح همسان سازي  و متناسب شــدن حقوق بازنشستگان 
كشوري با شــاغالن هم طراز عملياتي خواهد شــد. سؤال مثل 
هميشه این است كه این همه ما گلوي خود را پاره مي كنيم چرا 
همه  چيز شامل بازنشستگان كشوري مي شود؟ پس بازنشستگان 

تامين اجتماعي كجاي كارند؟
غريبيازتهران

وضعيتافتضاحبهداشتدركشتارگاهاراك
وضعيت بهداشت كشــتارگاه اراك باید بررسي شود. مسئوالن 
هرروز بر آن تأكيد مي كنند اما كاري براي آن انجام نمي دهند و 

وضعيت آن به مرحله افتضاح رسيده است.
نوريازاراك

نظارتيبراصنافونانواييهايبوشهرنيست
درحالي كه كرونا هــر روز قرباني مي گيرد، متوليان بهداشــتي 
و بازرســان اتاق اصناف نظارت دقيقي بــر مغازه ها و به خصوص 
نانوایي هاي بوشــهر ندارند و صف هاي طوالني و نزدیك به هم و 
بدون رعایت فاصله اجتماعي، عدم اســتفاده از ماسك و... سبب 
شده تا نانوایي ها در استان بوشهر منبع اصلي انتقال ویروس كرونا 
باشد و اگر نظارت ها و سختگيري ها بيشتر نشود، قطعا آمار كرونا 

در بوشهر افزایش چشمگيري خواهد داشت.
حسينيازبوشهر

هزينهتردددراتوبانتهران-قمپيمايشيشود
ما اهالي شهرستان هاي جنوب غرب تهران، اسالمشهر، بهارستان، 
رباط كریم و... براي رفت وآمد به محل كار یا تحصيل و... مجبور به 
استفاده مداوم از اتوبان تهران-قم هستيم كه در كمترین حالت 
5كيلومتر و در بيشترین حالت 30كيلومتر در این اتوبان پيمایش 
داریم و با توجه به افزایش 1۴0درصدي عوارض و استفاده مداوم 
شهروندان از این اتوبان هزینه زیادي بر ما تحميل مي شود. تقاضا 
داریم طرح محاسبه عوارضي براساس پيمایش در این اتوبان نيز 

مانند اتوبان تهران - ساوه راه اندازي شود.
انفراديازاسالمشهرتهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

@bamardom_hamshahri   ................................ تلگرام با مردم

زني در كرج در دومين زایمان خود 6قلو به دنيا آورد و حاال این 
خانواده 9نفره چشم انتظار حمایت مسئوالن هستند.

به گزارش همشهري، بهمن ماه سال98 بود كه زن و شوهر كرجي 
متوجه شدند قرار اســت به زودي چند نفر به خانواده 3نفره آنها 
اضافه شود. زن و شــوهر جوان حدود 5سال قبل ازدواج كرده و 
صاحب پسري ۴ساله به نام بنيامين بودند. آنها دوست داشتند 
براي او خواهر یا برادر بياورند، اما نمي دانســتند قرار است چه 
اتفاقي بيفتد. آن روز وقتي زن و شوهر جوان براي سونوگرافي به 
مطب دكتر رفتند به اتفاق او غافلگير شدند. نتيجه سونوگرافي 
نشــان مي داد آنها نه یكي، نه 2 تا بلكه 6توراهــي دارند. خانم 

دكتر وقتي وضعيت 6قلوها را دید از فرط حيرت وســيله اي كه 
در دستش بود افتاد. از همان روز بود كه روزشمار به دنيا آمدن 
6قلوهاي كرجي آغاز شــد تا اینكه ســرانجام روز چهارشــنبه 
این روزشمار صفر شــد و 6قلوها در كمال صحت و سالمتي در 

بيمارستان كمالي كرج متولد شدند.
یكي از مسئوالن بخش مراقبت هاي ویژه نوزادان در این باره به 
همشــهري مي گوید: این زایمان در هفته 29بارداري زن جوان 
انجام شد و نوزادان شــامل 3دختر و 3پسر، سالم به دنيا آمدند. 
وزن هریك از آنها بين 900 تا 1150گرم بــود و به دليل اینكه 
زودتر از زمان طبيعي به دنيا آمده اند، در دستگاه ویژه نگهداري 
مي شــوند. وي ادامه مي دهد: 2نوزاد وضعيــت مطلوبي دارند، 
3نوزاد در دســتگاه نگهداري مي شــوند و نوزاد دیگر وضعيت 
چندان خوبي ندارد. حاال اما چند روز از به دنيا آمدن 6قلوهاي 
كرجي مي گذرد و مادرشــان از بيمارســتان مرخص شــده و 
چشــم انتظار فرزندانش اســت. پدر 6قلوها اما هنوز در شوك 
است. او حاال پدر خانواده اي 9نفره است و مسئوليت سنگيني به 
دوشش افتاده؛ اما مي گوید از به دنيا آمدن فرزندانش خوشحال 

است. سليمان طلبي، پدر 28ساله 6قلوها به همشهري مي گوید: 
من و همســرم وقتي فهميدیم 6توراهي داریم تا 20روز شوكه 
بودیم  اما از همان روز همه تالش مان را انجام دادیم تا فرزندان 

مان سالم به دنيا بيایند.
این مرد كه كارگر فصلي ساختمان اســت ادامه مي دهد: ما در 
خانه اي 60متري در فردیس كرج زندگي مي كنيم و مســتأجر 
هســتيم. زماني كه به این خانه رفتيم 3نفر بودیم و حاال 9نفر 
شده ایم. من ماهانه 700هزار تومان اجاره مي دهم و مدتي است 
كه كرایه خانه عقب افتاده و حاال با ایــن وضعيت نمي دانم چه 
كار باید بكنم. از طرفي نگهداري 6قلوها همراه پسر دیگرم كار 
سختي اســت و به امكانات زیادي احتياج داریم. تامين لباس، 
شيرخشك، پوشــك و... بچه ها در این شرایط سخت است و به 
همين دليل از دولت خواهش مي كنم به من و بچه هایم كمك 

كند.
اميرعلي، امير مهدي، ابوالفضل و ســلين، سوین و سلنا اسامي 
6قلوهاي كرجي اســت. پدرشــان مي گوید: مهم ترین نياز آنها 

مسكن است و اگر فكري نشود با مشكل روبه رو مي شوند.

 6قلوهاي كرجي
 چشم انتظار حمايت

پايان تراژدي 
لنج سراج

حدود 6سال پس از حمله دزدان 
دریایي سومالي به لنج صيادي پيگيري

ســراج كه با اســارت 21ملوان 
همراه بود، 3ملوان باقيمانده در بند دزدان هم 
آزاد شــدند تا تراژدي این لنج صيادي پس از 
سال ها چشــم انتظاري براي هميشه به پایان 

برسد.
به گزارش همشــهري، بهمن سال93 بود كه 
لنج صيادي سراج با 21سرنشين بندر كنارك 
را ترك كــرد تا براي صيــادي راهي آب هاي 
آزاد شود. قرار بود این سفر حدود 2ماه طول 
بكشد و ملوان ها لحظه تحویل سال را در كنار 
خانواده هایشــان باشند اما ســال تمام شد و 
خبري از آنها نشــد. حوالي خرداد سال9۴ با 
نخســتين تماس ملوان ها با خانواده هایشان، 
معلوم شــد كه آنها گرفتار سرنوشت شومي 
شــده اند؛ »مشــغول ماهيگيــري بودیم كه 
دزدان دریایي ســوار 8قایق تندرو و مسلح ما 
را محاصره كرده و به گــروگان گرفتند و حاال 
براي آزادي مان 2ميليارد تومان مي خواهند.« 
به دنبال تماس ملوان ها، خانواده هایشــان با 
كمك صاحب لنج مبلغ مورد نظــر دزدان را 
فراهم كردند و قرار شــد این پول به حســاب 
یكي از دزدان دریایي كه واســطه بود، ریخته 
شــود اما به محض واریز شــدن پول، او این 
مبلغ را دزدید و فــرار كرد و دزدان دریایي كه 
كاله  گشادي سرشــان رفته بود، در تماس با 
خانواده ملوان ها اعالم كردند تا مبلغ را دریافت 

نكنند، گروگان ها را آزاد نخواهند كرد.
دزدان دریایي براي رســيدن به خواسته شان 
ملوان هــاي ایراني را در شــرایط ســخت و 
هولناكي زنداني كرده و هر روز آنها را شكنجه 
و صداي ناله هایشــان را براي خانواده هایشان 
پخش مي  كردند. ســال ها از شروع این ماجرا 

گذشــت و در این مدت برخي از ملوان ها كه 
نتوانستند شــكنجه ها را طاقت بياورند، جان 
باختند، برخــي دیگر موفق شــدند با كمك 
دولت سومالي از اسارتگاه هاي دزدان دریایي 
فرار كنند امــا همچنان ۴ملــوان به نام هاي 
جالل الدین دهواري، محمدشریف پناهنده، 
ابراهيم بلوچ نيا و عبداهلل نوهاني در اســارت 
آنها باقي ماندند. پارســال با گذشــت 55 ماه 
از اســارت ملوان ها، دزدان دریایــي یكي از 
۴گروگان باقيمانده را آزاد كردند. او كســي 
نبود جز محمدشــریف پناهنــده؛ ملواني كه 
به دليل زندگي در شرایط سخت و وحشتناك 
حالش چنان بد شــده بود كه دزدان دریایي 
به تصور اینكــه او زنده نخواهــد ماند، وي را 
آزاد كردند و بــه این ترتيب او مهرماه ســال 
گذشته به ایران برگشت و در آغوش خانواده اش 
قرار گرفت. با آزادي محمدشــریف حاال فقط 
3ملوان از سرنشينان لنج ســراج باقي مانده 
بودند كه سرنوشــت  نامعلومي داشتند. با این 
حال، خانواده هایشان همچنان اميدوار بودند 
كه آنها هم آزاد شوند و سال ها چشم انتظاري 

به پایان برسد.

يكخبرخوب
پروین صباحي، همسر یكي از ملوان ها به نام 
جالل الدین دهواري اســت؛ شــيرزني كه در 
6سال گذشته براي 3دخترش هم مادر بوده 
و هم پدر. او در همه این مدت با خياطي خرج 
زندگي خود و بچه هایش را تامين مي كرد اما 
هرگز نااميد نشد و هر روز منتظر رسيدن خبر 
آزادي شوهرش بود؛ خبري كه هفته گذشته با 
بيم و اميد بسيار به او رسيد. مي گوید: »جمعه 
هفته پيش بود كه رابط ما با دزدان دریایي با 
پسرعمویم تماس گرفت. قبال هر وقت تماس 

مي گرفت، درباره پول و شرایط دزدان دریایي 
براي آزادي 3ملوان باقيمانــده مي گفت، اما 
این بار مدعي شد كه دزدان دریایي آنها را آزاد 
كرده اند. او چيز بيشــتري نمي دانست. فقط 
شنيده بود كه آنها آزاد شده اند اما خودش هم 

مطمئن نبود.« 
از جمعه گذشته تا پنجشنبه شب دل توي دل 
پروین و خانواده 2ملوان دیگــر نبود تا اینكه 
»پنجشنبه شب بود كه همسرم تماس تصویري 
گرفت. خبر درست بود و آنها آزاد شده بودند. 
در اتيوپي بودند و مي گفت كه قرار است به قطر 
بروند و جمعه و با پرواز قطر به تهران بيایند. از 
اینكه چطور دزدان دریایي حاضر شدند كه آنها 
را آزاد كنند، چيزي نگفت. آنها خيلي الغر شده 
بودند. هر سه نفرشــان. در این سال ها خيلي 
سختي كشيدند. حاال هم )بعدازظهر جمعه( 
در تهران هستند و قرار است فردا )بعدازظهر 
شــنبه( از تهران به كنارك بيایند. نمي  دانيد 
چقدر خوشحاليم. پنجشنبه شب وقتي شوهرم 
تماس تصویري گرفــت و بچه هایش را دید، 
باورش نمي شد كه آنها اینقدر بزرگ شده اند. 
همه اش گریه مي كرد و ما هم با گریه او گریه 
مي كردیم. خدا را شــكر كه آنها آزاد شدند و 
سال هاي سختي ما به پایان رسيد. حاال همه در 
تكاپوي مراسم استقبال از آنها هستيم و قصد 
دارم وقتي شوهرم برگشت، دیگر اجازه ندهم 
كه به دریا برود. مي خواهم همين جا در خشكي 

كار كند و كنار خانواده  اش باشد.« 
براساس این گزارش، با آزادي 3ملوان باقيمانده 
لنج سراج از اســارت دزدان دریایي، داستان 
پرماجرایي كه براي این لنج و سرنشــينانش 
رخ داد، به پایان رسيده و امروز)شنبه( آخرین 
ملوان هاي باقيمانده در آغوش خانواده هایشان 

قرار خواهند گرفت.

وقتي كنترل كاميون حامل آرد از 
دســت راننده خــارج شــد و با داخلي

خودرویي برخورد كرد، ذرات آرد 
به هوا بلند شدند و دیگر چشم، چشم را نمي دید 
و در این شــرایط كاميون با 9خــودروي دیگر 
برخورد كرد و فاجعــه اي به وجود آمد كه در آن 
1۴نفر جان خود را از دســت دادنــد و 10نفر 
مصدوم شدند. به گزارش همشهري، این كاميون 
دانگ فنگ حامل آرد صبح دیــروز از جوین به 
سوي سبزوار به راه افتاد. این جاده دو طرفه و پر 
پيچ و خم است. از طرفي روزهاي جمعه ساكنان 
سبزوار براي تفریح آخر هفته به مناطق یيالقي 
جوین مي روند و جاده از روزهاي دیگر هفته پر 
رفت وآمدتر اســت. عالوه بر این جاده از سمت 
جوین به سوي سبزوار شــيب دارد و در بعضي 
نقاط مسير خطرناك مي شــود. در این شرایط 
راننده كاميون همه تالشــش را مي كــرد تا با 
احتياط بيشتري رانندگي كند. وقتي كاميون به 
كيلومتر 10جاده رســيد بنا به دالیل نامعلومي 
كنترل آن از دستش خارج شد. در شيب نسبتا 
تند جاده راننده همه تالشش را كرد تا كاميون را 
كنترل كند اما بار چند تني آرد از یك سو و شيب 
جاده از سوي دیگر باعث شد تالش راننده ناكام 
بماند و با یك خودرو به شدت برخورد كند. شدت 
این حادثه به حدي بود كه كاميون دانگ فنگ نيز 
واژگون شد. در این لحظات كيسه هاي آردي كه 
در كاميون بود متالشي شد و در یك چشم بر هم 
زدن غبار ســفيدي جاده را فرا گرفت؛ درســت 
چيزي شبيه مه. این حادثه در حالي رخ داد كه 
جاده شلوغ بود و خودروهاي زیادي در حال عبور 
از آنجا بودند. در این شــرایط خودروي دیگري 
به دليل دید كم با این 2خودرو تصادف كرد؛ اما 
این پایان حادثه نبود چــرا كه به دليل دید كم و 
غبار سفيدي كه جاده را گرفته بود خودروهاي 
دیگري نيز با این 2 خودرو تصادف كردند تا یك 

فاجعه اتفاق بيفتد.

امدادونجات
به دنبال این حادثــه گروه هاي امــداد و نجات 
راهي محل شدند. هنوز از سرنوشت سرنشينان 
10خودرویي كه در این تصادف زنجيره اي حضور 
داشتند اطالع دقيقي وجود نداشت اما بررسي ها 
نشان مي داد در این حادثه چندین نفر جان خود 
را از دست داده اند. مسلم فائق نيا، مسئول روابط 
عمومي اورژانس سبزوار در این باره به همشهري 
گفت: این حادثه حدود ســاعت 11صبح جمعه 
اتفاق افتاد و با وجود اینكه اغلب نيروهاي اورژانس 

در حوزه هاي برگزاري آزمون سراســري حضور 
داشــتند، همكارانم در كوتاه ترین زمان ممكن 
با 5آمبوالنس و یك اتوبــوس آمبوالنس راهي 
محل حادثه شــدند. همچنين تيم فرماندهي 
بحران اورژانس سبزوار نيز در محل حضور یافت 

و امداد رساني به حادثه دیدگان آغاز شد.
وي ادامه داد: در بررسي هاي اوليه معلوم شد كه 
در این حادثه متأسفانه 13نفر ازجمله یك نوزاد 
جان خود را از دســت داده اند. همچنين 11نفر 
دیگر نيز مصدوم شــده بودند كه براي مداوا به 
مراكز درماني منتقل شدند. مسئول روابط عمومي 
اورژانس سبزوار در ادامه گفت: ساعتي از انتقال 
مصدومان به بيمارســتان مي گذشت كه یكي از 
آنها به دليل شــدت جراحات وارده جان خود را 
از دست داد تا شمار قربانيان این حادثه به 1۴نفر 
افزایش یابــد. وي در ادامه گفــت: علت حادثه 
توسط پليس در دست بررســي است اما یكي از 
علت هاي ایجاد تصادف زنجيره اي پخش شدن 
آرد در سطح جاده بود؛ طوري كه بعد از تصادف 
اوليه چيزي شبيه مه ایجاد شده و رانندگان دیگر 
دید كافي نداشــتند و این حادثه رقم خورد. به 
گفته وي هم اكنون مــداواي مصدومان حادثه 

در بيمارستان شهيد بهشتي سبزوار ادامه دارد.

علتحادثه؛نقصترمز
ســاعتي از این حادثه هولناك مي گذشــت كه 
پليس راه علت اوليه این حادثه را نقص در سيستم 
ترمز كاميــون دانگ فنگ اعالم كرد. ســرهنگ 
ایوب شــرافتي، جانشــين رئيس پليس راه ناجا 
در این باره گفت: ساعت 11:15 صبح جمعه یك 
مورد تصادف زنجيره اي بين 10 خودرو شامل یك 
دستگاه تریلي دانگ فنگ، یك دستگاه كاميون 
بنز و 8 دستگاه خودروي سواري دیگر گزارش شد 
كه بررسي هاي اوليه نشان مي دهد در این حادثه 
تریلي دانگ فنگ به علت نقص سيستم ترمز مقصر 
بوده است. وي در ادامه گفت: بررسي هاي دقيق تر 
در این باره ادامه دارد و محــل وقوع حادثه براي 

پاكسازي تا اطالع ثانوي مسدود است.

تصادف كاميون با 9خودرو جان 1۴نفر 
را گرفت

فاجعهكاميونآرد

تصميمهولناكدانشآموز
ممتازبعدازكنكور

پسر 19ســاله كه همه تالشــش را كرده بود در 
كنكور ریاضي موفق شود، وقتي آزمون را خراب 
كرد تصميم گرفت به زندگي اش پایان بدهد. به 
گزارش همشهري، ساعت18 پنجشنبه گذشته 
گزارش مرگ پسري 19ســاله به قاضي ساسان 
غالمي كشيك جنایي پایتخت اعالم شد. با حضور 
تيم تحقيق در محل حادثه معلوم شــد پسري 
19ساله خودش را از پشت بام ساختماني ۴طبقه 
به پایين انداخته و جان باخته است. در بررسي ها 
مشخص شــد كه او دانش آموزي ممتاز و معدل 
دیپلمش 19و نيم بوده است. او یك سالي بود كه 
خودش را در خانه حبس كرده و درس مي خواند 
تا در رشــته دلخواهش قبول شود و باالخره روز 
كنكور رســيد و وي سر جلســه امتحان كه روز 
پنجشنبه برگزار شــده بود حاضر شد. اما ظاهرا 
او در كنكور موفق نبوده و نتوانسته بود آنطور كه 
دلش مي خواست به سؤاالت پاسخ بدهد. همين 
مســئله باعث ناراحتي او شــده و پس از آزمون 
و بازگشــت به خانه به پشــت بام رفته و تصميم 
هولناكش را عملي كرده بود. وســایلي كه وي با 
خودش به سر جلسه كنكور برده بود مانند مداد و 
پاك كن و... در پشت بام پيدا شد و در این شرایط 
قاضي جنایي دســتور انتقال جســد به پزشكي 

قانوني و انجام تحقيقات بيشتر را صادر كرد.

شهادت؛ آخرين مأموريت مأمور پليس
 متهم تحت تعقيب در جریان تعقيب و گریز مأمور 

پليس را زیر گرفت و باعث مرگ وي شد.انتظامي
به گزارش همشــهري، ســاعت21:۴5 پنجشنبه 
گذشته مأموران ضربت سركالنتري چهارم سوار بر موتور در حال 
ماموریت براي اجراي طرح مقابله با فروشندگان مواد مخدر، سارقان 
و اراذل و اوبــاش بودند كه به راننده خودروي پرایدي مشــكوك 
شدند. آنها با دیدن راننده كه مردي 30ســاله بود او را شناسایي 
كردند. وي سابقه حمل مواد مخدر، شرب خمر و زورگيري داشت و 
چهره اش براي پليس شناخته شده بود. در این شرایط مأموران به 
راننده خودروي پراید دستور ایست دادند اما او اقدام به فرار كرد. 
عمليات تعقيب آغاز شــد و راننده پراید سعي داشت هرطور شده 
از دست پليس فرار كند اما پس از گذشت 10دقيقه تعقيب و گریز 
پشت چراغ قرمز در محدوده تهرانپارس گرفتار شد. او كه خود را 
در یك قدمي دســتگيري مي دید دنده عقب گرفت كه به فرارش 
ادامه بدهد. اما همزمان یكي از موتورهــاي پليس را زیر گرفت و 
این اتفاق باعث شد كه 2ماموري كه سوار موتور بودند نقش زمين 
شــوند. راننده پراید از روي 2 مأمور رد شد تا فرار كند اما مأموران 

موتورسيكلت دوم، وي را دستگير كردند.

