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سياستمدار 3 قطره خون 

مجسمه شاه  را 
پايين كشيدند

فقط 2روز قبل از بازگشت کودتايي محمدرضا پهلوي

گزارش اول

قاصد عزل
»نعمت اهلل نصيري«، 25مرداد 
1332مأمور بركنــاري دكتر 

مصدق شد

 حميدرضا محمدي ����������������������

بر پايه آنچه حسين فردوست، 
در خاطراتش نوشــته است، از 
»فرماندهي دســته مسلسل 
سنگين« شــروع كرد و »در 
سال1329 به درجه سرهنگي، 
به فرماندهي گارد شاهنشاهي 
منصوب شد«؛ در همين جايگاه 
هم بود كه نيمه شب 25مرداد 
1332، شبانه و با زره پوش، به 
خانه دكتر مصدق رفت و حكم 
عزلش از نخســت وزيري را به 
دســتش داد� مصدق هم كه 
البته فهميده بــود توطئه اي 
در كار اســت، حكــم را پاره 
كرد و ســرتيپ رياحي، رئيس 
ستاد ارتش، نصيري را توقيف 
و بازداشــت كرد� از آن سو هم، 
دكتــر فاطمي را كــه نصيري 
بازداشــت كرده بود، آزاد كرد� 
نصيري كه كينــه مصدق را به 
دل گرفتــه بــود، بعدازظهر 
28مرداد كه سرانجام كودتا به 
وقوع پيوست، فرماندهي حمله 
به خانه نخست وزير و به آتش 
كشيدن آنجا را برعهده داشت� 
شاه كه از رم به تهران برگشت و 
ژست قهرمان ملي به خود گرفت 
و كودتا را قيام ملــي نام نهاد، 
او را به درجه ارتشــبدي ارتقا 
داد� نصيري تا 11ســال آينده، 
مراتب ترقي را به سرعت پيمود 
و رياست شهرباني كل كشور و 
فرمانداري نظامي تهران و حومه 
را تجربه كرد و در ســركوب 
ماجراي 15خرداد نقش مهمي 
داشت؛ تا آنكه در سال1343، 
هويدا كه نخســت وزير شد، به 
معاونت نخســت وزير و رئيس 
سازمان اطالعات و امنيت كشور 
)ساواك( رســيد؛ منصبي كه 
تا 5 ماه پيــش از انقالب تداوم 
يافت و تا ارتشــبدي هم رفت� 
در همين ســمت هــم بود كه 
كميته مشترك ضدخرابكاري 
در ساواك شكل گرفت و البته 
طبق خاطرات صادق خلخالي، 
»ارتشــبد نصيري كه به مدت 
15سال در رأس كارهاي حساس 
كشور، از جمله سازمان اطالعات 
و امنيت كشور قرار داشت، به 
كلي منكر شكنجه در زندان هاي 
رژيم شد� او گفت: من در يكي، دو 
روز كه در زندان شما هستم، پي 
برده ام كه قبل از انقالب زندانيان 
سياسي را شكنجه مي كرده اند�« 
و البته پس از خود، پرويز ثابتي 
را همه كاره آن دم ودســتگاه 

شكنجه كرده بود�

به زيركشيدن مجسمه رضاشاه در مرداد 1332

 صفحه اول روزنامه اطالعات  
به تاريخ 17آذر 1332

رسانه

  مسعود پويا �������������������������������������������������������������

رونق تدريجي فيلمســازي در ايران، در ابتداي دهه سي با 
انتشار نشريات ســينمايي مصادف مي شود.نشرياتي که 
در فضاي سياست زده آن ســال ها خيلي با اقبال عمومي 
مواجه نمي شوند. »جهان سينما« و »سينما و تئاتر« پاتوق 
روزنامه نگاران و سينمايي نويســان جواني است که ميانه 
چنداني هم با سينماي نوپاي فارسي ندارند. نشرياتي که 
به دليل مشــكالت مالي و اختالف نظر سينمايي نويسان 
تعطيل مي شوند. پاتوق جوانان عالقه مند به سينما، دکه 
پانروژ گالستيان در پاســاژي روبه روي سينما متروپل در 
خيابان الله زار نو است.جايي که نشريات سينمايي خارجي 
در آنجا موجود اســت و مي شــود مجله خريد و گاهي به 
امانت گرفت و در همان مقابل دکه مطالعه اش کرد و درباره 
ســينما حرف زد. بعد از کودتا، نشريه اي سينمايي در کار 
نيســت ولي هنوز قرارهاي دوستانه مقابل دکه گالستيان 
پابرجاست و رفقا دور هم جمع مي شوند مجله سينمايي 
فرنگي مي خوانند و گپ مي زننــد. از دل اين گپ زدن ها 
ايده انتشار مجله اي تازه شكل مي گيرد. اين روايت کاظم 
اسماعيلي نخستين سردبير ستاره سينما از آن روزهاست: 
»بعد از کودتا ما عصرها همچنان جلوي کيوســك پانروژ 
جمع مي شديم و مجله مي خريديم. حرف مي زديم و به قول 
معروف آنجا پاتوق هميشــگي ما بود. نمي دانم چطور شد 
که پانروژ به انتشار مجله عالقه پيدا کرد فقط يادم مي آيد 
يك روز عصر که همه جلوي پاتوق ايستاده بوديم و پيرامون 
سينما و مجالت سينمايي خارجي حرف مي زديم، او به جمع 
ما نزديك شد و پرسيد که اگر االن يك نفر مجله سينمايي 
درست کند استفاده دارد يا نه؟ همه ما چون عالقه مند به کار 
بوديم و دوست داشتيم پايگاهي پيدا کنيم براي او تشريح 
کرديم اوضاع االن فرق کرده است و مجله سينمايي در اين 
اوضاع که مردم از سياست زده شده اند و به تفريح نياز دارند 
بيشتر مي گيرد. پانروژ وقتي نظر ما را شنيد از فردي صحبت 
کرد که 30 هزار تومان پول دارد و حاضر اســت در اين راه 
سرمايه گذاري کند. هرچه ما به او اصرار کرديم پانروژ اسم 
آن فرد را به ما نگفت و فقط از ما خواست که به سرمايه مجله 
کاري نداشته باشيم و خودمان را حاضر کنيم که يك مجله 
سينمايي منتشر کنيم. پانروژ تحصيالتي نداشت سنش هم 
از ما بيشتر بود و از طريق فروش مجالت خارجي سينمايي 
به سينما عالقه مند شــده بود. «)در گفت وگو با فريدون 

جيراني، گزارش فيلم، تير 1371( 
چون هنوز امتيازي در کار نبود، اسماعيلي با پرداخت 80 
تومان به مدير روزنامه اثر، نخستين شماره ستاره سينما را 
در 28 دي 1332 منتشر کرد. اوا گاردنر روي جلد نخستين 
شماره ستاره سينما رفت که در شناسنامه اش چنين آمده 
بود: آگهي، شماره مخصوص اثر براي خوانندگان. ستاره 
سينما. شماره هاي دوم، سوم و چهارم هم به همين روش و با 
استفاده از امتياز نشريه اقليم منتشر مي شود. در اين فاصله 
اقدامات الزم براي دريافت امتيــاز با همراهي و همكاري 
محرم علي خان )که گالتســيان نمك گيرش کرده بود( 
انجام و از خرداد 1333 ستاره سينما به صاحب امتيازي پ. 
گالتسيان و سردبيري کاظم اسماعيلي روي دکه مي آيد. 
بيشتر نويسندگان شماره هاي اوليه ستاره سينما همكاران 
و رفقاي اسماعيلي در نشريات تعطيل شده جهان سينما و 
سينما و تئاتر هستند؛ بابك ساسان، منوچهر وطن پور، رضا 