خبرتلخ
2مأمور پليس كه زخمي شــده بودند، گروهبان یكم حامد ضابط 
و ســتوان یكم محسن حســيني نام داشــتند كه براي درمان به 

بيمارســتان انتقال یافتند اما تــالش كادر درمــان براي نجات 
گروهبان یكم حامد ضابط بي نتيجه ماند و او ساعت 5صبح جمعه 

به شهادت رسيد.
با مرگ این مأمور 21ساله، گزارش این حادثه به قاضي ساسان 
غالمي بازپرس جنایي تهران اعالم شــد و متهم دستگير شده 

تحت بازجویي قرار گرفت. وي گفت: براي انجام كاري به شمال 
كشور رفته بودم و هنگام برگشت از آمل فردي را به عنوان مسافر 
سوار كرده و به تهران آوردم. پس از آنكه مسافر را در شرق تهران 
پياده كردم در حال گشتن در آن حوالي بودم كه مأموران به من 
مشكوك شدند. با دیدن مأموران ترســيدم و با توجه به سوابق 
كيفري كه داشــتم تصميم به فرار گرفتم اما پشــت چراغ قرمز 
گرفتار شــدم. وي ادامه داد: در آن لحظه فقط به فكر فرار بودم 
و از حضور مأموران خبر نداشــتم و این تصادف ناخواسته اتفاق 
افتاد. پس از تحقيق، متهم براي بازجویي هاي بيشتر در اختيار 
مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قــرار گرفت. در همين 
حال ســردار كيوان ظهيري، رئيس پليس پيشگيري پایتخت 
گفت: گروهبان یكم حامد ضابط یكي از نيروهاي دلسوز و خوب 
پليس بود. او در ماموریت هایش از هيچ تالشي دریغ نمي كرد و تا 
پاي جان كار مي كرد كه در آخر جانش را پاي كارش داد. سردار 
ظهيري ادامه داد: او 2 روز قبل از اینكه به شهادت برسد به راننده 
خودرویي مشكوك شده كه بعد از استعالم متوجه سرقتي بودن 
آن مي شود. به راننده دستور ایست مي دهد اما او فرار كرده كه 
بعد از آن در خيابان بن بست گرفتار شــده و متهم براي فرار از 
دست پليس پسري 13ساله را گروگان گرفت. اما مأمور فداكار با 
اقدام بموقع موفق به دستگيري متهم و نجات پسرنوجوان شد. 
او عالوه بر این 2۴ساعت قبل از شــهادتش متهمي را با ۴كيلو 

هروئين و تریاك دستگير كرد.

اقيماندهدربند
اآزادي3ملوانب

ب

يسومالي،آنهاپساز
دزداندرياي

خانهبرميگردند
6سالبه

يوابراهيمبلوچنيا
هواري،عبدالهنوهان

ازراست:جاللد
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عليتاجديني
نویسنده و پژوهشگر

راهنما

لعل:نمایشــگاه گروهي نقاشــي، حجم، 
عكس/ 31مرداد تا 31شهریور/ خيابان سنایي، 

خيابان شاهين )خدري(، پالك 18، گالري اُ

نمايشگاهآثارفرشيدملكيوحامد
صحيحي:نمایشــگاه گروهي/31مرداد تا 
18شــهریور/خيابان وليعصر، خيابان فتحي 
شــقاقي، ميدان ســلماس، پالك ۵، گالري 

طراحان آزاد

اينجا،ميشــودچندوقتيماند:
نمایشــگاه انفرادي فربــد الكایي/31مرداد تا 
14شــهریور/خيابان فرشــته، خيابان بيدار، 

پالك6، گالري زیرزمين دستان

آشــفتگي:نمایشــگاه گروهي نقاشي، 
حجم، عكس/31مرداد تا 12شهریور/ خيابان 
كریمخان زند، خيابان سنایي، خيابان سيزدهم، 

شماره21، گالري سایه

۴۰دقيقهمصاحبهدرموردســوت
شــرقي:نمایشــگاه گروهي/31مــرداد تا 
18شهریور/خيابان ویال، خيابان سميه، خيابان 

پورموسي، شماره 30، گالري سو

ازقابديگــري:نمایشــگاه گروهي 
عكس/31مرداد تا 7شهریور/ميرداماد، ميدان 
مادر، خيابان شهيد ســنجابي)بهروز سابق(، 

بن بست یكم، پالك8، نگارخانه شميده

نقاشيهايكاظمايزي:31مرداد تا 
14شــهریور/خيابان ولي عصر، باالتر از ميدان 
ولي عصر، كوچه فرخي، پالك 11، گالري اوت  

سایدر این

نقاشيپالستيك:نمایشــگاه انفرادي 
راضيه اعرابي/31مرداد تا 7شــهریور/خيابان 
مطهري، خيابان ميرعمــاد، كوچه دوازدهم، 

پالك11، گالري ویستا

خطخطي:نمایشــگاه انفــرادي آوا 
شــيرجعفري/31مرداد تــا 21شــهریور/
خيابان وليعصــر. باالتر از پــارك وي. خيابان 
فياضي)فرشته( مجتمع ســام سنتر طبقه 1، 

گالري هوم

مولوي و امام حسينع 
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عكس: همشهري/ ُمنا عادل

سناريويكشداروطوالنيادامهداشتن
كروناهمچنــانفيلمزندگــيماراسينما

دســتخوشتغييراتميكندووقتي
ميخواهيمازهــراتفاقوموضوعــيحرفبزنيم
ناخودآگاهيكرويسكهآنباكوويد19تعبيرميشود.
باهمينمنطقاستكهمهمترينوقايعسينماييرادر
آغازششمينماهسالمرورميكنيمويادمانميماند

كهكروناباسينماچههاكهنكرد...

گفتند»نه«
این پرونده از همان روز 16بهمن 1392مفتوح شد. كدام 
پرونده؟ پرونده بالتكليفي فيلم ســينمایي رستاخيز به 

كارگرداني احمدرضا درویش كه از همان نمایشــش در 
كاخ جشنواره فيلم فجر، توســط گروهي از مراجع مورد 
انتقاد قرارگرفت. اصل قصه بر سر نشان دادن چهره حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( بود و هشدار در برابر این موضوع كه 
همواره محل اختالف بين علما بوده است.  شانزدهم تيرماه 
دو سال بعد، رستاخيز براســاس مجوز نمایش صادره از 
سازمان سينمایي به اكران درآمد اما این نمایش عمومي 
تنها یك روز دوام آورد. ســازندگان فيلم سراغ شكایت از 
مسئوالن سازمان سينمایي رفتند و مدعي شدند اگر فيلم 
مشكلي براي نمایش عمومي داشته چرا مجوز نمایش آن را 
صادر كرده اند. این شــكایت بعدها منجر شد به پرداخت 
مبلغ 17ميليــارد توماني از خزانه همــواره كم جان این 
سازمان براي رفع مشــكالت و در اختيار گرفتن مالكيت 
فيلم. این مبلغ براي در اختيار گرفتن 60درصد مالكيت 
فيلم پرداخت شد و رســتاخيز از انبار سازمان سينمایي 

رسيد. سال گذشته فيلم رســتاخيز به دوبله عربي سر از 
یوتيوب درآورد و با اینكه بعدها از این سایت حذف شد اما 
حواشي اش ادامه داشت و چند روز پيش هم رئيس سازمان 
ســينمایي از صدور مجوز نمایش خانگي براي انتشار این 

فيلم خبر داد تا حرف ها دربــاره فيلم درویش، همزمان با 
ایام محرم دوباره از سر گرفته شود. تهيه كننده فيلم البته 
روي خوشي به این خبر نشان نداد و بعد هم مدعي شد اگر 
بنا به پخش اینترنتي فيلم باشد باید یك پلتفرم اختصاصي 

روحِسلطانيززندانيبَجست

مولوي ، امام حسن و امام حسين)عليهماالسالم( را برمبناي 
روایتي از حضرت رسول گوشواره هاي عرش الهي مي داند: 

چونكهســبطينازسرشواقفبدند
گوشــوارهعــرشربانــيشــدند

 سبط اكبر و سبط اصغر به ترتيب از القاب حسن و حسين 
فرزندان علي ابن ابي طالب)ع( است كه موالنا به آنها اشاره 
مي كند و مي گوید چون دو سبط پيامبر از اسرار الهي آگاه 
بودند، مقام گوشواره هاي عرش خداوند را به دست آوردند. 
وي درداستان آمدن شاعري به شهر حلب در روز عاشورا، از 

امام حسين)ع( به سلطان و خسرو دین تعبيركرده است.
روحِســلطانيززندانــيبَجســت

جامهچونَدّريموچونخائيمدست؟
 در بيت بعد دوباره مولوي امام و یارانش را خســروان دین 

خوانده است.
چونكهايشــانخســرودينبودهاند

وقتشاديشــد،چوبُگسستندبند
آنان كنده و زنجيرها را از پاي جانشــان گشودند و به سوي 

سراپرده هاي دولت و سعادت رسيدند.
ســويشــاُدروانِدولــتتاختند

انداختنــد را زنجيــر و كنــده
دورِملكاســتوگهوشاهنشــهي

گرتــويــكذّرهازايشــانآگهي
اگرتو شمه اي از حال ایشان با خبر بودي مي دانستي كه امروز 

براي آنان روز سلطنت معنوي و خوشي پادشاهي است.
در غزليات هم از امام حســين مكرر یادكرده كه غزل ذیل 

دلكش ترین آنهاست.
كجاييــدايشــهيدانخدايــي

كرباليــي دشــت بالجويــان 
كجاييــدايســبكباالنعاشــق

هوايــي مرغــان ز پرندهتــر 
موالنا هم در دیوان شمس و هم در مثنوي غالباً وقتي اسم 
شهيد را مي آورد، یادآور شهيدان كربال مي شود و نمونه اعالي 
شهيد را شــهداي كربال مي داند. اما موالنا درباره شهيدان 

كربال، صفت اصلي آنها را رها شدن و آزاد شدن مي خواند:
كجاييــدايزجانوجــارهيده

كســيمرعقلراگويــدكجاييد
كجاييــدايدرزندانشكســته

رهايــي را وامداران بــداده 
كجاييدايســبكروحانعاشق

هوايــي مرغــان ز پرندهتــر 
كجاييــدايشــهانآســماني

بدانســتهفلــكرادرگشــايي
كجاييــدايدرمخــزنگشــاده

كجاييــداينــوايبينوايــي
درآنبحريدكاينعالمكفاواست

زمانــيبيــشداريدآشــنايي
كفدرياســتصورتهــايعالم

زكــفبگذراگــراهــلصفايي
دلمكفكردكايننقشســخنشد

بهلنقــشوبهدلروگــرزمايي

فرهاديلدا|بگذارسفركنيمدرتاريخبيتاريخي.بگذاريادمانبيايد
كهدرشيرازهستيمواينتونلهمانگذرمعروفياستكهغمهاي
داشآكلرابهخودوديوارهايشهموارميكرد.بگذارباوركنيمكاكا
رستمهاهنوزهممنتظرندتاانتقامبگيرندودشنهراازپشتبهجان
يكمردفروكنند.بگذاربفهميمكهكاكارستمسالهاهوارزدكهمن
بانامرديگروهيخاصاززندگيوكاروعشقدورشدهاموبعديادمان
بيايدكهداشآكلپسچهكشــيدهكهخودشحتيدرقصههاهم
قربانيبود.بگذارهمينتونلرابانورهايبيرمقوديوارنوشتههاي
محووكاكارستمهايبدقوارهامروزيپلكبزنيموبهخودمانبگوييم

ماهمقصههايفرداهستيم...

كاكارستمهايامروز

چند فريم مكتوب از رويدادهاي سينمايي كه با  ماه آخر تابستان از راه رسيدند 
سينما شهريور

قسمت اول

تابستانه    19ميلياردی
آمارها درباره تابستانه كتاب 99چه می گويند؟

تابستانه كتاب 1399كه با شعار »كتاب 
بخوانيم، ایمن بمانيم« از 18مرداد آغاز 
شده بود، پنجشنبه 30مرداد به پایان 
رســيد. در روزهاي آخــر، آمار فروش 
كتاب افزایشي چشــمگير پيدا كرد و 
به مرز 20ميليارد تومان نزدیك شــد. 
اگر طرح تنها چند ساعت دیگر تمدید 
مي شــد، مرز 20ميليــارد تومان را رد 
مي كرد. فروش طرح تابســتانه تقریباً 
دوبرابر طرح بهارانه كتاب 99اســت. 
چنين طرح هایي راهكاري است براي 
خروج از ركودي كه كتابفروشي ها از آغاز 

كرونا تا االن به آن دچار شده اند.
آمارهــاي خانه كتاب نشــان مي دهد 
مثل دوره هاي گذشته كتابفروشي هاي 
شهرستان ها در طرح تابستانه پيشتاز 

بوده اند. در ميان 10كتابفروشــي برتر 
طرح تنها یــك كتابفروشــي تهراني 
به چشــم مي خورد. كتابفروشي هاي 
شهرســتان ها هنوز ارتباط بيشتري با 

مخاطبان و دوستداران كتاب دارند.
امــا هيچ كــدام از طرح هــاي فصلي 
جایگزیني براي نمایشگاه كتاب تهران 
كه هنوز برگزار نشده و بعيد است امسال 
برگزار شود، نخواهند بود و خانه كتاب 
یا مؤسسه جدید »خانه كتاب و ادبيات 
ایران« و معاونت فرهنگي وزارت ارشاد 
باید فكر جدي تر براي بازار كتاب و نشر 
بكنند. شاید طرحي گسترده تر در بازه 
زماني طوالني تر بتواند جایگزیني براي 
نمایشگاه كتاب باشد. پایيزه كتاب كه 
هميشه از استقبال بيشتري برخوردار 
بوده و روز كتابگردي در آبان ماه فرصت 
مناســبي براي برگزاري چنين طرحي 

است.

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

كتابفروشي هاي 
شركت كننده:

 761 

مجموع كتاب هاي به 
فروش رسيده در 

تابستانه 99: 

مبلغ كل فروش به تومان: 

 19.537.074.983  

508881

برترين ها براساس تعداد 
كتابفروشي هاي شركت كننده 
تهران:................. 119كتابفروشي
اصفهان:................. 85كتابفروشي
خراسان رضوي:........ 81كتابفروشي
قم:....................... 70كتابفروشي
كردستان:............... 44كتابفروشي

پرفروش ترين استان ها براساس تعداد كتاب ها:
تهران:........................................... 72614كتاب

خراسان رضوي:................................... 55315كتاب 

اصفهان:............................................ 53216كتاب 

فارس:.............................................. 42926كتاب 

قم:.................................................. 35825كتاب 

خوزستان:.......................................... 30751كتاب 

گيالن:............................................... 29699كتاب 

آذربايجان شرقي:................................ 22348كتاب 

مازندران:.......................................... 20779كتاب 

كردستان:.......................................... 14376كتاب 

برترين كتابفروشي هاي ايران براساس تعداد كتاب ها: 
دنياي كتاب قم:............................................ 11055

كتاب فرازمند رشت:..................................... 10991

پاتوق كتاب شهركرد:......................................... 9376

پاتوق كتاب شيراز:........................................... 8246

كلبه كتاب جهرم:.............................................. 8015

كتاب رشد اهواز: .............................................6354

كتابفروشي ثالث تهران: .....................................6161

بوكتاب بندرعباس: ..........................................6010

كتاب شرق اهواز:............................................ 5571

پاتوق كتاب اراك:............................................ 5338

كتاب

براي آن طراحي شود. این حرف ها در واقع بيش از هر چيز 
نشان از سنگ هاي بزرگي داشت كه معناي نزدن مي دهند 
و ظاهرا هم قرار نيســت وضعيت نمایش این فيلم كه حاال 
بخش عمده پول آن از بيت المال پرداخت شــده بســامان 
برسد.  هنوز گروهي از مراجع معتقدند این فيلم قابل نمایش 
نيست و سازندگان هم گویي صبر بسياري دارند چون یك 
محرم دیگر هم از راه رسيد و دست خالي سينما براي این 

ایام دوباره به چشم آمد و هيچ اتفاقي نيفتاد...

ليال مریم مي شود؟
در این روزهــا باید به همين خبرهــا دل خوش كرد. حاال 
اگر این خبر تكذیب هم شــد باز الاقل فرصت داشته ایم تا 
چند روزي ميوه زندگي ســعدي سينماي ایران را در فيلم 
كارگردان درخت زندگي در ذهن متصور شــویم و كيفور 
باشــيم از حضور یك ایراني در فيلم كارگردان برنده نخل 
طالي كن ولو در حد تأیيد سایت IMDB. اصل ماجرا این 
است كه شنيده مي شود و تأیيد نمي شود كه ليال حاتمي قرار 
اســت در فيلم جدید ترنس ماليك به نام »آخرین سياره« 
نقش مریم مجدليه را بازي كند. همه  چيز مســرت بخش 
است جز شيطنت هاي بي مزه كاربران ایراني فضاي مجازي 
كه براي عرض اندام، گاهي شــيطنت هاي نامطلوبي انجام 

مي دهند و ممكن است با توجه به سكوت ادامه دار سازندگان 
فيلم درباره این حضور تنها یك تله اینترنتي باشــد. با این 
همه باید اعتراف كرد اگر ليال حاتمي براي بازي در این فيلم 
انتخاب شده باشد دوباره به جایگاه خاص خود به عنوان بازیگر 
یك فيلم اسكاري و عضو آكادمي اسكار، عضو هيأت داوران 
كن، دارنده نشان شواليه و از همه اینها مهم تر بازیگر محبوب 
و اثبات شده سينماي ایران بازخواهد گشت وگرنه یادآوري 
اینكه او سال گذشته با فيلم »مردي بدون سایه« روي پرده 

رفته هيچ انرژي و اميدي به هوادارانش نمي دهد.

زیست اميدواركننده
خبر كوتاه انتشــار مجــوز نمایش براي فيلم ســينمایي 
»دوزیســت« به كارگرداني برزو نيك نژاد در این روزها كه 
قحطي فيلم خوب آمده، خبري خوش هست. دوزیست با 
جواد عزتي و هادي حجازي فر و پژمان جمشيدي ازجمله 
فيلم هاي خواســتني و البته كمتر تحویل گرفته شده در 
جشــنواره سي و هشــتم فيلم فجر بود كه به عنوان تجربه 
اول فيلمسازي، براي كارگردانش برداشتن گام هاي استوار 
و رو به جلویي را ميسر ســاخت. اكران این فيلم مي تواند 
پروتكل هاي نگران كننده قهر مخاطبان با سينماها را اندكي 

به عقب نشيني وادارد.
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   بايدن متحد متفاوتي براي ژاپن

كيوسك

روز گذشــته ســرانجام مالقــات 
70دقيقــه اي مصطفــي الكاظمي، گزارش

نخســت وزیر عراق با ترامپ در كاخ 
سفيد برگزار شــد؛ مالقاتي كه به گواه رسانه هاي 
عربي و آمریكایي، فضاي مثبتــي بر آن حاكم بوده 
است. ترامپ در نشســت خبري بعد از این مالقات 
گفت: هم اكنون تعداد محدودي از نيروهاي نظامي 
آمریكا در عراق باقي مانده اند و اگر ایران گام مثبتي 
بردارد، براي كمك به حل بحران هاي عراق آماده ایم. 
رئيس جمهور آمریكا همچنين در بخش دیگري از 
سخنان خود كه بازتاب گســترده اي در رسانه هاي 
منطقه داشــت افزود: نيروهاي ائتالف ظرف مدت 

محدودي از عراق خارج خواهند شد.
درمقابل، مصطفــي الكاظمي نيز با اشــاره به این 
مذاكــرات دوجانبه گفــت: آمریكا كشــور مهمي 
اســت كه در آن صنایع پيشــرفته اي وجود دارد و 
عراق فرصت شراكت با این كشور بزرگ را غنيمت 
مي شــمارد. بر این اســاس به توافق هاي خوبي در 
حوزه هاي نفت و نيرو دست یافتيم كه نتایج آن در 
آینده اي نه چندان دور در پروژه هاي اســتراتژیك 
استان ذي قار روشــن خواهد شــد. وي همچنين 
درباره مســئله خروج نيروهاي آمریكا گفت: براي 
نخستين بار است كه مي بينم آمریكا پاسخي روشن 
و قابل فهم به مطالبات طرف عراقي در این باره داده 

است.
ســاعاتي پس از برگزاري این مالقات، خبرگزاري 
دولتي عراق از حصول توافقي مهم ميان دولت هاي 
عراق و آمریكا براي تشــكيل هيأتي ویژه با هدف 
»تنظيم برنامه زماني و جزئيــات خروج نيروهاي 
ائتالف از خاك عــراق ظرف مدت 3ســال« خبر 
داده اســت. در متن این گزارش آمده: الكاظمي در 
مدیریــت گفت وگوهاي اســتراتژیك براي خروج 
آمریكا از عراق موفق شــد. از ســوي دیگر، احمد 
الصحاف، ســخنگوي دولت عراق با اشاره به برخي 
جزئيات این مذاكرات گفــت: عراق خواهان تعامل 
اســتراتژیك با آمریكا در تمامي حوزه ها، ازجمله 
آموزش و اقتصاد در چارچوب منافع مشترك ميان 
2كشــور اســت. وي همچنين تأكيد كرد: موضع 
هيأت عراقي در مذاكرات كاخ ســفيد، عدم ورود به 
هيچ یك از محورهاي منطقه اي عليه محوري دیگر 

بوده است.
با وجود این اما برخي جریانات سياســي در داخل 
عراق نســبت به نتایج علني مذاكرات كاخ ســفيد 
تردید داشته و آن را نوعي تبليغات به شمار آورده اند. 
براي مثال فاضل الفتالوي، عضو فراكســيون فتح 
)شاخه سياسي حشد شعبي در پارلمان( در مصاحبه 
با شــبكه االتجاه گفت: دولت الكاظمي متأسفانه 
جدیت كافي بــراي پيگيري این پرونــده را ندارد. 
جدول زماني كه از ســوي هيــأت مذاكره كننده 
عراقي منتشر شــده نيز چنين واقعيتي را )خروج 
3ساله ائتالف( نشان نمي دهد. الفتالوي تأكيد كرد: 
نيروهاي آمریكا اگر واقعا تصميم به خروج داشــته 
باشــند مي توانند ظرف حداكثر 3 ماه خاك عراق 

را ترك كنند.

محورهاي سه گانه
به نوشــته »مركز امور عراق در شوراي آتالنتيك«، 
سفر مصطفي الكاظمي به واشنگتن و مالقات هاي 
وي با سياســتمداران و رهبران آمریكایي جزئياتي 
داشته كه در تاریخ روابط 2كشور بي سابقه به شمار 
مي رود. در گزارش این مركز آمده: براي نخستين بار 

نوعي برابري ميان مواضع 2كشور در مذاكرات دیده 
مي شود كه چارچوب آن، توســعه روابط و افزایش 
سطح شراكت هاي اســتراتژیك با احترام به اصول 
و منافع ملــي آمریكا و عراق بوده اســت. این مركز 
همچنين محتواي رایزني ها و توافق هاي الكاظمي در 
كاخ سفيد و كنگره را در 3محور تقسيم كرده است:

مسئله نيروهاي آمريكا در خاك عراق: به نظر 
مي رســد نخســتين گام براي بســتن این پرونده 
جنجالي در روابط عراق و آمریكا برداشــته شــده 
است. دولت آمریكا بدون ورود به جزئيات تفصيلي، 
اصل خــروج ائتــالف از خاك عــراق در برنامه اي 
3ســاله را پذیرفته اســت و ظاهرا در این مسير از 
الگوي خود در سوریه پيروي مي كند؛ یعني خروج 
گســترده نيروها و باقي ماندن تعداد بسيار محدود 
براي ماموریت هاي نمادین و احتماال ســایر اهداف 
آموزشــي. مســئله خروج آمریكا از عراق یكي از 
محورهاي مهم اختالفي ميان ترامپ و پنتاگون بوده 
است. پارلمان عراق پس از شهادت سردار سليماني 
و حاج ابومهــدي المهندس با صــدور قطعنامه اي 
خواســتار خروج فوري نيروهاي آمریكایي از خاك 

این كشور شد.

توافق هاي اســتراتژيك اقتصــادي: ارزش 
توافق هاي صورت گرفته ميان عــراق و آمریكا در 
حوزه هاي نفت و نيرو بيش از 8ميليارد دالر اعالم 
شده است. در گزارش شوراي آتالنتيك در این باره 
آمده: مســئله توافق هاي اقتصادي عراق با آمریكا 
مخصوصا در حوزه نيرو و برق مورد اعتراض ایران بود 
اما الكاظمي موفق به امضاي این توافق شد. به نظر 
مي رسد در جریان سفر مهم الكاظمي به تهران بر سر 
این مسئله توافقي صورت گرفته باشد كه درصورت 
صحت این فرضيه، گامي مهم در مســير مصالحه 

ایراني-آمریكایي اتخاذ شده است.
تأكيد بر روابط مثبت عراق با همسايگان: در 
مواضع هيأت عراقي، مخصوصا فواد حســن، وزیر 
خارجه این كشور اصراري آشكار بر ضرورت احترام 
به منافع ملي و منطقه اي عراق دیده مي شد؛ امري 
كه از سوي شوراي آتالنتيك، به عنوان نشانه اي از 
تالش دولت الكاظمي براي حفظ توازن ميان تهران 
و واشــنگتن ارزیابي شده اســت. در بخش پایاني 
گزارش این مركز آمده: هيأت مذاكره كننده عراقي 
تأكيد داشت كه پيامي منفي از سفر واشنگتن براي 
تهران مخابره نشود و در این زمينه موفق بوده است.

به گفته منابع عراقي، مصطفي الكاظمي در سفر به واشنگتن براي خروج 
نيروهاي آمریكایي از عراق ظرف مدت 3سال به توافق رسيده است توافق براي خروج

  كابينه كرونا)در اسرائيل( روز 
دوشنبه درباره قرنطينه در ايام 

تعطيالت رأي مي دهد

   وزارت خارجه)چين( اعالم كرد 
كه مذاكرات با آمريكا به زودي شروع 

مي شود

   بايدن وعده خارج كردن آمريكا از 
» تاريكي« داد

   همه چشم ها به خبر تاريخي 
اردوغان

سياوش فالح پور
خبرنگار

2 ماه ونيم مانده به انتخابات ریاست جمهوري آمریكا، تكليف نامزد 
دمكرات ها به طور رسمي در همایش ملي حزب كه به مدت 4روز 
و به صورت ویدئوكنفرانس ادامه داشــت، مشخص شد و اكنون 
چشم ها به همایش ملي جمهوریخواهان دوخته شده كه قرار است 
دوشنبه هفته جاري آغاز شود. تكليف نامزدها از چند هفته قبل 
مشــخص بود اما با برگزاري این دو همایش، دوئل انتخاباتي جو 

بایدن و دونالد ترامپ رسما وارد مرحله آخر خواهد شد.
حضور باراك اوباما و همسرش در جمع سخنرانان همایش ملي 
دمكرات ها، وزن ویژه اي به این برنامه داده و به اعتقاد بسياري از 
تحليلگران آمریكایي، سخنان این دو كمك بزرگي به جذب آراي 
مردد به نفع جو بایدن خواهد كرد. اوباما رویكرد خود طي 4سال 
گذشته و سنت روساي جمهور پيشين در آمریكا را زیرپا گذاشت 
و با یك سخنراني آتشين به استقبال مرحله آخر انتخابات و دونالد 
ترامپ رفت. اوباما ترامپ را متهم كرد كه به ریاســت جمهوري 
همچون »یك شوي تلویزیوني« نگاه مي كند. او گفت كه برخالف 
انتظارش هنوز با گذشت 4سال، ترامپ در این پست » جا نيفتاده 

و رشد نكرده « چون توانایي اش را ندارد.
سخنان باراك اوباما در حالي عليه دونالد ترامپ مطرح مي شود 
كه با وجود توهين هاي تند ترامپ طــي مدت حضورش در كاخ 
سفيد، هرگز به طور مســتقيم عليه او موضع گيري نكرده بود. در 
كل، این سنت هميشه در ميان روساي جمهور سابق در آمریكا 
رعایت شده كه در مورد جانشين خود سكوت مي كنند و به احترام 
او و جایگاهش، هرگــز در نقد عملكردش ســخني نمي گویند. 
حضور ترامپ در پست ریاست جمهوري آمریكا اما همه معادالت و 
مالحظات را به هم زده و دیگر جایي براي تعارفات معمول سياسي 
باقي نگذاشته تا به قول هيالري كلينتون، انتخابات امسال براي 

آمریكایي ها، انتخاب ميان مرگ و زندگي باشد.
ســخنراني اوباما نيز همچــون دیگر ســخنراني هاي همایش، 
به صورت ویدئویي و از قبل ضبط شــده بود. او اما جاي خاصي را 
براي ضبط ویدئو انتخاب كرده بود؛ موزه تاریخ انقالب آمریكا در 
شهر فيالدلفيا كه محل امضاي اعالميه استقالل این كشور بوده 
است. اوباما در ســخنان خود، رفتارهاي ترامپ را به شدت مورد 
انتقاد قرار داد و گفت كه او از اختيارات گسترده ریاست جمهوري 
تنها در راستاي منافع خود و دوســتانش بهره گرفته است. اوباما 
ترامپ را متهم كرد كه جایگاه ریاســت جمهوري را در حد یك 
شــوي تلویزیوني پایين آورده و تنها به دنبال جلب توجه است. 
اوباما تأكيد كرد كــه نتيجه ریاســت جمهوري ترامپ، تضعيف 
وجهه آمریكا در جهان و تهدید نهادهاي دمكراتيك در این كشور 

بوده است.
این سخنان، تندترین حمالت اوباما عليه ترامپ در سال هاي اخير 
به شمار مي رود. پيش از این اوباما تنها یك بار در سال2016 در 
بحبوحه رقابت هاي ریاست جمهوري، موضع تندي عليه ترامپ 
گرفته بود. او طي ســخناني در حمایت از رقيــب ترامپ یعني 
هيالري كلينتون گفت كه اگر آمریكایي ها ترامپ را انتخاب كنند، 
آن را »توهيني شــخصي« به خودش قلمداد خواهد كرد. دونالد 
ترامپ تا پيش از تعيين شدن به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه، 

مجري یك برنامه سرگرمي كننده در تلویزیون بود.
ترامپ هم در مقابل سخنان اوباما ساكت ننشست و در چند پست 
تویيتري مثل هميشــه تندترین مواضع را عليــه او مطرح كرد. 
ترامپ گفت كه اوباما در دوره ریاست جمهوري اش آنقدر بد عمل 
كرد كه مردم آمریكا به او رأي داده اند. او نوشت: »اوباما خوب عمل 
نكرد، و دليل اینجا بودن من، اوباما و جو بایدن هستند؛ آنقدر بد 

عمل كردند كه من به عنوان رئيس جمهور انتخاب شدم.«
جو بایدن هم در چهارمين شــب همایش ملــي حزب دمكرات ، 
سخنراني ماندگاري داشــت و بهتر از آنچه انتظار مي رفت ظاهر 
شد. او سخنانش را با نقل قولي از »اال بيكر« فعال حقوق مدني آغاز 
كرد و گفت: »چراغي به دست مردم بدهيد و آنها راه خود را پيدا 
مي كنند.« بایدن گفت: »اگر ریاست جمهوري را به من بسپارید، 
من بهترین صفــات را در وجودمان زنده مي كنــم، نه بدترین ها 
را. من هم پيمان نور خواهم بود، نه تاریكي.« بســياري بایدن را 
سخنور نمي دانند و معتقدند در مناظره ها در برابر ترامپ احتماال 
شكست خواهد خورد. این سخنراني اما براي او ماندگار شد. بایدن 
كه سال ها سناتور بوده و 8سال نيز در پست معاون اوباما حضور 
داشته گفت: »هيچ نسلي نمي داند تاریخ از او چه خواهد خواست. 
فقط مي توانيم بدانيم كه وقتي لحظات حساس از راه رسيد آماده 
هستيم یا نه. و حاال با یكي از ســخت ترین لحظات تاریخ آمریكا 

روبه رو هستيم.« 
بایدن گفت كه دونالد ترامــپ با نادیده گرفتن مــردم آمریكا، 
ریاست جمهوري را در خود خالصه كرده است. او عملكرد دولت 
ترامپ در بحران كرونا را هم زیر ســؤال برد و قول داد در صورت 
پيروزي در انتخابات، نخستين اقدامش، تحت كنترل درآوردن 
ویروس كرونا باشــد. او گفت: »من چيــزي را مي فهمم كه این 
رئيس جمهور از ابتدا درك نكــرده؛ هرگز اقتصاد به حالت عادي 
باز نمي گردد مگر آنكه بحران ناشــي از شيوع این ویروس را حل 

كرده باشيم.«
براي بایدن كه طبق نظرســنجي ها وضعيت بهتري نســبت به 
ترامپ دارد، ضعف مدیریت دولت ترامپ در مدیریت بحران كرونا، 
همچون یك هدیه پيش بيني نشــده عمل كرده است. بایدن از 
مردم آمریكا خواست پاي صندوق هاي رأي حاضر شوند و براي 
عبور از وضعيت موجود، دســت به اقدام بزننــد. دعوت مردم به 
حضور در انتخابات، یكي از استراتژي هاي اصلي دمكرات ها از آغاز 
رقابت ها در انتخابات امســال بوده است. به نظر مي رسد آنها تا به 
اینجا موفق هم بوده اند. وب سایت خبري-تحليلي »هيل« دیروز 
در گزارشــي خبر داد كه 52درصد افرادي كه در سال2016 در 
انتخابات شركت نكرده اند گفته اند كه در انتخابات پيش رو به نفع 
بایدن رأي خواهند داد. بایدن در نظرسنجي هاي ملي نيز با حدود 

50درصد در برابر 42درصد از دونالد ترامپ جلو است.

انتخابات آمريكا

ماه پيش، دادگاهي در مالزي نجيب رزاق، نخست وزیر پيشين 
این كشور را در نخستين محاكمه از چند محاكمه مربوط به آسيا

فســاد دولت او گناهكار اعــالم كــرد. دادگاه او را به خاطر 
سوءاستفاده از قدرت و مشاركت در پولشویي و نقض تعهدات در مجموع به 
60ســال دیگر زندان محكوم كرد. نجيب عليه حكم دادگاه فرجام خواهي 
خواهد كرد. با توجه به حضور متحدانش از حزب سازمان ملي متحد ماالیي ها 
در دولت، سرنوشت او نشان خواهد داد كه كواالالمپور تا چه ميزان در مبارزه 

با فساد جدي است.
این كه چطور مالزي به اینجا رســيده اســت و چطور با ميراثي كه رزاق به 
جاي گذاشته برخورد خواهد كرد، نشان دهنده مسير كواالالمپور در آینده 

خواهد بود.
فارن پاليسي در مقاله اي در این باره نوشته است، نجيب رزاق در سال2009 به 
 عنوان یكي از اعضاي برجسته حزبش نخست وزیر شد. حزب او در سال1957 
قدرت را در دست داشــت. آرون كانلي محقق امور جنوب شرق آسيا درباره 
رویكرد دولت هاي مالزي در این ســال ها گفته است: »همچون بسياري از 
كشورهاي جنوب آسيا، مالزي با دقت رابطه اش را با چين و آمریكا تنظيم كرده 
است. آنها همكاري هاي امنيتي محدودي با آمریكا دارند. پكن هم بزرگ ترین 
شریك تجاري مالزي است. رزاق به سختي تالش كرد تا رابطه دوستانه اي 
با رهبران آمریكا ایجاد كند اما در عين حال به  دنبال حمایت هاي مالي شي 
جين پينگ رئيس جمهور چين بود.« برخي در مالزي مي گویند این رویكرد 

در واقع او را به زیر كشيده است.
آنطور كه ویل دویگ روزنامه نگار سرشناس جنوب آسيا گزارش داده، وقتي 
كه رزاق در سال2018 از كار بركنار شد، هيچ كس به اندازه چيني ها ناراحت 
نشد چون او به چيني ها دسترسي فوق العاده اي به مالزي داده بود. در سراسر 
كشور، پروژه هاي زیرساختي مورد حمایت چين در حال برنامه ریزي یا اجرا 
بودند. این پروژه ها، هزینه هاي زیادي هم داشتند. در سال2015، رزاق براي 
توسعه یك صندوق با نام 1MDB به فساد سطح باال متهم شد. با نزدیك شدن 
انتخابات سال2018، مخالف اصلي او، ماهاتير محمد اینطور مطرح كرد كه 
پول هاي چيني اي كه به كشور سرازیر مي شدند براي پر كردن خزانه خالي 

این صندوق مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه، اتهام ها فراتر رفت و اینطور مطرح شد كه ميلياردها دالر از حساب 

این صندوق به حساب هاي شخصي رزاق منتقل شده است. و البته فقط پاي 
چين در ميان نبود. در سال2016، وزارت دادگستري آمریكا حدود 2ميليارد 
دالر دارایي جان لو، یكي از نزدیكان نجيب رزاق را مسدود كرد. این رویداد، 
رزاق را دچار سردرگمي و موقتا سياست خارجي مالزي را زیر و رو كرد. در آن 
زمان، نجيب رزاق و باراك اوباما رابطه نزدیكي با هم داشتند و در سال2014 
در هاوایي با هم دیدار كرده بودند. در پاسخ به این كار آمریكا، مدیر رسانه اي 
رزاق، آمریكا را به رویكرد استعماري و مداخله و خرابكاري در سياست هاي 
داخلي كشــورش متهم كرد. آنطور كه الكس هالن مستند ساز گفته است، 
رزاق بعد از این رویداد تظاهر به اصالحات داخلي را هم كنار گذاشــت و با 
توســل به پایگاه رأي خود، از برتري نژادي و مذهبي به ابزاري براي فشــار 
آوردن به جمعيت چيني االصل مالزي استفاده كرد. او حتي پيش از انتخابات 

سال2018 تالش كرد در انتخابات تغييراتي به نفع خود ایجاد كند.
اما نخست وزیر نتوانست از همه رسوایي ها جان سالم به در ببرد. رزاق چند 
روز پيش از اینكه با یك جت شخصي به همراه همسرش از كشور خارج شود، 
دستگير شد و هر دو تحت حبس خانگي قرار گرفتند. چند روز بعد، پليس 
سپيده دم به امالك آنها در كواالالمپور حمله كرد و جست وجو را شروع كرد. 
در عكس هایي كه احتماال توســط پليس گرفته شــده و بعدا به بيرون درز 
كرده، مشخص است كه هنگام جســت وجوي خانه آنها، رزاق و همسرش 
در لباس هاي فاخر ابریشمي روي صندلي هاي مجلل وا رفته اند و باز شدن 
گاوصندوق هایشــان را نظاره مي كنند. درون ایــن گاوصندوق ها، معادل 
28ميليون دالر پول نقد )شامل 26نوع ارز متفاوت( و 50ميليون دالر وسایل 

لوكس ازجمله 284كيف از برند هاي معروف پيدا شد.
این اتفاق ها، بــه رزاق و حزب او در انتخابات لطمه وارد كرد. نخســت وزیر 
شكست ســختي خورد و براي نخستين بار در 60ســال گذشته، قدرت از 
حزب او به یك حزب دیگر منتقل شد. بعد از رزاق، ماهاتير محمد 92ساله، 
نخست وزیر سابق مالزي توانست با حزب جدیدش برنده انتخابات شود، به 

این شرط كه بعد از آزادي انور ابراهيم به نفع او از نخست وزیري كنار بكشد.
این تغيير، به گفته كریتيكا واراگور، نویســنده، چنــدان اميدبخش نبود؛ 
»همه خوشحال بودند اما باید یادآوري مي شد كه ماهاتير محمد در دوران 
نخست وزیري چندان قهرمان دمكراسي نبود. او با مطبوعات آزاد خصومت 
داشــت، با بي رحمي مخالفان را تصفيه مي كرد و بانك هاي دوستانش را از 

ورشكستگي نجات مي داد.«
واراگور در ســال2020 در مقاله اي جداگانه اینطــور نتيجه گيري كرد كه 
توافق پيچيده براي تقسيم قدرت، مالزي را به عقب رانده است؛ »ابتداي  ماه 
مارس، بحران سياسي اخير مالزي بعد از 2 هفته تب و تاب به راه حل رسيد. 
محي الدین یاسين، عضو پارلمان، به عنوان نخست وزیر سوگند یاد كرد و به 
دوراني پرآشوب در سياســت مالزي پایان داد. در این دوره، ماهاتير محمد 
استعفا داد، ائتالف حاكم از هم پاشــيد، بسياري از سياستمداران حزبشان 
را عوض كردند و به اميد اینكه پادشاه آنها را نخست وزیر اعالم كند مواضع 

متفاوتي گرفتند.«
به عبارت دیگر، سياســت در مالزي، مثل هميشه است. تنها وقتي مي توان 
گفت تغييري بزرگ روي داده كه حزب سازمان ملي متحد ماالیي ها تصميم 
بگيرد دســت از حمایت از رزاق و متحدان او بردارد و اجازه دهد كه دادگاه 
عدالت را درباره آنها پياده كند. در غيــر این صورت، وضع همان خواهد بود 

كه تا حاال بوده است.

پول هاي كثيف نجيب

دوئل ترامپ- بايدن در گام آخر

رئيس جمهور تركيه دیروز در 
یك نشســت خبري از كشف اروپا

یك ميــدان گازي در دریاي 
سياه با حجم 320ميليارد مترمكعب خبر 
داد و آن  را بزرگ ترین ميــدان گازي این 
كشور خواند. رجب طيب اردوغان اعالم كرد 
كه كشورش با كشــف این ميدان گازي و 
استفاده از آن تا سال2023، به صادركننده 
گاز تبدیل خواهد شد. پيش از این نشست، 
رسانه هاي دولتي تركيه با تبليغات گسترده 
اعالم كرده بودند اردوغان قرار است تا چند 
ساعت دیگر یك »خبر خوب« را به اطالع 
مردم برســاند. اردوغان با اشاره به جزئيات 
كشف این ميدان گازي گفت كه كشتي فتح 
متعلــق به تركيــه از حدود یك مــاه قبل 

مشــغول انجام عمليات حفاري در دریاي 
ســياه بوده كه به این ميدان گازي رسيده 
است. تركيه به واردات انرژي شامل نفت و 
گاز وابســته اســت و اميــدوار اســت با 
بهره برداري از ميدان جدید، دســت كم در 
بخش گاز خودكفا شود. بخشي از گاز تركيه 

را ایران تامين مي كند.

كشف ميدان گازي جديد؛ »خبر خوب« اردوغان
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سختميگرددجهانبرمردمانسختكوش

عكس:فرانسپرس سيلدرالهورپاكستان

نشسته ایم تو ســالن انتظار بيمارستان. 
كيپ تا كيپ ماسك و دستمال و حتي لته 
كهنه پيچانده اند جلو دهان و دماغشان. 

بيمارســتان از آن قدیمي هاســت. 
اینطور كه روي تابلــوي راهنما 

بــا خط درشــت نوشــته اند و 
بخش هاي مختلــف را با رنگ 

فسفري و نارنجي  نشــان داده اند، نصف بيشتر بيماراني كه 
مراجعه مي كنند ناراحتي كليه دارند؛ پيونــد كليه، دیاليز، 
سرطان و چند جور مرض دیگر. ســاعت 6 و 10دقيقه صبح 
است. دو سه نفر روي صندلي هاي خشــك بي ابر و یك تكه 
لميده اند. حالتي دارند خلسه وار. شــبيه خواب و بيداري. دِر 
ریلي ورودي باز مي شود. هوایي ساكن و مرده و لخت، چرخي 
مالیم در سالن مي زند. در بسته مي شود. دوباره در باز مي شود.