زرکش و هوشنگ قديمي.
ستاره ســينما اتكايش براي فروش بيشــتر به تصاوير 
هنرپيشــگان خوش منظري بود که حضورشان در روي 
جلد، تعداد برگشتي هاي مجله را به حداقل مي رساند و 
گاهي وقت ها خبري از حتي يك برگشــتي هم نبود. به 
گفته اسماعيلي چاپ عكس سيلوانا منگانو که در ايران 
با فيلم»برنج تلخ« به شهرت و محبوبيت فراوان رسيده 
بود، باعث شد کل تيراژ 6 هزارتايي شماره ششم ستاره 
سينما به فروش برسد. در ســال هاي اوليه انتشار ستاره 
سينما هنوز سينماي فارسي جاي پايش را محكم نكرده 
و نويسندگان مجله هم عالقه چنداني به فيلم هاي ايراني 
نشــان نمي دادند. بيشــتر مطالب ترجمه است و اغلب 
هم درباره هنرپيشــگان خارجي. در دوره ســردبيري 
کاظم اســماعيلي، جوان هاي خوش ذوق و عالقه مند، 
سينمايي نويسي را عمال با ستاره سينما شروع مي کنند؛ 
بهرام ري پور، پرويز دوايي، پرويز نوري و روبرت اکهارت 
که اين آخري با وجود سن و سال کمش، بعد از رفتن کاظم 
اسماعيلي سردبير مي شود. ستاره سينما فراز و نشيب هاي 
فراواني را پشت ســر مي گذارد و در طول بيش از دو دهه 
انتشار، بارها سردبير عوض مي کند و تغيير رويه و حتي 
تغيير قطع مي دهد. از دوره هاي ســردبيري پرويز نوري 
به عنوان بهترين دوره هاي ستاره سينما نام برده شده که 
دليلش هم بيشتر رابطه خوب و دوستانه نوري با بهترين 
سينمايي نويس هاي آن دوران بود. بيژن خرسند، جمال 
اميد، رضا سهرابي، شاپور منصف از سردبيران ادوار ستاره 
سينما هستند. نشريه اي که دو هفته نامه بود، بعد هفته 
نامه شد و در چند مقطع ماهنامه هايي خواندني و وزين 
هم منتشر کرد. موضع ستاره سينما برابر سينماي فارسي 
جز در چند مقطع کوتاه، معموال خصمانه و رويكرد مجله 
هم بيشتر پرداختن به ســينماي جهان بود تا فيلم هاي 
ايراني. سنتي که کاظم اسماعيلي بنايش را گذاشته بود، از 
سوي بيشتر سردبيران بعدي حفظ شد و همين مسئله به 
مشكالت اقتصادي مجله که با تك فروشي دخل و خرجش 
جور نمي شــد و صاحبان فيلم ها به سختي به آن آگهي 
مي دادند، دامن مي زد؛ مشكالتي که از دهه چهل جدي تر 
شد و ستاره سينما بارها سردبير عوض کرد و حتي مدتي 
مجله به مدير نشريه رقيب )علي مرتضي، مدير »فيلم و 
هنر« معروف به ارگان فيلمفارسي( واگذار شد. پيش از 
آن ستاره ســينما مدتي زيرنظر دکتر علي بهزادي و زير 
مجموعه »سپيد و سياه« منتشر شده بود. جالب اينكه هر 
وقت ستاره سينما براي جذب خواننده رويه جنجالي اتخاذ 
مي کرد فروشــش پايين مي آمد. نشريه اي که در اواسط 
دهه پنجاه آخرين تالش هايش براي جذب خواننده بيشتر 
را هم انجام داد و بيشتر شبيه فيلم و هنر شد که انتشارش 
متوقف شده بود. ستاره سينما تا پاييز 57 دوام آورد و پس 

از آن ديگر منتشر نشد.

تولد

اولين شماره ديرپاترين نشريه سينمايي قبل از انقالب در 28 دي ماه 
1332 منتشر مي شود

همزمان با سفر ريچارد نيكسون به تهران  در حمله نيروهای 
نظامی  به دانشكده فنی دانشگاه تهران 3دانشجو  شهيد شدند

در سال کودتا، بازگشايی دانشگاه همزمان شد با شروع 
دادگاه فرمايشی موسســان جهبه ملي، دکتر محمد 
مصدق، دکتر علی شايگان و مهندس احمد رضوی؛ از 
اينرو جنب و جوش زيادی در ميان دانشــجويان برای 
فعاليت های سياسی و برگزاری راهپيمايی ها و تجمعات 
اعتراضی پديد آمد. اين اعتراض هــاي پراکنده با ورود 

دنيس رايــت، کاردار جديد ســفارت انگليس به ايران 
در روز 14 آذر شــكل تظاهرات گرفت. دانشــجويان 
دانشكده های حقوق و علوم سياسی، دندانپزشكی، فنی، 
پزشكی و داروسازی در دانشكده های خود ميتينگ هاي 
پر شوری عليه دولت کودتا برپا کردند و شعارهايی مثل 

»مصدق پيروز است« و »مرگ بر شاه« سر دادند.

فرداي آن روز تظاهرات به خارج از دانشــگاه کشــيده 
شــد و ماموران انتظامی در زد و خورد با دانشــجويان، 
شماری را مجروح و گروهی را دستگير و زندانی کردند. 
اقدام دانشجويان در 15 آذر موجب شد نيروهای لشكر 
2رزهی ارتش در محوطه دانشگاه تهران مستقر شوند. با 
اين حضور برنامه تظاهرات در دانشگاه لغو شد اما بهانه 

آغاز درگيری در روز 16 آذر اين بود که دانشجويان برای 
سربازانی که آنجا مستقر بودند، شكلك درآوردند.

ســربازان براي تالفي يا تنبيه دانشجويان، وارد کالس 
درس مهندس شمسی، استاد نقشه برداری در دانشكده 
فنی شده و خواســته بودند چند نفر را دستگير کنند. 
مهندس شمسی عصبانی شده، کالس را تعطيل و پيش 
مهندس خليلی، رييس دانشكده می رود که خودش از 
طرفداران دکتر مصدق بود. او هم عصبانی می شــود؛ 
خود ايشــان يا معاونش دکتر عابدی، زنگ دانشكده 
را می زند. دانشــجويان می ريزند در کريدور دانشكده 
فنی. در همين حين ســرباز ها وارد صحن دانشــكده 
می شوند. دانشجويان شــعارهايی از جمله »مرگ بر 
شاه« ســر می دهند؛ تيراندازی آغاز می شود و در اين 
درگيري دانشــجويان بي سالح با ســربازان مسلح، 3 
دانشجوی دانشكده فنی دانشــگاه تهران، به نام های 
مهدي شــريعت رضوی، مصطفی بزرگ نيــا و احمد 
قندچی شهيد و گروه ديگری مجروح و بازداشت شدند.

دو روز بعد، ريچارد نيكسون معاون رييس جمهور آمريكا 
طی سفری دو هفته ای به آســيا و آفريقا و قبل از پرواز 
به ســوی آفريقا، 18 آذر به ايران آمد. وی ضمن ديدار با 
محمدرضا پهلوي، با اشخاص دولتی و افرادی نظير سيد 
حسن تقی زاده و شــهردار وقت تهران و سيد مصطفی 
کاشانی پسر آيت اهلل کاشانی مالقات داشت. نيكسون به 
دانشگاه تهران هم رفت و دانشكده حقوق به او دکترای 

افتخاری داد.
نيكسون آن گونه که در کتاب »جنگ واقعی« )1۹80( 
بيان کرده، شــاه را در آذر 1332 »فاقد اعتمادبه نفس 
کافی«  می يابد. او پس از بازگشــت به واشــنگتن در 
گزارش به شــورای امنيت ملی آمريكا، شــاه را فردی 
توصيف کرد که تازه در حال به دست آوردن جسارت 

خويش است.