سه زن و دو مرد كه یكي شان دختربچه اي بغلش است بدو بدو 
مي آیند تو. دستپاچه دوروبرشان را نگاه مي كنند. یكي از زن ها 
مویه مي كند. مي رود سمت باجه پذیرش. چيزهایي مي پرسد 
كه نمي شنوم. برمي گردد. شدیدتر گریه مي كند. شدید و آرام؛ 
یك جور گریه در خود. انگار مي خواهد بقيه گریه اش را نبينند، 
روسري اش را تا روي چشــمانش پایين مي كشد. مردي كه 
پشت صندلي پذیرش نشســته براي دهمين یا دوازدهمين 
بار ساعت گرد و گنده چسبيده به ستون وسط سالن را نگاه 
مي كند. منتظر است تا شيفتش تمام شــود و برود. برود به 
خانه اش البد. حتما زن و بچه اش منتظرند. با بي ميلي و رخوتي 
خواب آلود، پرونده و دفترچه بيمه پيرمردي را كه همراه دو نفر 
دیگر آمده است براي بستري مي گيرد. پول مي گيرد و چند 

تكه كاغذ تحویلشان مي دهد.
روي صندلي یك وري مي شوم. مردي لخ لخ كنان مي آید سمتم. 
از ميان آن همه صندلي خالي ارغواني مي آید و در ردیف آخر 
كنارم مي نشيند. پاچه شلوار راحتي اش را چپانده تو جوراب 
سرمه اي اش. دمپایي پایش است. كت مندرس پشمي اش را هم 
انداخته روي دوشش. از گوشه چشم دزدكي نگاهش مي كنم. 

بي مقدمه مي گوید: »كليه درد داري؟ تكرر ادرار؟«
- نه.

- مي خواي كليه ات رو بفروشي؟
- چطور؟

»چطورم« را نمي شنود: »چند مي فروشي؟«
- نمي فروشم. اومدم پي كار مادرم.

- سراغ نداري؟ مطمئن باشه. یه بار كاله گذاشتن سرم.
چشمانش دو دو مي زند. با پارچه اي شــمد مانند و پيچازي 
جلوي دهان و دماغش را بسته. شــمد را پشت گردنش گره 
زده. یك صندلي جابه جا مي شود و مي آید نزدیك تر: »یكي 
مي خوام. یعني ضروریه. پولشــم آماده است. واقعا فروشنده 

نيستي؟«
- كي سرت كاله گذاشته؟

- چند روز پيش یكي رو جلوي در دیدم. توافق كردیم چهل ودو 
تومن. همسن و سال خودت بود. از شهرستان اومده بود. گفتم 
مثِل خودمه. راحت تر مي شه باهاش معامله كرد. كاغذ نوشتيم. 
5 تومن پيش دادم. 2روز پيش قــرار بود بياد بریم اتاق عمل. 
دیروز رفتم آدرسي كه داده بود. ســر یه ساختمون. رفقاش 

گفتن 3روزه نمي آد. در رفته به نظرت؟ 
سفيدي چشمانش سرخ و ترس خورده است.

 مي گویم: »شماره تلفن نداره؟«
- اعتباریه. خاموشه. به نظرت ماشــين بهش زده یا در رفته؟ 

نكنه مرده باشه؟
3زن و 2مرد كه یكي شان دختربچه اي بغلش است بيرون در 
كشویي سالن انتظار زار زار گریه مي كنند. یكي از زن ها چنان 

ضجه مي زند كه انگار خودش مرده است.

  آنهایي كه دوست داشتنشان 
سخت است آنهایي هستند كه 

بيشتر به عشق نياز دارند.
  زندگي یعني دردسر، مرگ، 
یعني آرامــش. آدم زنده باید با 
شــجاعت و مردانگي به سمت 

دردسر برود.
  براي دست یافتن به موفقيت 

در ابتدا باید باور كنيم كه مي توانيم.
نيكوس كازانتزاكيس

نمي توان این واقعيت را نادیده انگاشت كه در 
روزگار ما كتاب با حریفان قدري روبه روست. 
اینترنت، فضاي مجازي، بازي هاي رایانه اي و 

شبكه هاي گوناگون تلویزیوني، انيميشن ها 
و فيلم هاي ســينمایي، همــه و همه در 

پركردن اوقات فراغت كودكان 
و نوجوانــان از كتاب پيشــي 

گرفته اند.
از سوي دیگر نظام آموزشي ما، كودكان و نوجوانان را براي ورود به 
دانشگاه تربيت مي كند و جایي براي خواندن كتاب هاي غيردرسي 
باقي نمي گذارد. تنگناهاي اقتصادي نيز باعث شــده كه كاالهاي 
فرهنگي و ازجمله كتاب از ســبد خانوار حذف شود و جایش را به 
خریدن كتاب هاي درسي و كمك درســي و لوازم  التحریر بدهد. 
رشد تعداد ناشران آموزشي و مقایسه آن با ناشران عمومي گواه این 
مدعاست. اگرچه جایگاه كتاب در كاالهاي فرهنگي كاهش یافته، 
اما كتاب هرگز از زندگي ما محو نخواهد شد. چرا كه كتاب به نيازي 
پاسخ مي دهد كه دیگر مدیا ها پاسخ نمي دهند. تنها در خواندن كتاب 
است كه انسان مي تواند از لذت مطالعه بهره مند شود. البته منظور از 
كتاب، كتاب خوب است و گرنه همچنان كه فيلم خوب و بد داریم، 
موسيقي و نقاشي خوب یا بد داریم،كتاب هم خوب و بد دارد و یكي از 
دغدغه هاي والدین، انتخاب كتاب مناسب براي فرزندان شان است. 
هزاران عنوان كتاب تاليفي و ترجمه در بازار وجود دارد و اگر والدین 
خود كتابخوان نباشــند و با ادبيات كودك آشنایي نداشته باشند، 

انتخاب كتاب مناسب برایشان دشوار مي شود.
از سوي دیگر اگر به دليل وضعيت دشــوار اقتصادي و گران شدن 
قيمت كتاب، خانواده هــا آن معدود كتابي را كــه مي توانند براي 
فرزندان شان بخرند، ترجيح مي دهند كتاب هاي خوبي بوده باشد. 
نمي توان انتظار داشــت كه خانواده  با توجه به مشكالتي كه دارد 
وقت زیادي را صرف انتخاب كتاب مناسب كند. پس چاره چيست؟  
چاره كار مراجعه به نهادهایي است كه فهرست كتاب هاي مناسب 
را معرفي مي كنند؛ در ایران هم اكنون چند نهــاد این كار را انجام 
مي دهند. آنها كتاب ها را در طول سال مي خوانند، موضوع بندي و 
گروه سني شان را تعيين  و حتي كاربرد آنها را نيز مشخص كرده و از 
طریق سایت هایشان، كتاب هاي مناسب را معرفي مي كنند. نكته اي 
كه نباید از نظر دور داشت، دادن حق انتخاب به كودك است. نباید 
كودك احساس كند كه پدر ، مادر یا معلم و مربي، خواندن كتابي را 
به او تحميل مي كند. در این صورت واكنش اش منفي خواهد بود. 
دخالت بزرگترها در انتخاب كتاب براي كودك، باید در حد معرفي 
باشد و كودك باید احساس كند كه به انتخاب خودش سراغ كتابي 
رفته است. این حساسيت حتي در مورد نوجوان ها بيشتر از كودكان 
است. نوجوان به هيچ عنوان دوست ندارد بزرگترها برایش تصميم 
بگيرند. او در این سن بيشتر تحت تأثير گروه همساالن و گروه هاي 
مرجع است. وقتي مي بيند چند نفر از دوستانش درباره فيلم یا كتابي 
حرف مي زنند، دلش مي خواهد آن فيلم را ببيند یا آن كتاب را بخرد.

تا به حال معلوم شــده است كه كودكان 
به طور كلي نسبت به بزرگساالن هنگام 
دچار شدن به ویروس كرونا، بيماري 
خفيف تري پيدا مي كنند یا بي عالمت 

هســتند. اما یك موضوع دیگر ميزان 
انتقال دهندگي ویروس كرونا به وسيله 

كودكان بــه دیگران اســت كه 
به خصوص با بازگشایي مدارس 
بحث هاي زیادي را برانگيخته 

است.
بررسي هاي اخير نشان مي دهند كه ممكن است كودكان عامل 

مهمي در انتشار كووید-19 در جوامع باشند.
یك بررســي در آمریكا كه »بار ویروســي« )ميــزان ویروس 
موجود در راه هاي تنفسي( در كووید-19 را در ميان كودكان و 
بزرگساالن مقایسه كرده بود، نشان داد این ميزان در كودكان زیر 
5سال 10 تا 100برابر بيشــتر از كودكان بزرگ تر و بزرگساالن 

است.
یك بررســي دیگر در آمریكا در 192كودك در سنين متفاوت 
كه عالمت دار یا بي عالمت بودند ولي به علت تماس با افراد دچار 
عفونت، از آنها آزمایش ویروسي  گرفته شده بود، 49نفر آزمایش 
مثبت داشتند. نكته مهم تر این بود كه ميزان ویروس در راه هاي 
هوایي این كودكان با عالئم خفيف یا بي عالمت بيشتر از ميزان 

ویروس در بزرگساالن بستري شده در بيمارستان بود.
بنابراین با وجود خفيف بودن عالئم كرونا در كودكان، نباید آنها 

را به عنوان انتشاردهنده هاي بالقوه ویروس از نظر دور داشت.
پيش از این تصور مي شــد كه كــودكان به علــت كمتر بودن 
گيرنده هاي ویروسي در آنها كمتر احتمال دارد دچار كووید-19 
شــوند؛ اما یافته هاي این پژوهشگران نشــان داد با وجود كمتر 
بودن این گيرنده ها دركودكان، ميزان هاي باالیي از ویروس در 

آنها وجود دارند.
با توجه به این یافته ها، جدا از آنكه شــدت بيماري در كودكان 
چقدر باشد، آنها نسبت به بزرگساالن واگيردارتر هستند و مي توان 

آنها را »انتشاردهنده هاي خاموش« ویروس ناميد.
یك یافته دیگر این بررســي این بود كه فقــط نيمي از كودكان 
با آزمایش مثبت دچــار تب بودند، بنابراین اســكنرهاي دماي 
غيرتماسي در ورودي هاي ساختمان ها نمي توانند نقش چنداني 

در یافتن افراد دچار عفونت داشته باشند.
اگر مدارس بــه جاي ترغيب بــه ماســك زدن و فاصله گيري 
اجتماعي فقط بر پایش عالئم متكي باشند، ممكن است كودكان 
باعث برانگيختن موج دیگري از كرونا شــوند، چرا كه كودكان 
مي توانند ویروس را به درون خانوارهایي كه در آنها چند نســل 
با هم زندگي مي كنند، ببرند و افراد آسيب پذیرتر دچار بيماري 

شدید شوند.

بلــك بــري هملت، 
كتابي اســت نوشته 
ویليــام پــاورز كــه 
عليرضا طاق دره آن را 
به فارسي برگردانده 
و از ســوي نشر نو در 
319صفحه منتشــر 

شده است.
 صفحــات دیجيتال 

)كامپيوتــر و تبلت و تلفن   همــراه و...( 
كارهاي شــگفت انگيزي برایمان مي كنند، اما 
باري را نيز بر دوشــمان مي گذارند كه تمركز را 
برایمان دشوارتر مي كند و نمي گذارد كار خود را 
به بهترین شكل ممكن انجام دهيم، روابطمان را 
مستحكم كنيم و به آن عمق و غنایي برسيم كه 

آرزو مي كنيم.
راه حل این مسئله چيست؟ ویليام پاورز در »بلك 
بري هملت« چنين استدالل مي كند كه ما فقط 
به نظام فكــري تازه هر روزه اي بــراي زندگي با 
صفحات دیجيتال نيازمندیم. پــاورز عزم خود 
را براي حل مسئله اي جزم مي كند كه نامش را 
»مخمصه ارتباطات« نهاده اســت. او سفري به 
گذشــته ها مي كند و از زندگي و افكار برخي از 
برجسته ترین اندیشمندان تاریخ، از افالطون تا 
شكسپير و هنري دیوید ثورو، بهره مي برد تا اثبات 
 كند كه ارتباط دیجيتال وقتي مفيدتر است كه 
آن را با چيزي كه ضد آن است به تعادل و توازن 

برسانيم: قطع ارتباط.
این كتاب شــما را به مبارزه با عــادت و اعتياد 

زندگي مجازي فرا مي خواند.
ویليام پاورز، نویســنده كتاب بلك بري هملت، 
 زاده 14مارس 1961نویســنده، روزنامه نگار و 
تكنيسين آمریكایي اســت. پاورز در رود آیلند 
بزرگ شده و از دانشگاه هاروارد با مدرك تاریخ و 
ادبيات فارغ التحصيل شده است. وي تحصيالت 
تكميلــي اش را در اســپانيا گذراند، ســپس به 
واشنگتن دي ســي نقل مكان كرد. او همچنين 
معاون ســنا در ایاالت متحده بود كه در زمينه 

روابط خارجي، اطالعاتي و نظامي كار مي كرد.
بلك بري هملت را نشــر نو با شــمارگان هزار و 
100نســخه، به بهاي 58هزار تومان منتشــر 

كرده است.

با اینكه ابن سينا از برجسته ترین فيلسوفان و دانشمندان جهان 
اسالم است و در هزار سال گذشته آثار او در جهان نيز تأثيرگذار 

بوده اســت، ولي كارنامه ابن ســيناپژوهي در ایران چندان 
پربرگ وبار نيست و به نسبت جایگاه او در تاریخ فرهنگ 
و تمدن اسالمي و ایراني، آثار ارزشمندي كه در معرفي 
ابن سينا و آرا و آثارش نگاشته شده قابل توجه نيست 

اختيار عالقه مندان قرار نگرفته و آثار خود ابن سينا نيز به طور كامل تصحيح نشده و در 
است. در واقع ابن سينا زندگي ناآرام و پرحادثه اي داشــته و پاره اي از عمر خود را در  
كارهاي سياسي و همنشيني با اميران سپري كرده است. با این همه، به واسطه وسعت 
اطالعات و تجربيات علمي، فلسفي، هوشمندي و حافظه قوي، چنان آثار عظيمي در 
فلسفه، علوم مختلف و حتی در مباحث ذوقي و عرفاني پدید آورده كه كل جریان هاي 
فكري و فرهنگي پس از خود را در جهان اسالم و حتی اروپاي سده هاي ميانه تحت تأثير 

قرار داده است.
تار و پود نظام فلسفي ابن ســينا متشكل از فلسفه ارســطویي، مكتب نوافالطوني و 
جهان بيني اسالمي است ولي چارچوب فلســفه وي عمدتا ارسطویي است و شاید به 
همين سبب ابن سينا نماینده فلسفه مشایي در شــرق جهان اسالم به شمار مي آید و 
در ادبيات فارســي از وي به نام »مثل اعالي اســتدالليون« یاد مي شود. اندیشه هاي 
فلسفي ابن سينا را پس از مرگش شاگردان وي ازجمله برجسته ترین آنان مانند ابوعبيد 
جوزجاني، ابوالحسن بهمنيار و ابوعبداهلل معصومي ترویج كردند و افكار ابن سينا حضور 
خود را در ميان چهره هاي برجسته سده هاي دیگر مانند خواجه نصيرالدین طوسي، 
قطب الدین شيرازي، صدرالدین دشتكي، غياث الدین منصور شيرازي و جالل الدین 
دواني حفظ كرد. همچنين تأثير ابن سينا را حتي در مخالفان او یعني ابوحامد غزالي، 
فخر رازي و ابن رشد نيز مي توان پي گرفت. البته تأثير ابن سينا را مي توان در اندیشه 
مغرب زمين نيز ارزیابي كرد و در این ميان از آلبرت كبير، توماس آكوئيناس و راجر بيكن 
و برخي از فالسفه قرن بيستم یاد كرد كه از ابن سينا بسيار تأثير پذیرفته اند. عالوه بر 
این ابن سينا در بسياري از علوم ازجمله روانپزشكي، ریاضيات، زبان شناسي، موسيقي، 
نجوم و پاره اي از علوم طبيعي تاليفات متنوع و گرانقدري به جا نهاده كه به غيراز آثار 
فلسفي اوست و در پزشكي نيز شهرت جهاني دارد و كتاب قانون او كه دایره المعارف گونه 
ابن سينا در پزشكي است، طي چند سده مرجع دانشمندان شرق و غرب بوده و شرح هاي 
زیادي بر آن نوشته شده است. این كتاب عظيم كه همه كتاب هاي پزشكي دیگر را در 
سایه خود نهاده بود، چندین سده در دانشگاه هاي اروپا تدریس مي شد و ابن سينا در 
این اثر، همه اطالعات پزشكي یوناني و عربي را تا دوران خود بدانگونه كه از آنها آگاه بود 

یك جا گرد آورده است.
بيشتر آثار ابن ســينا به عربي نگاشته شده اســت و توانایي و تســلط او را در نگارش 
كتاب هاي علمي و فلسفي به این زبان مي توان سنجيد. افزون بر این، ابن سينا در ادبيات 
فارسي نيز دستي قوي داشته و بيش از 20اثر فارسي نيز به او منسوب است كه از ميان 
آنها انتساب »دانشنامه عالیي« و »رساله  در نبض« یا »رگ شناسي« بدو مسلم است و 
آثار فارسي ابن سينا مانند سایر نثرهاي علمي زمان وي با رعایت ایجاز و اختصار كامل 
نوشته شده است. كوتاهي جمالت و پرهيز از تكلف و صنایع لفظي از ویژگي هاي سبك 
نگارش اوست و به كارگيري نثر فارسي براي بيان مفاهيم دقيق فلسفي و علوم وابسته 
بدان با ابن سينا آغاز مي شود و سپس به  دست شاگردانش و كساني مانند ناصرخسرو، 
عمر خيام، عمر بن سهالن ساوي، افضل الدین كاشاني، قطب الدین شيرازي و خواجه 

نصيرطوسي ادامه مي یابد.
در یك سال گذشــته در مجموع 29 اثر چاپ اول با شــمارگان 19500نسخه درباره 
ابن سينا انتشار یافته كه این آثار به زندگي ابن سينا، اندیشه هاي ابن سينا در آینه نگاه 
معاصر، اصول تعليم و تربيت از نگاه ابن سينا، وحي و نبوت در اندیشه سينوي، منطق 
ابن سينا، شرح اشارات، اندیشه هاي زیباشناختي ابن سينا، بررسي تطبيقي اندیشه هاي 
ابن ســينا با افالطون، دكارت، فارابي، ســهروردي، مالصدرا، كانت، بنتام و هایدگر 
پرداخته است. همچنين آثار دیگري چون 3حكيم مسلمان، برگزیده قانون در طب، راه 
اصفهان: سرگذشت ابن سينا نوشته سينوهه از آثار تجدید چاپي درباره ابن سينا بوده كه 

چاپ هاي دهم، دوازدهم و شانزدهم این 3اثر در سال98 منتشر شده است.

به گفته دانشمندان در تمام آب هاي جهان فقط 5وال سفيد وجود دارد و یكي از آنها 
در آالسكا دیده شده است. به گزارش ســایت بریتانيایي مترو، این وال سفيد كه براي 
بسياري یادآور موبي دیك )به انگليسي: Moby Dick یا The Whale( رمان مشهوري 
از هرمان ملویل، نویسنده آمریكایي است به خودي خود آنطور كه در برخي صفحه هاي 
مجازي توصيف شده گونه جداگانه اي نيست. بلكه والي است كه دچار اختالل مادرزادي 

آليبينيسم است كه در فارسي و به انسان هاي دچار این اختالل ، »زال« نيز مي گویند.

فرزامشيرزاديداستان
داستان نویس و روزنامه نگار

یادداشت

یادداشت

عليمالئكهپزشك همشهري
روزنامه نگار و پزشك

محمودبرآبادي
نویسنده كتاب هاي كودكان

علياصغرمحمدخاني
معاون فرهنگي و بين الملل شهركتاب

ویترین

ِكلك 

دانستني ها

كپنهاك: نخست وزیر دانمارك از طرح جدید دولت براي 
كاهش سن بازنشستگي به 61ســال خبر داد. به گزارش 
یورونيوز، خانم فردریكسن مقابل خبرنگاران گفت: كساني 
كه به مدت 42، 43 یا 44سال كار كرده اند مي توانند یك، 
2 یا 3سال زودتر از موعد بازنشستگي، از این حق استفاده 
كنند و زودتر دست از كار بكشند. این طرح از سال2022 

ميالدي به اجرا گذاشته خواهد شد.

توكيو: ژاپني هــا توالت هاي عمومــي را طراحي كرده و 
ساخته اند كه چنانچه كســي از آن استفاده كند از بيرون 
رنگ شيشــه هاي آن به حالت مات درمي آید. به گزارش 
دیلي ميل، این توالت ها براي اطمينان بخشيدن به مردم 
ساخته شده اند؛ به این وسيله فردي كه داخل این توالت 
مي شود مطمئن است كه درهاي آن قفل شده و از بيرون 

نيز همه متوجه بسته بودن درها مي شوند.

كيپتاون: شــركت Dimond Limited از كشف یك 
الماس با كيفيــت 442قيراط در یك معدن در كشــور 
پادشاهي لســوتوي آفریقا خبر داد. این الماس بزرگ در 
معدن كيمبرليت كشور یاد  شــده یافت شد و اكنون جزو 
40الماس بزرگ جهان است. درآمد حاصل از فروش این 
الماس براي تأمين مالي یك پروژه عمومي ویژه خواهد بود 

كه با توافق با دولت لسوتو تصویب خواهد شد.