حكم اعدام براي مصدق
روزنامه  آمريكايی از محاکمه در تهران گزارش مي دهد 

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 5 اكتبر 1953)13 مهر 1332( مطلبي را به روند محاكمه 
دكتر مصدق اختصاص داد� به نوشته اين روزنامه، كيفر خواست دادستان دادگاه نظامي 
عليه دكتر مصدق در 20صفحه تنظيم شده است� در اين كيفرخواست از دادگاه نظامي 
درخواست شده كه به دليل شورش مصدق عليه شاه و قانون اساسي، براي او حكم اعدام 
در نظر گرفته شود� بر اساس اين خبر، دكتر مصدق،  ايران را با تهديدات خارجي به مدت 
28 ماه اداره كرد� سرتيپ تقي رياحي، رئيس ستاد ارتش ايران در زمان زمامداري مصدق، 
نيز در همين دادگاه به همراه دكتر مصدق محاكمه اش جريان دارد� اتهام رياحي نيز تبعيت 
نكردن از فرمان شاه مبني بر عزل مصدق، اعالم شده است� كيفر خواست دكتر مصدق 
بيشــتر بر مبناي اتفاقاتي كه از زمان صدور فرمان عزل وي  در 16 اوت)25 مرداد( تا 19 
اوت)28 مرداد( رخ داده، تنظيم شده است�در بخشي از اين كيفر خواست آمده است: تمام 
مردم تهران شاهد هستند كه در جريان وقايع سه روز منتهي به 28 مرداد، 43 نفر از مردم 

توسط هواداران و مدافعان دكتر مصدق كشته و 85 نفر مجروح شدند� 
سرتيپ حسين آزموده، دادستان دادگاه نظامي در ادامه اين كيفر خواست به اين مسئله 
اشاره كرده كه بنابراين من در خواست دارم متهمان اين دادگاه كه سوگند خود به حفظ 
قانون اساسي و سلطنت را زير پا گذاشته اند، به اعدام محكوم شوند�  امكان صدور حكم 
اعدام براي دكتر مصدق كه همچنان به دليل خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران و ملي 
كردن صنعت نفت براي خيلي از ايرانيان يك قهرمان ملي است، از سوي كارشناسان آگاه 

به امور ايران، وجود ندارد� حداكثر حكم دادگاه براي مصدق، تبعيد خواهد بود� 

روز 26مرداد ماه سال 1332، از اوايل صبح، مردم در بسياري از خيابان ها دست به تظاهرات زدند. شعارهايي عليه 
دربار داده مي شد و رفته رفته هر چه ساعت مي گذشت، بر هيجان و تندشدن شعارها افزوده مي شد. درخواست 
مردم تاسيس مجلس مؤسسان بود و هرجا کسي نقدي بر جماعت مي کرد، او را پايين کشيده و به کتك مي بستند. 
در ساعات بعدي، خشونت افزايش يافت، شيشه مغازه ها شكسته شد و ســاعت 10:30، اتفاق ديگري رخ داد. 
گروه هاي مختلفي که بعدها به احزاب سياسي نسبت داده شــدند، با بيل و کلنگ وارد ميدان هاي اصلي شده و 
مجسمه هاي پهلوي را پايين کشــيدند و تخريب کردند. ماموران از اين کار جلوگيري مي کردند، اما عاقبت در 
ميدان 24اسفند )ميدان انقالب فعلي(، با کمك جرثقيل توانستند مجسمه شاه را پايين کشيده و عكس مصدق 
را نصب کنند. سپس مجسمه شاه در پارك شهر به زير کشيده شد و آن  را آتش زدند. ظهر که فرا رسيد، مجسمه 
رضاشاه در ميدان راه آهن هم پايين کشيده شد و آن  را خرد کردند. همزمان در ميدان بهارستان، نهضت  ملي ها 
ميتينگي برقرار کردند و خواستار اين شدند که شاه بايد سلطنت کند، نه حكومت. دکتر فاطمي از مردم خواست 
هرکس مخالفت کرد به زير کشيده شود و زيرك زاده خواستار استعفاي شاه شد. اين تظاهرات و تخريب تا پاسي 

از شب به درازا انجاميد.

گزارش 2
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  مي خواهيم با يك بازي 
شجاعانه صعود كنيم

 روز بدون خودرو  فقط
يك روز خاص نباشد 

 نشست مجازي
اختالفات واقعي

آتش سوزی گسترده 
در کارخانه لبنیات

نامجومطلق،  سرمربي موقت آبي ها 
مي گويد فقط به خاطر استقالل ريسك 

كرده و روي نيمكت نشسته است

نخستين روز از نشست مجازي سران 
كشــورهاي جهان در مجمع عمومي 
سازمان ملل به صحنه بروز اختالف هاي 

ريشه اي ميان كشورها تبديل شد

يادداشت
غالمرضا ظريفيان؛  معاون اسبق وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

مســئله عدالت آموزشــي هم در قانون اساسي و هم 
در باورهاي اعتقادي مــا، يك اصل اساســي و ايجاد 
فرصت هاي برابر براي همه مــردم، نقطه محوري اين 
اصل اســت. اخيرا نتايج كنكور اعالم و اطالعات رتبه هاي برتر در اين باره رسانه اي 
شده است. آنچه ما تا كنون مي دانيم، اكثريت رتبه هاي برتر در مدارس غيرانتفاعي كه 
صرفا خانواده هاي متمول به آن دسترسي دارند، تحصيل كرده اند. اين مسئله به طور 
طبيعي خالف عدالت آموزشي است. سيستم آموزش و پرورش ما در سطح كالن بايد 
به گونه اي باشد كه در سيستم ارزشيابي، تحصيل در مدرسه غيرانتفاعي نتواند اينقدر 
در وضعيت تحصيلي افراد مؤثر واقع شود. سيستم بايد طوري طراحي شود كه همه 
دانش آموزان در طبقات اجتماعي مختلف، از يك سطح پايه اي از آموزش ها و دانش 

برخوردارند شوند و مبناي ورود به آموزش عالي، همان سطح پايه اي باشد نه بيشتر.
مسئله كنكور البته خودش بحث طوالني و مفصلي است. بسياري از كارشناسان اين 
آزمون را روش عادالنه اي براي ارزشــيابي دانش آموزان و ورودي نظام آموزش عالي 
نمي دانند. حتي اگر فاصله طبقاتي ميان مدارس كشور وجود نداشته باشد، باز هم كنكور 
معرف خوبي براي استعدادها و سطح دانش، ميانگين دانش آموزان در كل كشور نيست. 
اين نحوه ارزشيابي، امروز در سطح دنيا منسوخ شده و شيوه هاي بهتر و كارآمدتري 
در كشورهاي پيشرو در مباحث آموزشي مثل ژاپن و فنالند به كار گرفته مي شود. ما 
هم باالخره دير يا زود مجبور خواهيم شد از اين شيوه معيوب عبور كنيم و به سمت 
شيوه هاي بهتر و كم نقص تر برويم؛ به سمت آزمون هاي پيشرفته درون دانشگاهي كه 

بتواند معرف استعداد و دانش فرزندانمان باشد.
با تمام اين اوصاف، امسال در بحث عدالت آموزشــي، عالوه بر فاصله طبقاتي مردم 
و شــيوه ارزيابي و سنجش، شــاهد نقش آفريني يك بازيگر جديد هم هستيم و آن 
كروناســت. چنان كه مي دانيم، كرونا بخش اعظمي از فرايند آموزش را به بسترهاي 
الكترونيكي برده و بخش قابل توجهي از خانواده ها در جامعه ما، به داليل عديده ازجمله 
نداشتن امكاناتي همچون موبايل، لپ تاپ يا اينترنت باكيفيت و ارزان، امكان بهره گيري 
از ظرفيت آموزش مجازي را ندارند. مسئله هزينه اينترنت به رغم قول هايي كه داده 
شده اما هنوز مسئله خيلي از خانواده هاست. اينها مسائل  بسيار مهمي است كه بايد 
براي حل شان فكر عاجلي شود. طيف وسيعي از راهكارها قابل بررسي است؛ مثال طبق 
آمارها، گفته مي شود بين 30 تا 35درصد مدارس ما در روستاها و شهرهاي كوچك، 
كم جمعيت هستند و شايد بشــود در اين نوع مدارس، كالس ها را حضوري برگزار 

كرد تا حداقل فاصله طبقاتي كه بين مدارس شكل گرفته، در اثر كرونا تشديد نشود.
چنان كه باالتر اشاره شد، دسترسي عادالنه همه مردم به امكانات آموزشي و فرصت هاي 
برابر، براساس قانون اساسي و البته آموزه هاي اعتقادي ما يك اصل غيرقابل اغماض 
است. اگر به اين اصل خدشه وارد شود، بدون ترديد ضايعات فراواني براي حال و آينده 
كشور خواهد داشت. پيامدهاي منفي قابل توجهي را تجربه مي كنيم و در اين رهگذر، 

شاخص هاي بسياري ازجمله اميد به آينده در جامعه به شدت تضعيف مي شود.