پكن:رئيــس اپيدميولوژیك مركز كنترل و پيشــگيري 
بيماري هاي چين مدعي شد كرونا با رسيدن زمستان به 
چين باز نخواهد گشت. به گزارش سي جي تي ان، این مقام 
بهداشتي چين گفت: جلوگيري از ورود كاالهاي وارداتي به 
وظيفه اصلي چين براي پيشگيري و كنترل بيماري كرونا 
تبدیل شده اســت. جلوگيري از ورود ویروس به چين از 

طریق بيماران آلوده و غذاهاي یخ زده آلوده نيز مهم است.

كرونابهچينبازنخواهدگشتاستخراجالماس442قيراطيديواراينتوالتهاماتميشوندكاهشسنبازنشستگيبه61سال

سالنانتظار

بلكبريهملتكودكان»ناقالنخاموش«كروناهستند؟هيچچيزجايكتابرانخواهدگرفت!

همانديشيدوروزهمجازي»انديشيدنباابنسينا«

شكارتصويروالسفيد
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مهتاب

مي تراود مهتاب
مي درخشد شبتاب

نيست يك دم شكند خواب به چشم كس 
و ليك

 غم اين خفته ي چند
 خواب در چشم ترم مي شكند 

  
نگران با من استاده سحر 

صبح مي خواهد از من

كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را
بلكه خبر 

در جگر ليكن خاري
از ره اين سفرم مي شكند 

  
نازك آراي تن ساق گلي

كه به جانش كشتم
و به جان دادمش آب

اي دريغا به برم مي شكند 

  
دست ها مي سايم

 تا دري بگشايم
 بر عبث مي پايم

 كه به در كس آيد
 در و ديوار به هم ريخته شان

 بر سرم مي شكند 
   

مي تراود مهتاب 

مي درخشد شبتاب
مانده پاي آبله از راه دراز

 بر دم دهكده مردي تنها 
كوله بارش بر دوش

دست او بر در، مي گويد با خود:
غم اين خفته ي چند

خواب در چشم ترم مي شكند

۱۳۲۷

شعر

يادداشت اول 

سند

ارزش استمرار 
چند سطري در ستايش نيما يوشيج و راهي كه در شعر امروز ايران آغاز كرد

 مرتضي كاردر  ��������������������������������������������������������������������

نيما يوشيج زماني پا به عرصه شعر مي گذارد كه چند سالي 
است تغيير در شعر فارسي آغاز شــده. شعرهاي شاعران 
اروپايي به فارسي ترجمه مي شود. شعر در روزگار مشروطه 
و سال هاي بعد به زبان زندگي روزمره نزديك مي شود. شعر 
فارسي كم كم شعر صلب سال ها و قرن هاي گذشته نيست. 
سنت چندصدساله در آســتانه تغيير است. نظام نشانه ها 
دستخوش تغيير شده، نشانه هاي تسامح و تزلزل در ساختار 

شعر نيز گاه و بيگاه به چشم مي خورد.
نوگرايان آشنا به شعر اروپايي، تحت تأثير تحوالت سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي، نوگرايي در شــعر را آغــاز كرده اند. 
نيما به اقتضاي ســن و ســال، كمي دير به صف نوگرايان 
مي پيوندد؛ درســت زمانــي كه نوگرايــان يكي يكي تلف 
مي شوند. تقي رفعت خودكشــي مي كند. ميرزاده عشقي 
ترور مي شود. شــعر ابوالقاســم الهوتي فداي آرمان هاي 
سوسياليستي مي شود. شمس كسمايي و جعفر خامنه اي 
نوگرايي هاي شان را پي نمي گيرند. نيما همين قدر مي تواند 
كه ويرايش هاي نخست بندهايي از شعر را به روزنامه »قرن 
بيستم« ميرزاده عشقي برســاند و نام خود را به عنوان نفر 

آخر نوگرايان سال هاي پس از مشروطه ثبت كند.
نيما كه از مدرسه سن لويي فارغ التحصيل شده، به استخدام 
وزارت ماليه درمي آيد. در ســال۱۲۹۹ »قصه رنگ پريده، 
خون سرد« و در ســال۱۳۰۵ »خانواده سرباز« را منتشر 
مي كند. نيمــا هنوز در مرز ســنت و نوگرايي قدم مي زند. 
هنگام انتشــار »افسانه« جواني اســت بيست وپنج ساله و 
طبيعي است كه جدي گرفته نمي شود و هنوز مرجعيتي 
ندارد كه تأثيرگذار باشد و در غيبت نوگرايان رهبري جريان 

نوگرايي در شعر را به عهده بگيرد.

سال هاي بعد ســال هاي تنهايي و فراموشي است. پس از 
استقرار حكومت رضاخان، از شور و نشــاط و آزادي هاي 
سال هاي پس از مشروطه خبري نيســت. بهار مطبوعات 
خزان مي شود و روزنامه ها يكي يكي تعطيل مي شوند. نيما 
كار دولتي را تاب نمي آورد و بيكار مي شود. همراه همسرش 
عاليه كه معلم است به شهرهاي شمالي مي رود. اغلب بيكار 
است و گاه تدريس مي كند. سال هاي فترت شاعر آغاز شده؛ 
سال هاي فقر و تنگدستي و بيكاري. گاهي شعر مي گويد، 
گاهي داستان و يادداشــت هاي روزانه مي نويسد و گاهي 
چيزي نمي نويســد اما هنوز رؤياي تغيير در ســنت شعر 
فارسي را در سر دارد. چيزي نمي تواند نيما را از راهي كه در 
پيش گرفته بازدارد. او يكســره باور است و اعتمادبه نفس، 

بي لحظه اي ترديد.
چند سال بعد به تهران بازمي گردد. بيكاري همچنان ادامه 
دارد. در خالل اين ســال ها نوگرايان ديگــري پا به عرصه 
گذاشــته اند. آنها مي كوشند ســكه نوگرايي را به نام خود 
ضرب كنند اما كمي بعــد، از حركت مي ايســتند و مثل 

نوگرايان پيشين نمي توانند ادامه دهند.
ثبت نام نيما به عنوان پيشواي نوگرايي و پدر شعر نو بيش 
از هر چيز مديون استمرار اوست. او نيز مي توانست نوگرايي 
را كنار بگذارد و نامي فراموش شده در تاريخ ادبيات امروز 
باشد. نوگرايي و تجديد حيات شعر براي نيما تفنن يا هوس 
زودگذر يا راهي براي شعارهاي سياسي و يا فرصتي براي 
جلوه گري نيست، نوگرايي هدف نيما يوشيج است و چيزي 

نمي تواند او را از رسيدن به هدف خود بازدارد.
راه نيما براي رسيدن به شــعر نو راه درازي است آكنده از 
آزمون و خطا و كوشش بسيار. كارنامه شعري او پر برگ  و 
بار است. در كارنامه نيما شمار شعرهايي كه در مقايسه با 
شاهكارهاي او معمولي به شمار مي روند، كم نيست. اما او 

آن قدر آزمون و خطا مي كند كه سرانجام شعرهاي بزرگ و 
شاهكارهايش در خالل آزمون و خطا خلق مي شوند.

ســال هاي ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ آغاز دوباره نيما يوشيج است. 
»ققنوس« و »غراب« شعرهايي هســتند كه نيماي تازه را 
معرفي مي كنند. تغيير ساختار شعر سنتي فارسي، بسياري 
را در صف مخالفان نيما قرار مي دهد. نيما ديگر شاعر جوان 
سال  انتشار افسانه نيســت، مردي ميانسال است اما هنوز 
مثل سال هاي جواني سر جنگ با سنت هاي گذشته را دارد. 

پس بي توجه به مخالفت ها راه خود را مي رود.
همزمان، به نظريه پردازي در شــعر مشــغول مي شــود و 
محصول ســال ها تأمل و تجربه را كم كم منتشــر مي كند 
تا همگان دريابند آنچه او درنظر دارد، تنها به  صورت شعر 
محدود نمي شــود. مي كوشد نظريه را در شــعر اجرا كند 
تا نظريه هاي او پيش از همه در شــعر خودش تجلي كند. 
سال هاي دهه۱۳۲۰ ســال هاي نيماست. كم كم شاعران 
جوان مي آيند و نيماي بزرگ را كشف مي كنند. نخستين 
پيروان نيما شعرهاي او را سرمشق قرار مي دهند و جريان 
نوگرايي در شعر فارسي آغاز مي شود. نيما ديگر تنها نيست.

هر چه بيشــتر مي گذرد نيما ارزش و اهميــت و جايگاه 
بيشتري مي يابد. شــعرها و ديدگاه هاي نيما درباره شعر 
بيشتر درك مي شود. كم كم نيما قدر و منزلتي پيدا مي كند 
كه افسانه اي است. تحوالت شعر فارسي ادامه پيدا مي كند. 
در ســال هاي دهه های 4۰ و ۵۰، وقتي كه ديگر شــاعر از 
جهان رفته است، هر چندسال جرياني تازه پديد مي آيد و 
هر كدام از جريان ها خود را ادامه واقعي شعر نيما مي دانند. 
حركتي كه او آغاز كــرده، حتي به قالب هاي ســنتي نيز 

سرايت مي كند و غزل نيمايي شكل مي گيرد و... .
راهي كه نيما آغاز كرده است تا امروز هم ادامه دارد. شعر 

امروز تا هنوز هم شعر نيمايي است.
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نيمای  شاعر و نظريه پرداز   را 
نمی توان تفكيك كرد

مؤلفه هاي شعر نيمايي در گفت و گو با مصطفي علي پور 

عده اي آغاز شــعر نيمايي را از 
شعر »افسانه« در ۱۳۰۱ مي دانند و عده اي 
ديگر معتقدند نيما از ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷، يعني 
انتشار »ققنوس« و »غراب« و شعرهايي كه 
در دهه۲۰ شمسي منتشر مي شود، به كمال 
مي رسد� از نظر شما نيما كدام است؟ نيماي 

افسانه يا ققنوس؟ 
نيما از افسانه شروع مي شود. افسانه يك نقطه 
عطف و نقطه تحول در شــعر فارســي است. 
از شعري كه با مشــروطيت آرام آرام حركت 
مي كند بــراي تغيير. بعد از يــك دوران گذار 
بحراني ادبي كه شعر از آن اليه هاي تودرتو كه 
ارتباطش را با جامعــه قطع مي كند در دوران 
مشــروطيت كم كم به مردم نزديك مي شود 
و اوج اين نزديكي را در افسانه مي بينيم. اين 
يك امتياز افسانه اســت، ولي افسانه به لحاظ 
ارزش هاي زيبايي شناسي و شكل شناسي هم 
يك تحول بســيار بزرگ بوده. با اين همه اگر 
افسانه نيما اتفاق نمي افتاد بعدها عالقه و ذائقه 
نيما ديگر آن قدر حركت نمي كرد براي تحول 
جدي تر كه حاال ســال ۱۳۱۶يا ۱۳۱۷ غراب 
و ققنوس را خلق كند. درواقع نيما از افســانه 
نيما شده و بعد مي توان گفت اوج به اصطالح 
پهلواني نيما در شــعرهاي نيمايي اش اتفاق 

مي افتد.
نيماي شاعر مهم تر است يا نيماي 

نظريه پرداز؟ 
نيما را اصال نمي تــوان تفكيك كرد. نيما يك 
شخصيت دوبعدي دارد؛ هم نظريه پرداز است 
و هم شاعر و نظريه هاي خودش را اجرا مي كند. 
نيما مهندس شــعر بوده و هر مهندسي براي 
خلق يك اثر هنري معماري پيشــنهادهايي 
دارد كه  بايد بر مبناي يك نظريه باشــد. نيما 
خيلي پيش تر از آنكه به شــعر مورد نظرش 
برســد، نظريه ها را در ذهنش ساخته و بعد بر 
مبناي نظريه هايش آثاري را توليد كرده است.

اگر بخواهيم اصول و مباني نظريه 
نيما را در شــعر فهرست كنيم، مهم ترين 
مولفه هايي كــه مي توانيم برشــماريم، 

چيست؟ 
۳مولفه اساسي در شــكل دهي به شعر نيما 
بوده اند: ذهن نيما، موســيقي و ديگري زبان. 
ذهن به انديشــه و محتوا مربوط مي شود، به 
هرحال متعلق به حوزه تاريخي و جغرافيايي 
خاصي است. اتفاق هايي كه در شعرهاي نيما 
مي افتد محصول دوران ماســت، در حالي  كه 

شاعران پيش از او اينطور نبودند.
مولفه دوم موسيقي شعر نيماست. نيما معتقد 

بسياري ممكن است هنر نيما را تغيير درصورت شعر بدانند، همچنان كه شعر نو اغلب از نظر صوري تعريف مي شود، نه محتوايي� اصلي ترين 
مؤلفه هاي شعر نيما چيست؟ زبان و موسيقي چه جايگاهي در شــعر نيما دارد؟ آنچه او در »حرف هاي همسايه« و »ارزش احساسات« و 
يادداشت هاي ديگر مي گويد تا چه اندازه در شعر او تجلي يافته است؟ مصطفي علي پور، يكي از نظريه پردازاني است كه در طول سال هاي 
گذشته بيشتر همت خود راحذف و بررسي درباره نيما و شعر او كرده است� »تا صبحدمان؛ مقدمه اي بر زيبايي شناسي تصوير و زبان شعر 
نيما«، »ساختار زبان شعر امروز« و »درباره زبان شعر« ازجمله كتاب هاي او در حوزه نظريه شعر است كه عمدتا بر مبناي ديدگاه هاي نيما 
شكل گرفته� عالوه بر اين، سال هاست كه او در كارگاه هاي خود ديدگاه هاي نيما را در حوزه شعر تبيين مي كند� آنچه مي خوانيد خالصه اي 

از يك گفت و گوي بلند با  او درباره نيماست�

به موسيقي اســت، آن قدر كه نوعي عبوديت 
دارد در برابر موسيقي، تا حدي كه به هيچ روي 
حاضر به حذف موسيقي نيست. نوع تعريفي 
كه از موسيقي مي كند با آنچه به نام موسيقي 
در شعر سنتي و كالسيك داريم متفاوت است. 
او معتقد اســت يك مصراع يا يك بيت، وزن 
توليد نمي كند و وزن يك جريان است كه از 
آغاز شعر شروع مي شود و ادامه پيدا مي كند 
تا نقطه پايان شعر. همين نكته است كه سبب 

كوتاهي و بلندي مصراع ها مي شود.
در حوزه زبان، نيما معتقد اســت مردم امروز 
ما و جامعه امروز ما زبانــي را طلب مي كنند 
كه در مناســبات اجتماعي شــان درگيرش 
هستند. برخوردشــان با پيرامون و طبيعت و 
نظام هستي زباني را مي طلبد كه مردم به نوعي 
آغشته به آن زبان هستند. درواقع تمام ماهيت 
و ذاتشان با آن زبان شكل مي گيرد. آنچه نيما 
در زبان خلق كرده، زبان معيار نيســت. نيما 
معتقد است شــعر بايد زبان ويژه خودش را 
داشته باشــد، لذا به عناصري پناه مي برد يا 
ســنت هايي را خلق مي كند كه زبان شعر او 
را تامين كنند. مثل خيلي از شاعران معاصر 
خودش نيســت كه مثال بر پايــه زبان معيار 
بنويسد؛ مثال شــعر »عقاب« دكتر خانلري، 
فاقد زبان به آن شكلي است كه نيما از آن حرف 
مي زند. نيما در زبان معيار دخالت مي كند تا 
زبان شــعر را توليد كند. چه دخالت در حوزه 
لفظ كه واژه ســازي مي كند و چــه در حوزه 

سنت هاي نحوي.

نكته ديگري كه نيما در نامه ها و نوشته هايش، 
به ويژه در حرف هاي همســايه، بر آن تأكيد 
مي كند، ابهام اســت. به گمان من شعر نيما 
دوســاخت دارد. خودش البته هيچ جا به اين 
دو ساخت اشــاره نكرده. دريافت من از شعر 
نيما اين اســت. يكي ســاخت صورت است 
كه برمي گــردد به موضــوع زبــان، لحن و 
به اصطالح مفردات، يعنــي درواقع واژگان و 
ساختار نحوي و موســيقي. يكي هم ساخت 
معنا كه در واقع عمده ســاخت معنا را ذهن 
شاعر تشكيل مي دهد. محتوا، حس، شهود، 
عاطفه، عنصر تخيل و از همــه مهم تر ابهام. 
ابهام ذاتي، قريحي و دروني شعر نيما ساخت 
معنا را ايجاد مي كنــد و به همين دليل وقتي 
شما با شــعر نيما رودررو مي شويد، غير از آن 
خصلت هاي خاص غيرقابل ترديد زبان نيما، 
با ابهامي مواجه مي شويد كه با يك بار خواندن 
ممكن است قانع نشويد و شايد شعر را دريافت 
نكنيد و ناگزير باشيد كه چندين بار بخوانيد و 

تامل و تفكر كنيد.
بسياري ابهام را با پيچيدگي اشتباه مي گيرند، 
درحالي كه پيچيدگي در لفظ اتفاق مي افتد 
و ابهام در ذات شــعر. ابهام هاي نيما از جنس 
پيچيدگي نيســتند. هرچند ممكن اســت 
در بعضي از شــعرهاي آغازين نيمــا رموز و 
پيچيدگي زباني  وجود داشــته باشد. حتي 
در شعرهاي كمال يافته اش هم ممكن است 
باشد. اما دستاورد بزرگ نيما، جز مولفه هايي 
كه گذشــت،  ابهام اســت. نمونه اش را مثال 

شعر در »ري را« مي توانيد ببينيد. ري را يكي 
از مبهم ترين شــعرهاي نيماســت و يكي از 
ماندگارترين شعرهاي او. اين ابهام كه عنصر 
اساسي ساخت معنا در شعر نيماست، درواقع 
ظرفيت تأويلــي را به شــعر مي دهد و باعث 
مي شود يك اثر شعري به تعداد مخاطبانش 

تفسير و معنا داشته باشد.
پس موسيقي، زبان و ذهن و ابهام كه بهتر است 
آنها را زيرمجموعه همان ذهــن قرار دهيم، 
مولفه هاي اصلي شعر نيما هستند و در عين 
حال به اعتقاد من گل ســر سبد عناصر شعر 

نيما، ابهام است.
خيلي وقت ها در شعرهاي اوليه و 
حتي شعرهاي كمال يافته، پيچيدگي هايي 

مي بينيم كه سبب مي شود از همان زمان تا 
امروز طيفي از مخاطبان نتوانند با شعرهای 
نيما ارتباط برقرار كنند، در حالي  كه چنين 
پيچيدگي هايي در شعر شاگردان نيما مثل 
اخوان و شاملو كمتر اســت و آنها به زبان 

فارسي مسلط تر بوده اند�
عدم تسلط نيما را بر زبان، در مقايسه با اخوان 
و شــاملو، قبول ندارم. نيما در پيچيده كردن 
زبانش تعمد داشــت. به نظر من افسانه، شعر 
رواني اســت. در قطعاتي كه نيمــا كار كرده و 
مثنوي ها، اصال پيچيدگي وجود ندارد. گمان 
مي كنم نيما كمي تعمد داشته در اينكه زبانش 
را طوري شكل دهد كه به زبان هيچ كس شبيه 
نباشد. در شعرهاي نيمايي نيما تقريبا شباهتي 
بين او و شاگردانش نمي بينيم. به همين دليل 
يكي از غيرقابل تقليدترين نيمايي هاي روزگار 
ما را به نظرم نيما ساخت. اين به اين معنا نيست 

كه نيما نمي توانسته به زبان روان شعر بگويد.
يعني شما اصال به دشواري هاي 
زباني و ضعف تاليف در شــعر نيما اعتقاد 

نداريد؟
شايد در شعرهاي اوليه چنين دشواري هايي 
به چشم بخورد يا در بعضي شعرهاي دوره هاي 
بعد به دليل اينكه نيما بــه هر روي تجربه گر 
بوده و تمــام مراحل زندگي شــعري اش در 
حــال تجربه كــردن. در عين حــال آغازگر 
بوده. من فكر مي كنم وقتي يادداشــت هاي 
نيما را مي خوانم گاهي متوجه مي شــوم كه 
اصال خود نيما مطمئن نيست اثري كه خلق 
مي كند شعر خوبي از آب در خواهد آمد يا نه. 
ما با شاعري ســر و كار داريم كه گويي براي 
نخســتين بار در جهان دارد نخســتين شعر 
جهان را مي گويد. آغاز يك  نظام تازه شعري 
دشوار است، ضمن اينكه نيما تالش مي كرده 
به سنت هم وفادار باشد. به گمان من طبيعي 
بود كه زبانش كمي پيچيده باشد، ضمن اينكه 
گفتم يك ذره تعمد را هم من در آن مي بينم. 
فكر مي كنم بخشــي از اين پيچيدگي ها به 
تجربه گرايي نيما برمي گردد. اما شــاعراني 
مثل اخوان يا شاملو پا در راهي گذشتند كه 
نيما هموار كرده بود و طبيعي بود كه كارشان 

آسان تر باشد.
در عين حال عمر نيما كوتاه بود. ۶۱سال واقعا 
عمر كوتاهي بوده، به ويژه وقتي دشواري هاي 
نيما را هم لحاظ مي كنيم. فكــر مي كنم اگر 
نيما بيشتر عمر مي كرد شعرهاي بسيار بهتري 
مي گفت كه نمونــه كمال يافته ديدگاه هايش 

۱۳باشد.
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ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازه ي جهان
آواره مانده از وزش بادهای سرد

بر شاخ خیزران
بنشسته است فرد

بر گرد او به هر سر شاخی، پرندگان
او ناله های گمشده ترکیب می کند

از رشته های پاره ي صدها صدای دور
در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه

دیوار یک بنای خیالی

می سازد
از آن زمان که زردی خورشید روی موج

کمرنگ مانده است 
و به ساحل گرفته اوج

بانگ شغال و مرد دهاتی
کرده ست روشن آتش پنهان خانه را

قرمز به چشم، شعله ي خردی
خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب

وندر نقاط دور

خلق اند در عبور
او، آن نوای نادره، پنهان چنان که هست
از آن مکان که جای گزیده ست، می پرد

در بین چیزها که گره خورده می شود
با روشنی و تیرگی 

این شب دراز می گذرد
یک شعله را به پیش

می نگرد
جایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی

ترکیده آفتاب سمج روی سنگ هاش
نه این زمین و زندگی اش چیز دلکش است

حس می کند که آرزوی مرغ ها چو او
تیره ست همچو دود؛ اگرچند امیدشان

چون خرمنی ز آتش
در چشم می نماید و صبح سفیدشان

حس می کند که زندگی او چنان
مرغان دیگر ار به سر آید

در خواب و خورد او

رنجی بود کز آن نتوانند نام برد
آن مرغ نغزخوان

در آن مکان ز آتش تجلیل یافته،
اکنون به یک جهنم تبدیل یافته،

بسته ست دم به دم نظر و می دهد تکان
چشمان تیزبین.

وز روی تپه ها
ناگاه، چون بجای پر و بال می زند

بانگی برآرد از ته دل سوزناک و تلخ

که معنیش نداند هر مرغ رهگذر
آنگه ز رنج های درونیش مست

خود را به روی هیبت آتش می افکند
باد شدید می دمد و سوخته ست مرغ!

خاکستر تنش را اندوخته ست مرغ!
پس جوجه هاش 

از دل خاکسترش به در 
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كتاب شناسي نيما در حوزه نثر 

 شاعر، داستان نويس
نظريه پرداز

در انتظار مجموعه 
اشعار بدون غلط 

كتابشناسي انتقادي نيما يوشيج از ابوالقاسم 
جنتي عطايي و سيروس طاهباز تا شراگيم يوشيج 

و عبدالعلي عظيمي 

نوآوري هاي نيما در ادبيات معاصر به شــعرهاي او و تحول عظيمي كه در ساختار شعر فارسي به وجود 
آورد، محدود نمي شود. او در جنبه هاي ديگر نيز دســت به نوآوري زد و با اقتباس از سنت ادبي مغرب 
زمين، دايره آفرينش ادبي يك شاعر را گسترده كرد به طوري كه از او به غير از شعر نثرهاي زيادي نيز به 
يادگار مانده است؛ مثل نامه ها، يادداشت هاي روزانه، متن هايي در حوزه نظريه ادبي و درباره شعر و حتي 
سفرنامه، نمايشنامه و داستان. درست است كه در ادبيات كالسيك فارسي نيز بسياري از شاعران مانند 
ناصرخسرو، سعدي، عطار و بيدل عالوه بر شعر در نثر نيز استاد سخن بوده اند ولي نيما در عين اينكه به 
اين سنت ادبي نگاهي دارد با فهم مقتضيات دنياي مدرن و جايگاه جديدي كه براي شاعر به وجود مي آورد 
به مقوالتي توجه كرد كه تا پيش از آن در ادبيات فارسي سابقه نداشت و پس از آن بسياري از شاگردان او 
راه او را ادامه دادند، تا به حال كتاب هاي زيادي از نيما در حوزه نثر منتشر شده است كه به صورت مختصر 

سير انتشار آنها را بررسي كرده ايم.

  محمد امين اكبري  ............................................................................................
»من مي ميرم و آثاِر شلوغ و درهم و برهِم من مي ماند و از بين مي رود. 

به من، زماِن زندگي من كمك نكرد كه بتوانم با آرامش كارم را بكنم.«
اين جمالت را نيما در اوايل دهه سيـ  چند سال پيش از مرگ خودـ  
در دفتر يادداشت هاي روزانه اش آورده است و اگر با دقت سير انتشار 
آثار او را مورد مطالعه و بازبيني قرار دهيم متوجه مي شويم كه پيرمرد 
به درستي سال هاي پس از مرگ خود را پيش بيني مي كرده است. به 
هررو، چه در زمان حياِت او چه پس از آن آثاري هم به شعر و هم به نثر 
از پيشواي شعِر نوي پارسي منتشر شده است. در ادامه تنها به معرفي و 
بررسي مجموعه اشعاري كه از نيما منتشر شده است خواهيم پرداخت 
و از معرفي و بررسي آثار او در حوزه نثر صرف نظر خواهيم كرد، چرا كه 

پرداختن به آنها مجال بيشتري مي طلبد.

نامه ها
بخش قابل توجه و مهمي از آثار نيما را نامه هاي او به 
افراد مختلف تشكيل مي دهد، از نزديكان و خانواده 
او گرفته تا شخصيت هاي مهم ادبي و فرهنگي تاريخ 
معاصر نظير ميرزاده عشقي، دكتر پرويز ناتل خانلري، 
دكتر ذبيح اهلل صفا، صــادق هدايت، جالل آل احمد، 
احمد شــاملو، بهمن محصص و... . نيما از سال۱۳00 
كه جواني تنها در تهران به دور از خانواده خود به سر 
مي برد تا واپسين ســال زندگي اش سال۱۳۳8 يك 
نسخه رونويسي شــده از هر نامه اي را كه به افراد 
مختلف نوشته است، در پيش خود نگه داشته و اين 
نسخه ها اساس كار سيروس طاهباز قرار گرفته است. 
طاهباز از نخستين سال هايي كه نسخه برداري و نظم و 
ترتيب دادن به آثار باقي مانده از نيما را عهده دار شد، 
مجموعه هايي از نامه هاي نيمــا را با نام هاي مختلف 
منتشــر كرد كه عنوان هاي آن به اين شرح است:  
»نامه هاي نيما به همســرش عاليه« )نشر تهران- 
۱۳50(، »دنيا خانه من اســت« )نشر زمان- ۱۳50(، 
»كشتي و توفان« )نشر اميركبير- ۱۳5۱(، »ستاره اي 
در زمين« )انتشارات توس- ۱۳54( و»نامه هاي نيما 

يوشيج« )نشــر آبي- ۱۳۶۳(. ولي مجموعه كامل 
اين نامه ها اول بار در ســال۱۳۶8 درآمد كه روي آن 
نام ســيروس طاهباز به نام گردآورنــده آمده بود و 
از شراگيم يوشــيج به عنوان نظارت كننده نام برده 

شده بود.
 ولي همين كتاب در سال۱۳7۶- در سال هايي كه اوج 
اختالف شراگيم يوشيج و سيروس طاهباز بود- بار 
ديگر در انتشارات نگاه منتشر شد؛ اين بار با حذف 
نام سيروس طاهباز. اين كتاب مدت ها در بازار كتاب 
موجود نبود تا سال۱۳90 بار ديگر انتشارات نگاه آن 
را منتشر كرد اين بار با حذف نام شراگيم يوشيج و با 
آوردن مقدمه اي از سيروس طاهباز كه اصال مشخص 
نبود طاهباز آن را در چه سالي نوشته است؛ طاهبازي 
كه ۱2سال پيش از چاپ اين نسخه از دنيا رفته بود. 
به هر رو او در اين مقدمه مدعي اســت كه به تنهايي 
كار گردآوري، نسخه برداري، تدوين و چاپ آثار نيما 
يوشيج را برعهده گرفته  است. به هر رو از سال 90تا به 
امروز مجموعه نامه هاي نيما با تدوين سيروس طاهباز 
بارها تجديد چاپ شده است و در اختيار عالقه مندان 

ادبيات قرار گرفته است.

در آخر بخشــي از نامه نيما به برادر خود الدبن كه از 
مهم ترين شخصيت هاي زندگي اوست و نيما نامه هاي 
فراواني به او نوشــته آورده شده است؛ برادري كه از 
نيما كوچك تر بود و تمايالت ماركسيستي اش سبب 
شــد كه به طور مخفيانه به شوروي برود و سرنوشت 
غريبي پيدا كند. اين نامه در سال۱۳0۱ نوشته شده 
است:»االن فقط مي دانم زندگي مي كني اما دل سوخته 
من هرگز به اين راضي نمي شود تا اينكه بداند چطور 
اين زندگاني را مي گذراني؟ با حوادث چه نوع سازگاري 
مي كني؟ از انزواي عزيز، گوشه هاي جذاب طبيعت و 
زندگاني خوش دهقاني، از همه  چيز دور شده اي. حاال 
به جاي صداي يك پرنده روي شاخه هاي صحرا آواز 
بخواند، صداي آن همه انســان هاي كج سليقه را كه 
مخل التذاذ باطني مي شوند، مي شنوي. تمام سختي ها 
كه مي كشي براي جمعيت است، مي دانم. اما براي من 
بنويس. سياسي الزم نيســت، كه بتواني يا نتواني، 
از سرگذشــت خودت براي من حكايت كن كه من به 
همين مشتاقم. گفتني ها هست. شنيدني ها وجود دارد 
الدبن عزيزم بيش از اين نمي خواهم پرگويي كنم و به 

رسيدن مكتوب نازنين تو منتظرم!«.

داستان ها و نمايشنامه ها
بخشــي از آثار منثور نيما داستان هاي اوست. سيروس 
طاهباز در اواخــر دهه 40 و اوايل دهه 50 شمســي، ۳ 
مجموعه از داستان هاي نيما با عنوان هاي »آهو و پرنده ها« 
)انتشــارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان- 
۱۳49(، »توكايي در قفس« )انتشــارات كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان- ۱۳50( و»كندوهاي شكسته« 
)انتشــارات نيل- ۱۳50( را منتشر كرد كه در سال هاي 
پس از آن بارها تجديد چاپ شــد، يك داســتان بلند 
نيما نيز بــا عنوان »مرقد آقا« كه پيــش از آن در مجله 
آرش به سردبيري سيروس طاهباز منتشر شده بود در 
اواخر دهه۶0 بار ديگر منتشر شــد. سرانجام شراگيم 
يوشيج در سال۱۳9۶ با انتشار كتابي با عنوان »دفترهاي 
نيما- مجموعه آثار منثور نيما يوشيج« عالوه بر بازنشر 
داستان هاي پيشــين نيما چندين داستان كوتاه و يك 
نمايشنامه را نيز بر آثار منثور نيما افزود و توسط انتشارات 

رشديه روانه بازار كتاب كرد.

    اولين اثري كه از نيما يوشيج منتشر شــد منظومه »رنگ پريده خون سرد« 
اســت كه در قالب مثنوي و در وزِن »مثنوي معنوي« مولوي سروده شده و با اين 

بيت آغاز مي شود: 
من ندانم با كه گويم شرح درد
قصه رنگ پريده، خون سرد؟

نيما اين شعر را در اسفند ۱299 سرود و در اوايل ســال ۱۳0۱ در نشر سعادت در 
۳2صفحه منتشــر كرد. دومين اثري كه از او منتشر شد، منظومه بلند و مشهوِر 
»افسانه« است. بخش هاي ابتدايي افسانه در اسفندماه سال ۱۳0۱ و فروردين ۱۳02 
سروده و در روزنامه قرن بيستِم ميرزاده عشقي منتشر شد. نيما در سال هاي بعد 
اين شعر را كامل كرد و نخست در ســال ۱۳29 به همت احمد شاملو و با مقدمه او 
توسط انتشارات علمي در 45 صفحه به  صورت كتاب منتشر شد. شاملوي جوان در 

بخشي از مقدمه درباره افسانه چنين مي نويسد:
»افسانه را مي توان در شمار قديمي ترين آثار نيما يوشيج به حساب آورد. شايد 
افســانه قبل از »منظومه محبس« )كه برتلس مستشرق نامي معاصر روس آن را 
ترجمه كرده و در اتحاد شوروي انتشار داده است( سروده شده باشد، زيرا پيداست 
كه شاعر هنوز ايدئولوژي اجتماعي خود را نيافته بوده است، و اين نيروي عظيمي 
كه »كار شب پا« و »آي آدم ها« و »پادشاه فتح« و »مادري و پسري« را خلق كرده، 
هنوز در مجراي صحيح خود به  كار نيفتاده بوده است. مع ذلك افسانه در زمان خود 
تازه ترين كار به سبك رمانتيك بوده؛ عشقي براي »سه تابلو مريم« و شهريار براي 
»هذيان دل« خود از آن پيروي كرده اند. تأثير اين منظومه در شهريار به اندازه اي 
بود كه پرسان پرسان براي مالقات اســتاد به مازندران رفت و منظومه »دو مرغ 

بهشتي« را زير تأثير اين سفر پرداخت«.

    نيما پس از سرايش افسانه، نام و آوازه اي براي خود پيدا 
مي كند و شعرهاي متعددي كه در آن سال ها مي سرايد در 
مطبوعات معتبر منتشر مي شــود؛ به عنوان مثال منظومه 
معروِف »هان  اي شِب شوم وحشــت انگيز« در سال ۱۳02 
توســط ملك الشــعرای بهار در هفته نامه نوبهار منتشر 
مي شــود، ولي دومين كتابي كه از نيما منتشــر مي شود، 
منظومه »خانواده سرباز« اســت كه در سال ۱۳05 در 5۶ 
صفحه توسط كتابخانه خيام به چاپ مي رسد. در اين كتاب 
عالوه و بر منظومه بلند خانواده سرباز، منظومه كوتاه »شير«، 
قطعه اي با نام »انگاسي« و غزلي با نام »بعد از غروب« آمده 
 است. نيما در بخشــي از مقدمه خانواده سرباز مي نويسد:

»وقتي كه يكي از روزنامه هاي معروف قطعه »اي شــب« را 
تقريبًا يك سال بعد از تاريخ ساخته شدنش انتشار داد، اين 
قطعه مردوِد نظر خيلي از مردم واقع شد. ولي براي مصنف 

گمنام آن هيچ جاي تعجب و شكست نبود...
گفتند انحطاطي در ادبيات آبرومند قديم رخ داده اســت. 
مدت ها در تجدد ادبي بحث كردند. شــاعر كارد مي بست، 
جرأت نداشتند صريحاً به او حمله كنند. كنايه مي زدند. ولي 
صداها به قدري ضعيف بود كه به گوش شاعر نرسيد. بالجواب 
ماند. يعني فكر در سطح ديگر مشغول كار خود بود. الزم شد 

اين متفكر جرأت داشته باشد كه جرأت داشت.
در ظرف اين مدت آن قطعه با بعضي شعرهاي ديگر كه در 
اطراف خوانده شده بود در ذوق و سليقه چند نفر نفوذ پيدا 
كرد. آن اشخاص پسنديدند. استقبال كردند. و تير به نشانه 
رسيده بود. نشانه شــاعر، قلب هاي گرم و جوان است. آن 
چشم ها كه برق مي زنند و تند نگاه مي كنند. نگاه من بر آنها 

است. شعرهاي من براي آنها ساخته مي شود«.

    پس از انتشار خانواده سرباز تا سال ها، شعرهاي نيما تنها در نشريات و جنگ هاي ادبي منتشر مي شد تا سال ۱۳29 كه 
افسانه به صورت كامل منتشر شد. در سال ۱۳۳4 مجموعه شعر »نيما يوشيج و قسمتي از اشعار او« به كوشش ابوالقاسم 
جنتي عطايي منتشر شد كه دربردارنده تعدادي از شعرهاي نوي نيما بود كه در آن سال ها در نشريات منتشر شده بود. 
اين كتاب كه غلط هاي زيادي اعم از چاپی و غيرچاپی وارد آن شده بود، با بازبيني نيما و افزودن چند شعر معروف ديگر در 
سال  ۱۳4۶سال ها پس از مرگ نيما تجديد چاپ شد. جنتي عطايي، يكي از وارثاني كه نيما براي خود در زمينه نشر آثار 
تعيين كرده بود در مقدمه اين كتاب كه توسط انتشارات صفي عليشاه با نام تازه »مجموعه اشعار نيما يوشيج« منتشر شد 
ـ يكي ديگر از ورثه نيما ـ مي آورد كه به نوعي شرح  از وصيت نامه نيما رونمايي مي كند و يادداشــتي را از جالل آل احمد 

چگونگي انتشار آثار نيما پس از درگذشت اوست.

    آخرين مجموعه شعري كه از نيما در طول حياتش منتشر مي شود، منظومه نيمايي »مانلي« است كه در شهريور سال 
۱۳۳۶ به همت دكتر ابوالقاسم جنتي عطايي در انتشارات صفي عليشاه منتشر شد. بعدها سيروس طاهباز در بازنشر اين 

مجموعه در كتاب »مانلي و خانه سريويلي« در سال ۱۳52 در اين باره مي نويسد: 
»منظومه مانلي در شهريور  ماه ۱۳۳۶ در تهران به كوشش آقاي جنتي عطايي چاپ شده بود. شخص نيما روي يك نسخه 
چاپ شــده اين كتاب به خط خود، بيش از 79 مورد را، اعم از غلط هاي چاپي يا تغييراتي را كه بعد از چاپ الزم دانسته، 

مشخص كرده كه تمامي آنها در اين چاپ آمده است«.

    نيما يوشيج در سيزدهم دي  ماه ۱۳۳8 فوت مي كند. او چندي پيش از مرگ، وصيت نامه اي ادبي از خود به جا مي گذارد 
كه در قسمتي از آن چنين آمده:

»به اين نحو كه بعد از من هيچ كس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دكتر محمد معين، اگرچه او مخالف ذوق من باشد. 
دكتر محمد معين حق دارد در آثار من كنجكاوي كند. ضمنا دكتر ابوالقاسم جنتي عطايي و آل احمد با او باشند. به شرطي 
كه هر دو با هم باشند، ولي هيچ  يك از كساني كه به پيروي از من شعر صادر فرموده اند در كار نباشند. دكتر محمد معين 
كه نسل صحيح علم و دانش است، كاغذپاره هاي مرا بازديد مي كند. دكتر محمد معين كه هنوز او را نديده ام مثل كسي 

است كه او را ديده ام«.



وقت غروب کز بر کهسار، آفتاب
با رنگ های زردغمش هست در حجاب

تنها نشسته بر سر ساحل یکی غراب
وز دور آب ها

همرنگ آسمان شده اند و یکی بلوط
زرد از خزان،

کرده ست روی پارچه سنگی به سر، سقوط 
زان نقطه های دور

پیداست نقطة سیهی

این آدمی بود به رهی
جویای گوشه ای که ز چشم کسان نهان

با آن کند دمی غم پنهان دل بیان 
وقتی که یافت 

جای نهانی ز روی میل
چشم غراب خیره از امواج مثل سیل

بر سوی اوست دوخته بی هیچ اضطراب
کز آن گذرگهان

چه چیز می رسد؛ فرجی هست یا عذاب؟

یک چیز مثل هر چه که دیده ست، دیده است
خطی به چشم اوست که در ره کشیده است

بنیادهای سوخته از دور
ابری به روی ساحل مجهور

  
هر دو به هم نگاه در این لحظه می کنند
سر سوی هم ز ناحیه ی دور می کشند

این شکل یک غراب و سیاهی
و آن آدمی، هر آنچه که خواهی،

چون مایه ي غم است به چشمش غراب و زشت
عنوان او حکایت غم، رهزن بهشت 

  
بنشسته است 

تا که به غم، غم فزاید او
بر آستان غم، به خیالی درآید او

در، از غمی به روی خالیق گشاید او
ویران کند سرا چه ی آن فکرها که هست 

فریاد می زند به لب از دور: ای غراب!

لیکن غراب
فارغ ز خشک و تر

بسته بر او نظر
بنشسته سرد و بی حرکت آنچنان به  جای

و آن موج ها عبوس می آیند و می روند. 
چیزی نهفته است
یک چیز می جوند

مهر ۱۳۱۷

غراب

شعر 

2و3صفحـــــــههاي

نظريه ادبي
اين بخش از نثرهاي نيما را مي توان از مهم تريــن كارهاي او در اين حوزه 
دانست. نيما به گواه اين بخش از آثارش نه تنها شاعر بزرگي بود بلكه منتقد 
ادبي زبردست و تيزبيني نيز بوده اســت. يكي از معدود آثاري كه در زمان 
حيات نيما از او منتشر شد »ارزش احساسات در زندگي هنرپيشگان« است 
كه در ســال۱۳۳5 به همت دكتر ابوالقاسم جنتي عطايي توسط انتشارات 
صفي عليشاه منتشر شد و بعدها با تصحيح دوباره توسط سيروس طاهباز 
بارها به چاپ رسيد. نيما در اين رساله كه اول بار به صورت پاورقي در سال هاي 
۱۳۱8تا ۱۳20در »مجله موسيقي« منتشر شده است به ارائه ديدگاه هاي خود 
در باب هنر و فرهنگ در دنيا و نقشي كه در قرون نوزده و بيستم ميالدي ايفا 
كرده اند، مي پردازد. از ديگر رساله هاي نيما در باب شعر مي توان به كتاب 
»تعريف و تبصره و يادداشت هاي ديگر« اشــاره كرد كه به همت سيروس 
طاهباز در دنباله مجموعه آثار نيما در نشر اميركبير منتشر شد. اما يكي از 
مهم ترين آثار نيما كتاب »حرف هاي همسايه« است. نيما در اين كتاب خطاب 
به شاعر جواني كه مشخص نيست كه چه كســي است نامه هايي را نوشته 
در آنها به مسائل ادبي پرداخته است. گويا نيما اين كتاب را خطاب به تمام 
شاعران جواني كه پس از او پا به عرصه مي گذارند نوشته است. نثر دلنشين و 
تيزبيني نيما در اين كتاب مثال زدني است. البته عده اي چون استاد محمدرضا 
شفيعي كدكني عقيده دارند كه نيما اين كتاب را به تأثير از كتاب »چند نامه 
ـ  شاعر بزرگ آلماني ـ كه در آن  به شاعري جوان« نوشته راينر ماريا ريكله 

سال ها به ترجمه دكتر پرويز ناتل خانلري منتشر شده بود، نوشته است. با 
فرض درست بودن چنين ادعايي نيما تنها فرم را از ريكله اقتباس كرده است 
و حرف هايي كه در آن مطرح كرده در نوع خود بديع و بي مانند است. اين كتاب 
اول بار به همت سيروس طاهباز در سال۱۳50 توسط نشر دنيا منتشر شد. 
بعدها طاهباز در كتابي كه براي انتشارات نگاه تدوين كرد و تمام آثار نيما در 
حوزه نقد ادبي را در برمي گرفت و نام آن »درباره هنر و شعر و شاعري« است. 
66 نامه بر ۷۱نامه اي كه در چاپ نشر دنيا منتشر شده بود افزود و نسخه كاملي 
از حرف هاي همسايه را در اختيار عالقه مندان به ادبيات قرار داد. با بخشي از 
حرف هاي همسايه اين يادداشت را به پايان مي بريم: »مي گوييد چگونه فرا 
بگيريم؟ خيلي آسان است. بخوانيد. من باز تكرار مي كنم: بخوانيد. هيچ چيز 
ما را نجات نمي دهد، جز خواندن؛ درصورتي كه دريابيم و مطلب به كار ذوق و 
طبع ما بخورد. ملت ما زياده بر آنچه تصور مي كنيد به اين كار احتياج دارد. 
وضعيت ما عوض نشده و اگر رشد خود را نكرده يك راه براي فهميدن هست: 
خواندن! اگر بدانيد چقدر اين توصيه سودمندي ست. بعد از چند سال كه به كار 
ادامه بدهيد و طبق آنچه مي خوانيد كار كنيد و در كار و آنچه خوانده ايد دقت 
كنيد، خواهيد دانست من چه مي گويم. ولي اگر سرسري مي خوانيد، همان 
بهتر كه نخوانيد. تمام آنچه را كه گفتم به عكس آن توصيه مي كنم؛ زيرا غلط 
فهميدن، غلط عمل كردن است. يكي از بزرگان زمان ما مي گويد: »كسي كه 
كار مي كند، خطا مي كند.« اگر از اول به خطا رفته باشيم، ديگر مطلب معلوم 

است. من هيچ تند نمي روم كه در اين خصوص حرف مي زنم«.

يادداشت هاي روزانه
در سال۱۳68 ســيروس طاهباز يكي از آخرين كتاب ها از مجموعه آثار نيما را منتشر كرد؛ كتابي با عنوان »برگزيده آثار نيما 
يوشيج«. در اين كتاب عالوه بر يك نمايشنامه و چند نامه از نيما از بخش ديده نشده اي از آثار نيما رونمايي كرد كه تا پيش از 
آن كسي از وجود آن اطالعي نداشت و آن هم يادداشت هاي روزانه نيما طي سال هاي دهه۳0 بود. طاهباز در بخشي از مقدمه 
كتاب چنين مي نويسد:» دفترهاي يادداشت هاي روزانه نيما كه نخستين بار است به چاپ مي رسد، يادداشت هايي است كه نيما 
به طور قلم انداز و اغلب شب ها، از زندگي خصوصي خود و قضاوت هايش در مورد اشخاص و وقايع روز نوشته است. اين نوشته ها 
و قضاوت ها گرچه بر بسياري گران خواهد آمد و احتماال آنان را خواهد آزرد اما الزم بود روزي به چاپ برسد تا بتوان براساس 
آن زندگي و هنر نيما را به طور دقيق شناخت و در مورد او درست قضاوت كرد«.  پيش بيني طاهباز در مقدمه درست بود چرا كه 
قضاوت ها و موضع گيري هاي صريح نيما نسبت به اشخاص و گروه ها و همچنين وقايع اجتماعي آن سال ها بر عده زيادي گران 
آمد تا جايي كه عده اي طاهباز را متهم كردند كه در آثار نيما دست برده و برخي از يادداشت ها به قلم خود اوست، نه نيما. ولي 
سال ها بعد در سال۱۳8۷ وقتي شراگيم يوشيج »يادداشــت هاي روزانه نيما يوشيج« را به صورت كامل منتشر كرد، مواضع و 
ديدگاه هاي نيما بيش از پيش بر همگان روشن شد. جالب آنكه شراگيم در مقدمه اين كتاب از سمتي ديگر، طاهباز را مورد اتهام 
قرار مي دهد، او ادعا مي كند طاهباز در زماني كه آثار نيما در اختيارش بوده بخشي از اين يادداشت ها  را به كساني كه نيما از آنان 
در يادداشت ها بدگويي كرده فروخته و اين قسمت ها از دفتر يادداشت هاي نيما مفقود شده است؛ ادعايي كه پس از مرگ طاهباز 
مطرح شد و او خود نبود تا در مقابل اين اتهامات از خودش دفاع كند. نكته جالب آنكه نسخه اي كه شراگيم به دست داده است 
نسخه اي پر غلط است، او حتي نتوانسته عبارات عربي و فارسي و اشعار مشهوري را كه نيما در يادداشت هاي خود آورده است، 

به درستي استنساخ كند.

سفرنامه ها
در سال۱۳۷9 »سازمان ملي اسناد ايران« دو سفرنامه به جا مانده از نيما 
يوشيج را با تصحيح و تدوين علي ميرانصاري روانه بازار كتاب كرد. نيما 
يوشيج اين دو سفرنامه را در ســال هاي ۱۳0۷ و ۱۳08 در روزهاي اقامت 
خود در شهرهاي بارفروش )نام قديم بابل( و رشت نوشته است. شراگيم 
يوشيج در كتاب »دفترهاي نيما- مجموعه آثار منثور نيما يوشيج« اين دو 
سفرنامه را با تصحيح و مقابله مجدد و به صورت كامل بار ديگر منتشر كرد. 
نيما در مقدمه اين سفرنامه ها چنين مي نويسد: »امتحان مي كنم ببينم آيا 
مي تواند تفنن من سبب تفنن ديگران نيز بشود، به اين معني كه گزارشات 
يوميه مسافرت من كتابي باشد كه خواننده را تا زماني به خود مشغول بدارد. 
اگر اين از من سر بزند، به وجود بعضي صفات در خود مطمئن مي شوم كه 
معجزه ناميده نمي شود، ولي بي شباهت به معجزه هم نيست«. نيما در اين 
دو سفرنامه تصوير دقيقي از اين دو شهر و رفتار و نوع زندگي مردمان آن 
ارائه مي دهد و در برخي مواقع پا را فراتر گذاشته و تصويري مثالي از مردم 
ايران كه در نخستين دهه از قرن چهاردهم هجري شمسي در آستانه تجدد 
قرار دارند، ارائه مي دهد در اينجا ديگر بارفروش، بارفروش نيست بلكه خود 
ايران است: »جوان ها براي اروپايي شدن اول فكل مي زنند و پس از آن به 
قمار مي نشينند. من مي ترسم عنقريب بارفروشي ها به همين طرز تقليد 
كنند. زيرا ما در آموختن، آسان تر را زودتر قبول مي كنيم. پس از آن آرزو ما 
را اوج مي دهد. مي خواهيم وانمود كنيم كه مشكل ترها را هم آموخته ايم«.

    در واقع نشر جدي و پيوسته آثار نيما پس از مرگ او با ورود 
سيروس طاهباز به اين جريان شروع شد. طاهباز در سال ۱۳۴2 
درحالي كه تنها 26سال داشت، مجموعه اي را با عنوان »برگزيده 
اشعار نيما يوشيج« در انتشارات كتاب جيبي چاپ كرد و پس از 
آن به انتشار دفتر به دفتر اشــعار نيما )دفترهايي كه خود نيما 
مشخص كرده بود( همت گماشــت كه عناوين آن به شرح زير 

است.
۱- »ماخ اوال«، انتشارات شمس، 80صفحه، ۱۳۴۴

2- »شعر من«، انتشارات جوانه، ۱2۷ صفحه، ۱۳۴5
۳- »شهر شب، شهر صبح«، انتشارات مرواريد، ۱00 صفحه، ۱۳۴6

۴- »ناقوس«، انتشارات مرواريد، ۱0۱ صفحه، ۱۳۴6
5- »قلم انداز«، انتشارات دنيا، ۱۳۳ صفحه، ۱۳۴9

6- »آب در خوابگه مورچگان« )مجموعه رباعي(، انتشــارات 
اميركبير، ۱۴6 صفحه، ۱۳5۱

۷- »فريادهاي ديگر و عنكبوت رنگ«، انتشــارات دنيا، ۱0۳ 
صفحه، ۱۳52

8- »مانلي و خانه سريويلي«، انتشارات اميركبير، 9۴ صفحه، 
۱۳5۴

تمام اين كتاب ها كه در سال هاي بعد توسط انتشارات اميركبير 
و به شكل واحد منتشر شد تا مدت ها تنها مجموعه هاي مورد 
رجوع عالقه مندان اشعار نيما بود. البته مجموعه اي كه جنتي 
عطايي در سال ۱۳۴6 از اشــعار نيما فراهم آورده بود نيز بارها 
تجديد چاپ شد و در پاره اي از موارد با ضبط طاهباز از اشعار نيما 
اختالف داشت. به هر رو، نه مجموعه اي كه جنتي منتشر كرده 
بود و نه مجموعه هايي كه طاهباز به چاپ رسانده بود هيچ كدام 

تمامي اشعار نيما را دربرنداشتند.

    اولين كتابي كه پس از فوت نيما منتشر شد كتاب »افسانه و 
رباعيات« است كه در سال ۱۳۳9 توسط كتاب كيهان و با نظارت 
دكتر محمد معين به چاپ رسيد. دكتر معين در قسمتي از مقدمه 
كوتاهي كه بر اين كتاب نوشــته است، در مورد اين مجموعه و 
ساير مجموعه هايي كه قرار بوده از نيما منتشر شود، مي نويسد:

»در اين دفتر نخست افسانه است و سپس 26۱ رباعي او كه از 
ميان دو برابر اين مقدار گزيده شده است. دفترهاي بعد هر يك 
منظومه اي را در برخواهد داشت و ورقي چند از آثار پراكنده او«.

    در سال ۱۳6۴ سيروس طاهباز »مجموعه اشعار نيما يوشيج« را در نشر ناشر 
به چاپ رســاند. در واقع اين كتاب كامل ترين مجموعه از اشعار نيما بود كه تا 
آن روزگار منتشر مي شد. طاهباز در اين چاپ در حدود 60 قطعه شعر منتشر 
نشده را كه اغلب از اشعار كالسيك او محسوب مي شدند، براي اولين بار به چاپ 
رساند.در شناسنامه اين مجموعه در كنار سيروس طاهباز به  عنوان گردآورنده 
اشعار از شراگيم يوشيج )فرزند نيما كه هنگام فوِت پدر خردسال بود( به عنوان 
نظارت كننده نام برده مي شود ولي در چاپ هاي بعدي مجموعه اشعار نيما به 
كوشش طاهباز از شراگيم نامي برده نمي شود و اين سرآغاز اختالف اين دو با 

هم است.

    عالوه بر سيروس طاهباز، افراد ديگري نيز به نشر آثار نيما مبادرت ورزيده اند كه از اين ميان كاِر شراگيم يوشيج به  دليل آنكه به اصل دستخط 
نيما دسترسي داشته است، از اهميت بيشتري برخوردار است. شراگيم كه از اواخر دهه 60 زماني كه با طاهباز به اختالف خورد، در سال ۱۳۷6 
مجموعه اي از اشعار نيما را توسط نشر اشاره منتشر كرد. او در اين كتاب در حدود 60 قطعه شعر كالسيك )كه بيش تر آنها دچار افتادگي و غلط 
وزني است( بر اشعاري كه پيش از اين طاهباز منتشر كرده بود )با همان ضبط طاهباز( مي افزايد و در مقدمه ادعاهايي منبي بر عدم امانت داري 
طاهباز مطرح مي كند.اين نسخه تنها ۳ بار منتشر مي شود و پس از سال ۱۳80 ديگر تجديد چاپ نمي شود. شراگيم يوشيج در تمام اين سال ها 
در تمام مصاحبه هاي خود با انتقادات همه جانبه و با لحني بي پروا فعاليت هاي طاهباز را زير سؤال مي برد و خبر از انتشار مجموعه  اشعاري منقح و 

بي غلط از نيما با نظارت خود را مي دهد.

    باالخره پس از گذشت ۱۷ سال از آخرين چاپ مجموعه اشعار نيما با نظارت شراگيم يوشيج، انتشارات رشديه دفتر اول از مجموعه اشعار نيما 
به مراقبت شراگيم يوشيج را روانه بازار مي كند. اين چاپ كه تمامي اشعار نيما را در برنمي گيرد داراي امتياز بزرگي ا ست و آن اين است كه شراگيم 
عكس بخش عمده اي از اشعار اين دفتر به قلم نيما را منتشر كرده است كه مي تواند منبع خوبي براي پژوهندگان باشد. شراگيم در اين دفتر نيز باز 
اشعار نويافته ديگري از نيما را بر اشعار قبلي مي افزايد، اشعاري كه به تمامي شعر نو هستند و تا پيش از آن به غير از معدودي منتشر نشده بودند. 
و اما در باب شعرهاي نويافته نيما گفتن اين نكته ضروري ا ست كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سال ۱۳96و ۱۳9۷، 2 دفتر از اشعار منتشر 
نشده نيما را با عنواِن »صد سال دگر« و »نواي كاروان« منتشر كردند. اين دو دفتر از بين چرك نويس هاي نيما استنساخ شده است و به غيراز چند 

شعر ارزش ادبي خاصي نمي توان براي آنها قائل شد.

    و اما 2 نفر ديگر نيز به نشر اشعار نيما مبادرت كرده اند. عبدالعلي عظيمي در سال ۱۳8۴ مجموعه اي از اشعار نيما را توسط انتشارات نيلوفر منتشر 
كرد كه با وجود ادعاي عظيمي به غيراز چند اختالف جزئي و انگشت شمار و اضافه كردن يك غزل تفاوت چنداني با چاپ طاهباز )چاپ چهارم و پنجم 

نگاه( ندارد. با توجه به اينكه چاپ چهارم و پنجم انتشارات نگاه در بازار موجود نيست منقح ترين چاپ موجود در بازار است.
اما فرد ديگري كه مجموعه اشعار نيما را منتشر كرده است، زنده ياد سيروس نيرو است. او با ادعاي شاگردي نيما، )با وجود اينكه نيما در 
هيچ كدام از يادداشت ها يا نامه هايش از او نامي نبرده، درحالي كه در نوشته هايش از شاعران جوان زيادي نام برده است حتي شاعران 
كالسيك سرايي چون مهرداد اوستا و عماد خراساني( در اشعار نيما دست برده و به دلخواه خود، بي هيچ ادله اي اشعار را تغيير داده 

است. چاپ دوم اين مجموعه با نام »دنياي شجاع نو« به تازگي توسط انتشارات روزگار نو منتشر شده است.

    طاهباز در سال ۱۳۷0 »مجموعه كامل اشعار نيما يوشيج« )فارسي و طبري( 
را در انتشارات نگاه به چاپ مي رساند او در اين دفتر عالوه بر چند قطعه شعر 
فارسي، دفتِر اشعار مازندراني نيما با عنواِن »روجا« با برگرداِن فارسي اسفنديار 
اسفندياري و پاشا اسفندياري را بر مجموعه اشعار نيما مي افزايد. در اين چاپ 
اســت كه غلط هاي چاپی فراواني به ديوان نيما راه پيدا مي كند و اين غلط ها 
آنقدر زياد هستند كه طاهباز مجبور مي شــود چاپ چهارم آن را كه در سال 
۱۳۷5 منتشر مي شود، مورد بازبيني قرار دهد و در مقدمه چاپ چهارم به اين 
اشتباه ها اعتراف كند. با كمال تأسف غلط هاي راه يافته به مجموعه اشعار نيما 
به كوشش سيروس طاهباز به اينها خالصه نمي شود. طاهباز در اسفندماه ۱۳۷۷ 
فوت مي كند. انتشارات نگاه در سال ۱۳8۳ چاپ ششم »مجموعه كامل اشعار 
نيما يوشيج« را با حذف اشعار طبري و با حروف چيني جديد روانه بازار مي كند 
و در غيبت طاهباز غلط هاي چاپی بسياري به ديوان نيما راه پيدا مي كند و تا 
امروز كه چاپ شانزدهم اين كتاب در بازار موجود است كوچك ترين اصالحي 

صورت نگرفته است.

    جالل آل احمد در يادداشتي كه بار اول در كتاب »مجموعه اشعار 
نيما يوشيج« )كه اتفاقا تنها بخشي از اشعار او بود( و به همت جنتي 
عطايي در سال ۱۳۴6 منتشر شد،  شرح چگونگي عمل به وصيت نيما 
را اينگونه نقل مي كند: »يك سال پس از مرگش -۱۳۳9- افسانه و 
رباعيات در يك جلد درآمد. در نشريات كيهان. به نظارت استادم 
محمد معين و ]پرويز[داريوش و جنتي و آن يكي ديگر. افســانه را 
جنتي آماده كرده بود و رباعيات را ما دو تن ديگر. و دكتر معين فقط 
سرپرستي مي كرد. و بعد هر كدام ما به  علتي سرخورديم، يكي به  علت 
ولنگاري اين دوست در فالن رنگين نامه و ديگري به  علت مشاغلي كه 
داشت و سومي به وحشتي كه از »قائميان بازي« مي كرد. دكتر معين 
هم كه همان كار »لغتنامه« كافي بود كه از پا بيندازدش. ناچار عاليه 
خانم به  دست و پا افتاد. و چه شوري مي زد! تا يك روز جمع شديم با م. 
آزاد و ساعدي و طاهباز كه تعهد كنيم نشر الباقي آثار پيرمرد را. و حال 
آنكه هركداممان يك سر و هزار سودا. تا عاقبت طاهباز داوطلب شد و 
قرارمان بر اينكه عاليه خانم همه كارها را بسپارد به طاهباز تا به كمك 
خودش و شراگيم نظمي بدهند به دفترها و آن يكي  ديگر هم دست 
طاهباز را بگذارد در دست دكتر محمد معين كه اگر ما همت نداشتيم 

اين دارد و اين كارها را كرديم و طاهباز راه افتاد«.
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1 3 1 4صفحــــه7
  شنبه   1 شهريور 1399   شماره 25

»ری را«... صدا می آید امشب
از پشت »کاچ« که بندآب

برق سیاه تابش تصویری از خراب
در چشم می کشاند.

گویا کسی است که می خواند... 
اما صدای آدمی این نیست.

با نظم هوش ربایی من
آوازهای آدمیان را شنیده ام

در گردش شبانی سنگین؛
ز اندوه های من

سنگین تر.
و آوازهای آدمیان را یکسر

من دارم از بر.
یک شب درون قایق دلتنگ

خواندند آن چنان؛
که من هنوز هیبت دریا را

در خواب می بینم.
ری را. ری را

دارد هوا که بخواند.
در این شب سیا. 

او نیست با خودش،
او رفته با صدایش اما

خواندن نمی تواند.
۱۳۳۱

وزگار نو ر يادداشت 

از حزین و یغما تا نیما*
زمینه ها و علل پیدایش شعر نو در شعر بازگشت و دوره مشروطه

 رهایي از تابعیت
 صورت و قالب

تأمالتي در وزن نیمایي 
حمیدرضا شکارسری���������������������������������

تغییر زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
مردم بی تردید در تغییر آفرینش های هنری 
و ادبی تاثیر  می گــذارد. درواقع رابطه بین 
هنر و ادبیــات به عنوان متن در یک ســو 
و مســائل سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی به عنوان فرامتن در سوی دیگر، 
رابطه ای دوســویه و تعاملی هست. به قول 
نیمــا »در هیچ جــای دنیا، آثــار هنری و 
احساسات نهفته و تضمین شده در آن عوض 
نشــده اند مگر در دنباله عوض شدن شکل 

زندگی های اجتماعی«.
اگر نهضت مشــروطه و مقطع تاریخی آن 
را منشــأ تغییرات اساسی در زندگی انسان 
ایرانی بدانیم، درواقع آغاز تاریخ معاصر ایران 
را همان دوره تاریخی قرار داده ایم؛ دوره ای 
که جوامع شرق کم و بیش همزمان با هم یا با 
اختالفی ناچیز حرکتی ناگهانی و بی سابقه 
را در فاصله گیری از ســنت و پیشــروی به 
سمت مدرنیته یا حداقل شبحی از آن، آغاز 

می کنند. 
این همه، با آشنایی ملل شرق از جمله ایران 
با جوامــع غربی، به خصــوص اروپا ممکن 
شد. اعزام دانشــجویان ایرانی به فرنگ در 
دوره ناصری و بعدتر سفرها، مهاجرت ها و 
تبعیدهای خودخواسته یا ناخواسته عالمان، 
سیاسیون، آزادیخواهان، هنرمندان، شاعران 
و... به اروپا، طبعا به آشنایی ایرانیان با علوم 
و فنون و هنرهای تازه از یک ســو و شــیوه 
زندگی غربی ها از ســوی دیگر، منجر شد. 
جریان ترجمه کتب علمــی، هنری و ادبی 
نیز که خواه ناخواه با جریان چنین ســفرها 
و مهاجرت هایی همراه شد، به این آشنایی 

کمک رساند. 
در ایــن اوضاع و احــوال، امضــای فرمان 
مشروطیت در مردادماه سال۱۲۸۵ هجری 
شمســی که با تغییر بینش و تلقی ایرانیان 
از زندگی همراه شــده بــود، انتظارات تازه 
و بی ســابقه ای از حکومت قاجــار و دیگر 
نهادهای قدرت در مــورد وطن، حکومت، 
قانون، پیشرفت، آزادی، عدالت و حتی دین 
و هنر به وجود آورد. اتفاقا چون همین نهادها 
هنوز بر ســنت های خویش تاکید داشتند، 
انتظارات بحق ایرانیان هرگز به طور کامل 
برآورده نشــد. در واقع از آنجا که توســعه، 
پدیده ای همه وجهی است و با رشد در یک 
جانب و عقب افتادگی یا حتی ســکون در 
جوانب دیگر منافات دارد، نمی توان انتظار 
داشــت که نهادهای قدرت چون حکومت 
بر مواضع ســنتی خود پافشاری کنند و در 
عین حال بتوان منتظــر ورود، جاگیری و 
بومی سازی مدرنیته و مظاهر مدرنیستی اش 

در زندگی مردم بود. 
با این همه و به رغم پذیرش شکســت کلی 
نهضت مشــروطه و آرمان هایش، نمی توان 
منکر شــد که این دوره در هــر حال باب 
آشنایی ایران با جهان پیشرو و مترقی غرب 
شــد و آثار مثبت و البته منفــی خود را به 
عنوان مقطع عصر نو ایران عمیق یا سطحی 

برجا نهاد. 
شــعر به عنوان مهم تریــن برونداد هنری 
و ادبــی ایرانیان طبعاً در ایــن دوره دچار 
تغییرات وسیعی می شــود؛ شعری که در 
آن سال ها در دوره ای تحت عنوان »دوره 
بازگشــت« به ســر می برد و غالبا تنها در 
تقلید از شیوه گذشــتگان هویت می یابد؛ 
شــعری کــه در بهترین حاالتــش تکرار 
کم یا پررنگ شــعر شــاعران سبک های 
خراسانی و عراقی اســت. البته شعر دوره 
بازگشت را می توان عکس العملی طبیعی 
و قابل انتظار اما مرتجعانه به شعر پیچیده 
و ذهنــی و غیرقابل بــاور و گاه بی معنای 
اواخر ســبک هندی یا اصفهانی دانست.  
شعر دوره بازگشــت غالبا و جز در مواردی 
انگشت شــمار، هنوز به مثابه رونوشتی از 
اشعار سبک خراسانی، مشغول مدح و ثنای 
پادشاهان و امرا است یا پند و اندرز می دهد. 
عاشــقانه هایش هم تقلید دســت چندم 
عاشقانه های ســبک عراقی است. در این 

شــعر، زندگی غایب اســت و شعر به جای 
فوران از زندگی، از شــعر گذشــتگان سر 
می زند و مدام مضامینی تکراری را بازتولید 

می کند. 
اوضاع جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از 
یک طرف و ابتذال کلی شعر دوره بازگشت 
از طرف دیگر، توأمان لــزوم تغییر و تحول 
در شعر ایران را بیشــتر از هر زمانی گوشزد 
می کرد؛ مفاهیمی که  دایره واژگانی جدید، 
متنوع و پرشماری را می طلبید که در زبان و 
بیان و قالب اشعار سنتی جمع نمی شد یا به 

سختی جمع می شد. 
پس نوگرایی در ۲حوزه شــروع به تنفس 
و شــکل گیری کرد: حوزه مفاهیم و حوزه 

قوالب
در حوزه نوگرایــی مفهومــی، معانی تازه 
در عرصه هایــی بی ســابقه چــون آزادی، 
وطن پرستی، زن و حقوق او، غرب و فرهنگ 
و علوم غربی، انتقادهای اجتماعی و سیاسی 

وارد شعر شد. 
نوگرایی مفهومــی پای کلمات تــازه را به 
شــعر باز کرد. کلماتی که در ابتدا زمخت 
و ناچســب به نظر می رســیدند چون اوال 
هنوز بومی شعر نشده و با ذهن های سنتی 
مأنوس نشــده اند و دلنشــین نمی نمایند. 
اذهانی که لذت شــاعرانه را همچون امری 
عادت شده پذیرفته اند و هر امر نامنتظره و 
غیرمترقبه ای از جمله کلمات تازه را مخل 
لذت درمی یابند و بدتر اینکه همین عادت 
را هم مدام تکثیرکرده و اشــاعه می دهند. 
ثانیا برخی از این واژگان اساسا فرنگی بودند 
و به سختی در ساختار عروضی شعر سنتی 
می گنجیدند، درنتیجه به جای ســاختاری 

موزون ناسازه ای موزون تولید می کردند. 
دایره واژگانی تازه و مفاهیم بدیع در شــعر 
طبعا زمینه را برای تغییر فرم و قالب شــعر 
آماده می سازد؛ اتفاقی که با روندی کندتر 
از تغییر در حوزه مفاهیم در شعر فارسی رخ 
داد. اساسا مقاومت در برابر نوزایی فرم، قالب 
و ساختار، در هنر و ادبیات بسیار شدیدتر از 
مقاومت در برابر تغییــر مفاهیم و مضامین 
هنری است و همین باعث شــد که قوالب 
نو در شــعر ایران در چارچــوب برنامه ای 
زمانبر و بطئی جوانه بزنند و به شــکوفایی 
برسند. الزم به ذکر اســت طنزآمیز بودن 
بخش مهمی از شعر مشروطه فقط به دلیل 
مضامین طنزآلود یا فکاهی آن نیست، بلکه 
تا حدی ناشی از ناسازه ای است که حاصل 
تصادم قالب ها و ســاختارهای کهنه با زبان 
نو و دگرگون شده اســت. اما آن جوانه های 
مزبور را در شعر مشروطه از سوی شاعرانی 
چون تقی رفعت، شمس کسمایی، میرزاده 
عشقی، ابوالقاسم الهوتی و... شاهد هستیم. 
ســطرهای زیر ســروده ای از خانم شمس 

کسمایی است:
»بلی پای بر دامن و سر به زانو نشینم

که چون نیم وحشی گرفتار یک سرزمینم
نه یارای خیرم
نه نیروی شرم

نه نیرو نه تیغم بود نیست دندان تیزم
نه پای گریزم

از این روی در دســت همجنــس خود در 
فشارم

ز دنیا و از سلک دنیاپرستان کنارم
بر آنم که از دامن مادر مهربان ســربرآرم.« 
اگر چه این تراوشات شــاعرانه هنوز کامال 
نیمایی نیستند و همچون شعر فوق، بیشتر 
به بحرطویــل نزدیکند امــا در هر صورت 
زمینه ســاز ظهور نیما و شعر کامل نیمایی 
محسوب می شوند. تجربه هایی که البته در 
آثار شاعرانی چون حزین الهیجی و یغمای 

جندقی نیز قابل ردیابی است. 
هرچه بــه روزگار نیما نزدیک می شــویم 
بر تراکــم این تجربیات افزوده می شــود و 
از حالــت حباب گونه هایی ناپیــدا به موج 
اشعار نو نیما می رســیم )می توان تجاربی 
چون تغییر جای قافیه های شــعر مثال در 
سروده های تقی رفعت و نیز پیدایش قوالب 
نیمه سنتی چون چهارپاره را نیز در همین 

راستا تحلیل کرد(.

سید علي میرافضلي�������������������������������������������������������������������������������

پیش از آنکه نیما یوشیج، سبک شاعري خود را بنیان نهد و وزن نیمایي را 
عرضه بدارد، عروض شعر فارسي براي هزار سال، پایه هایي پوالدین یافته 
بود و تغییر این ارکان و قواعد، در ذهن و خیال هیچ شاعري نمي گنجید و 
تساوي مصراع ها، همچون قانوني تغییرناپذیر، در ذهن شاعران فارسي زبان 
جاگیر شــده بود. طول هر مصراع از لحاظ تعداد و طنین هجاها، باید با 
مصراع دیگر برابر مي بود و این تساوي تا پایان شعر حفظ مي شد. قافیه نیز 
سلطنت خاص خود را داشت و حضور اجباري اش در پایان ابیات، به شاعر 

مجال اندکي براي ایجاد تنوع و خالقیت مي داد.
در سال هاي پایاني قرن سیزدهم، نیما یوشــیج با درك ضرورت تحول 
موسیقي شعر فارسي و تغییر ریتم و ُفرم فرسوده آن، قواعد کهن را فرونهاد 
و نظمي تازه را جایگزین آن کرد و آن، شکست وزن و تغییر اصل تساوي 
ارکان عروضي، تغییر نظام قافیه بندي و پایان دادن به ســیطره بیت در 
شعر فارسي بود. تبعات این تغییرات، بسیار بود و با همین کار نه چندان 
ُخرد، ُفرم و فضاي شعر فارسي دگرگوني یافت. حذف نظم مألوف قافیه 
و قید تساوي طول مصراع ها، به تعبیر دکتر پورنامداریان، شعر فارسي را 
از تابعیت صورت و قالب رها ساخت و صورت را تابع شعر کرد و باعث شد 

صورت و قالب، پس از هستي یافتن شعر حضور پیدا کنند، نه قبل از آن.

          

پایه وزن نیمایي، بر مبناي همان عروض ســنتي است، اما در آن، تعداد 
ارکان یکسان نیست. نیما، شرط تساوي مصراع ها را از میان برداشت و به 
شاعر، آزادي عمل بیشتري داد. او همچنین سطر را جایگزین مصراع کرد. 
سطر نیمایي مي تواند تنها یک هجا باشد و مي تواند تا ده ها هجا استمرار 
یابد. درواقع کوتاهي و بلندي ســطرها، وابسته به حس و حال و اقتضاي 
سخن است، نه اجبار و اقتدار وزن که شاعر را مجبور به گفتن حرف هاي 
زائد براي تکمیل و توازي مصراع ها مي کند. این ساده  ترین امکاني است 
که وزن نیمایي در اختیار شاعران گذاشت. نیما، ایجاد توزان و هارموني 
بین سطرها را جزو ارکان اساسي وزن پیشنهادي خود دانسته است؛ یعني 
کوتاهي و بلندي سطرها نیز حساب و کتاب دارد و باید به یک نیاز دروني 
پاسخ دهد و درنهایت، به هارموني بینجامد. به عبارت دیگر، عالوه بر کوتاه 
و بلندي مصراع ها )طول سطر(، تعداد سطرها )ارتفاع شعر( نیز تابعي از 

نیاز واقعي شعر است.
مســئله مهم دیگر، پایان بنــدي وزن نیمایــي، به خصــوص در اوزان 
متحد االرکان است که مستلزم ممارست و مهارت در به کارگیري اصول 
وزن نیمایي است. بسیاري از شاعران که وزن نیمایي را آسان گرفته اند، 
به دلیل بي توجهي به ظرایف پایان بندي ســطرها، یا به ورطه بحر طویل 
درافتاده اند و یا بي توجه به تکنیک هاي تنوع دهي به نظام موسیقي وزن، 
گرفتار ریتم هاي مالل  آور شــده اند. شــاعران موفق، توصیه هاي نیما را 
به درستي در شعر خود اجرا کرده اند. اما تالش برخي نیز در شکست وزن 
و انقطاع سطرها، قرین توفیق نبوده است. البته برخي از سکته هاي وزني 
و خروج از هنجار وزن در نیمایي هــاي نصرت رحماني و م. آزاد، خصلت 
سبکي دارد و باید به گونه متفاوتي با این شعرها برخورد کرد. ارزیابي توفیق 
شاعران امروز در به کارگیري وزن نیمایي و لنگي ها و ناهمواري هاي گاه به 

گاه آنها، نیازمند یک برررسي جداگانه است.
          

نکته بعدي در طرح موسیقایي شــعر نیمایي، تنوع بخشیدن به قافیه، 
متناسب با طبیعت کالم اســت. نیما، قافیه را زنگ مطلب مي دانست و 
به اهمیت آن در ایجاد ُفرم و فضا توجه خاص داشــت. نظام قافیه بندي 
در شعر نیمایي، تابعي از ُفرم شــعر و برگرفته از حس و حال بندبند شعر 
است؛ نه طرحي از پیش تعیین شده. این سبک قافیه، عالوه بر به هم زدن 
عادات ذهني مخاطباني که با طرز قافیه در شعر کالسیک خو گرفته اند، 
در عوض کردن فضا در هر بخش شعر و حس القایي آن نیز نقش اساسي 
دارد. موسیقي قافیه در برخي از شعرهاي نیما، حتي از قالب هاي سنتي 
نیز بیشتر است. اما هوشمندي نیما، ایجاد تنوع در قافیه و در عین حال، 

نظارت دقیق بر هارموني آنهاست.
بسیاري از شعرهاي نیما، از ترکیب چند بند تشکیل شده است. در اغلب 
این شــعرها، هر بند براي خودش قافیه هاي مجزا دارد و با بندهاي دیگر 
همخوان نیست )شبیه نظم قافیه در قالب چهارپاره(. این رایج ترین شکل 
قافیه بندي در شعرهاي نیماست. اما در بعضي از شعرها )مثل: او را صدا 
بزن، بخوان  اي همسفر با من، ماخ اوال، اجاق سرد و شعر معروف مهتاب( 
قافیه بندها با هم یکسان است اما هر بند نیز به اقتضاي کالم، قافیه هاي 
دروني دارد؛ شبیه بعضي غزلیات موالنا که هم قافیه درون مصراعي دارد و 
هم قافیه مرسوم بیت به بیت. برخي از شعرها )مثل: سوي شهر خاموش، 
بر فراز دودهایي(، حالت ترکیبي دارند؛ یعني چند بند هم قافیه داریم، اما 
بندهایي هم هست که قافیه مجزا دارند. شعر نیمایي امکانات متنوعي را 
براي ارتقاي موسیقي شعر در اختیار شاعران گذاشت. از پیروان نیما، قافیه 
در نیمایي هاي اخوان ثالث بیشترین نزدیکي را به طرح قافیه در شعرهاي 
نیما دارد و سهراب سپهري، دورترین فاصله را. در نیمایي هاي سپهري )از 
صداي پاي آب به بعد(، قافیه تقریبا هیچ نقشي ندارد و آنچه هست از سر 

اتفاق است تا آنجا که مي توان شعر او را نیمایي بدون قافیه )آزاد( نامید.

          

با وجود آنکه در آغاز کار به نظر مي رسید شــعر نیمایي در تضاد و تباین 
آشکار با شعر قدیم فارسي باشــد، با گذشت چند دهه، مشخص شد که 
پیشــنهادهاي نیما، عامل مهمي در اســتمرار و حفظ ارجمندي شعر 
کالسیک فارســي بوده است. این پیشــنهادها، عالوه بر افق هایي که بر 
ذهن و زبان شاعران گشــود، باعث گشــایش هاي ناگزیر در قالب هاي 
سنتي نیز شد. به تعبیر بنده، شعر نیمایي توانست شعر کالسیک فارسي 
را از اضمحالل نجات دهد. شرح و بسط این موضوع، مجال گسترده تري 

مي طلبد.

نيما از زبان نيما
  در سال ۱۳۱۵ هجري قمري ]۱۲76شمسي[ ابراهیم نوري، مرد شجاع و عصباني 
از افراد یکي از دودمان هاي قدیمي شــمال ایران محسوب مي شد. من پسر بزرگ او 
هستم. پدرم در این ناحیه به زندگاني کشاورزي و گله داري خود مشغول بود. در پاییز 
همین سال زماني که او در مســقط الراس ییالقي خود یوش منزل داشت من به دنیا 
آمدم، پیوستگي من از طرف جده به گرجي هاي متواري از دیر زماني در این سرزمین 
مي رسد. زندگي بدوي من در بین شبانان و ایلخي بانان گذشت که به هواي چراگاه به 
نقاط دور ییالق قشالق مي کنند و شب باالي کوه ها ساعات طوالني با هم به دور آتش 
جمع مي شوند.از تمام دوره  بچگي خود من به جز زد و خوردهاي وحشیانه و چیزهاي 
مربوط به زندگي کوچ نشیني و تفریحات ساده آنها در آرامش یکنواخت و کور بي خبر از 
همه جا چیزي به خاطر ندارم. در همان دهکده که من متولد شدم خواندن و نوشتن را 
نزد آخوند ده یاد گرفتم. او مرا در کوچه باغ ها دنبال مي کرد و به باد شکنجه مي گرفت، 
پاهاي نازك مرا به درخت هاي ریشه و گزنه دار مي بست، مرا با ترکه هاي بلند مي زد و 
مجبور مي کرد به از بر کردن نامه هایي که معموال اهل خانواده دهاتي به هم مي نویسند 

و خودش آنها را به هم چسبانیده و براي من طومار درست کرده بود.

  اما یک سال که به شهر آمده بودم اقوام نزدیک من مرا به همپاي برادر از خود کوچک ترم 
)الدبن( به یک مدرسه کاتولیک واداشتند. آن وقت این مدرسه در طهران به مدرسه عالي 
سن لویي شهرت داشت. دوره تحصیل من از اینجا شروع مي شود. سال هاي اول زندگي 
مدرسه من به زد و خورد با بچه ها گذشت. وضع رفتار و سکنات من، کناره گیري و حجبي 
که مخصوص بچه هاي تربیت شده در بیرون شهرست موضوعي بود که در مدرسه مسخره 
برمي داشت. هنر من خوب پریدن و با رفیقم حسین پژمان فرار از محوطه مدرسه بود. من 

در مدرسه خوب کار نمي کردم. فقط نمرات نقاشي به داد من مي رسید. 

  اما بعدها در مدرســه مراقبت و تشــویق یک معلم خوش رفتارکه نظام وفا شاعر 
بنام امروز باشــد مرا به خط شــعر گفتن انداخت. این تاریخ مقارن بود با سال هایي 
که جنگ هاي بین المللي ادامه داشت. من در آن وقت اخبار جنگ را به زبان فرانسه 
مي توانستم بخوانم. شعرهاي من درآن وقت به سبک خراساني بود که همه  چیز در آن 
یک جور و به طور کلي دور از طبیعت واقع و کمتر مربوط با خصایص زندگي شخص 
گوینده وصف مي شود. آشنایي با زبان خارجي راه تازه را در پیش چشم من گذاشت. 
ثمره کاوش من در این راه بعد از جدایي از مدرسه و گذرانیدن دوران دلدادگي، بدانجا 
مي انجامد که ممکن است در منظومه »افسانه« من دیده شود. قسمتي از این منظومه 
در روزنامه دوست شهید من میرزاده عشقي چاپ شد. ولي قبال در سال۱۳۰۰ منظومه 
به نام »قصه رنگ پریده« را انتشــار داده بودم. من پیش از آن شعري در دست ندارم. 
در پاییز سال۱۳۰۱ نمونه دیگر از شیوه کار خود »اي شب« را که پیش از این تاریخ 

سروده بودم و دست به دست خوانده و رانده شده بود در روزنامه هفتگي نوبهار دیدم.

  شــیوه کار من در هر کدام از این قطعات تیر زهرآگیني مخصوصا درآن زمان به 
طرف طرفداران ســبک قدیم بود. طرفداران ســبک قدیم آنها را قابل درج و انتشار 
نمي دانستند. با وجود آن سال۱۳۴۲ هجري بود که اشعار من صفحات زیاد منتخبات 
آثار شــعراي معاصر را پرکرد. عجب آنکه نخستین منظومه من قصه رنگ پریده هم 
که از آثار بچگي من به شــمار مي آید، در جزو مندرجات این کتــاب و در بین نام آن 
همه ادباي ریش و سبیل دار خوانده مي شــد و به طوري قرارگرفته بود که شعرا و ادبا 
را نسبت به من و مولف دانشمند کتاب )هشترودي زاده( خشمناك مي ساخت. مثل 
اینکه طبیعت آزاد پرورش یافته من در هر دوره از زندگي من باید با زد و خورد رودررو 
باشد. اما انقالبات حوالي ســال هاي۱۲۹۹و ۱۳۰۰ در حدود شمال ایران مرا از هنر 
خود پیش از انتشار این کتاب دور کرده بود و من دوباره به طرف هنر خود مي آمدم. 
این تاریخ مقارن بود با آغاز دوره سختي و فشار براي کشور من. ثمره اي که این مدت 
براي من داشــت این بود که من روش کارخود را منظم تر پیدا کنم؛ روشــي که در 
ادبیات زبان کشور من نبود و من به زحمت عمري زیر بار خودم و کلمات و شیوه کار 
 کالسیک راه را صاف کرده و آماده کرده و اکنون در پیش نسل تازه نفس مي اندازم.

در اشعار آزاد من وزن و قافیه به حساب دیگر گرفته مي شوند. 

  کوتاه و بلند شدن مصرع ها در آنها بنا بر هوس و فانتزي نیست. من براي بي نظمي 
هم به نظمي اعتقاد دارم. هر کلمه من از روي قاعده دقیق به کلمه دیگر مي چسبد و 

شعر آزاد سرودن براي من دشوارتر از غیرآن است.
مایه اصلي اشعار من رنج من است. به عقیده من گوینده واقعي باید آن مایه را داشته 
باشد. من براي رنج خود و دیگران شعر مي گویم. فرم و کلمات و وزن و قافیه در همه 

وقت براي من ابزارهایي هســتند که مجبور به عوض کردن آنها بوده ام تا با رنج من و 
دیگران بهتر سازگار باشــد. در دوره زندگي خود من هم از جنس رنج هاي دیگران 
سهم هایي هســت به طوري که من بانوي خانه و بچه دارو ایلخي بان و چوپان ناقابلي 
نیستم. به این جهت وقت پاکنویس براي من کم است. اشعار من متفرق به دست مردم 

افتاده یا درخارج کشور به توسط زبان شناس ها خوانده مي شود.
فقط از سال۱۳۱7 به بعد جزو هیأت تحریریه »مجله موسیقي« بوده ام و به حمایت 

دوستان خود در این مجله اشعار خود را مرتبا انتشار داده ام. 

  من مخالف بسیار دارم، مي دانم، چون خود من به طور روزمره دریافته ام، مردم هم 
باید روزمره دریابند. این کیفیت تدریجي و نتیجه کار است. مخصوصا بعضي از اشعار 
مخصوص تر به خود من، براي کســاني که حواس جمع در عالم شاعري ندارند مبهم 
است. اما انواع شعرهاي من زیادند. چنان که دیواني به زبان مادري خود به اسم »روجا« 
دارم. مي توانم بگویم من به رودخانه شبیه هستم که از هر کجاي آن الزم باشد بدون 
سروصدا مي توان آب برداشت. خوشایند نیست اسم بردن از داستان هاي منظوم خود 
به سبک هاي مختلف که هنوز به دست مردم نیفتاده است. باقي شرح حال من همین 
مي شود: در طهران مي گذرانم. زیادي مي نویسم، کم انتشار مي دهم و این موضوع مرا 

از دور تنبل جلوه مي دهد.

سند
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