 اميد به آينده 
در مسلخ بي عدالتي آموزشي

17

3

19

تشديد مجازات 
فرزندكشي

گفت وگــو بــا شــهناز ســجادی 
دستيار حقوق شــهروندی معاون 
رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، 
درباره اليحه تشديد مجازات پدران 

قاتل 

نظرسنجي همشهري از چهره هاي 
حقوقي، اجتماعــي و مدني درباره 
احتمــال تصويــب اليحــه جديد 
»تشديد مجازات پدر در صورت قتل 

فرزند« و تبعات آن

كدام درخواســت های جمعی ما در 
ســال های اخير به ثمر نشستند و 

قوانين موجود را اصالح كردند؟

يادداشتي از مرضيه محبي، وكيل 
دادگســتري، درباره قوانين موجود 

درباره به قتل رساندن فرزند

 تعقیب رد دالر 
در قیمت تخم مرغ

وابســتگی توليد به مــواد اوليه و 
تجهيــزات وارداتــی باعث شــده 
قيمت گذاری كاالهای توليد داخل 
نيز اثرپذيــری بااليــی از نرخ دالر 

داشته باشند

4

14

9

 تست کرونا
به کودکان کار رسید

 موج جديد
بازماندگي از تحصيل

عامل پنهان  نزول بورس

 گزارش هاي خبرنگاران همشهري نشان مي دهد 
 در برخي مناطق روستايي  و عشايري و حتي بخش هايي  از تهران

 كرونا و فشارهای اقتصادی، تعداد بيشتری از كودكان  را  
وارد چرخه كار كرده است

4800 كودك كار در محله هاي آسيب ديده شناسايي 
 شده  اند. در 2 روز 100 آزمايش از آنها گرفته شده 

و  باقيمانده كودكان در نوبت تست كوويد-19 هستند

 نقش ربات هاي معامالت الگوريتمي در تشكيل
صف هاي فروش سهام چيست؟

 تقــارن روز جهاني بدون خــودرو با 
سه شــنبه هاي بــدون خــودرو بــه شهر

جذابيت هاي اين روز اضافه كرده بود. 
شــهردار تهران كه به همــراه جمعــي از مديران 
شهرداري و اعضاي شوراي شهر با دوچرخه از ميدان 
توحيد به سمت پارك الله حركت كرده بودند، در اين 
پــارك بــا 6ســفير كشــوراروپايي و 2نماينده از 
ســازمان هاي مقيم ايران همراه شــدند؛ ســفرا و 
نماينده هايي كه بــا دوچرخه خــود در اين برنامه 
شركت كرده بودند. سفير اتريش زماني كه دوچرخه 
سيدآرش حسيني ميالني، عضو شوراي شهر تهران 
را ديد، خطاب به پيروز حناچي گفت: »اين دوچرخه 
QR code دارد« كه شــهردار تهران تأييد كرد و 
گفت: »بله، همين استفاده از تكنولوژي ها به شكل 
صحيح و جذاب است كه باعث مي شود مردم نسبت 

به اين ُمِد حمل ونقلي اقبال بيشتري نشان  دهند.« 
آنها با دوچرخه بعد از پارك الله راهي پارك شــهر 
شدند و از موزه صلح بازديد كردند. پس از اين بازديد، 
شهردار تهران در جمع خبرنگاران گفت: »در تهران 
روز جهاني بدون خودرو، مصادف با روز سه شنبه هاي 
بدون خودرو بود. ما بــا مردم عهد بســتيم در روز 
سه شــنبه هاي بدون خودروي تهــران، با دوچرخه 
تردد كنيــم. به همين منظــور در روز جهاني بدون 
خودرو با تعدادي از ســفراي ديگر كشــورها كه در 
تهران حاضر بودند، با دوچرخه مســير پارك الله تا 
پارك شهر را طي كرديم.« پيروز حناچي ادامه داد:  

» از آنجايي كه روز صلح هم بود، به موزه صلح تهران 
رفتيم و از اين موزه كه حول محور گازهاي شيميايي 
و مضرات جنگ شكل پيدا كرده است، بازديد كرديم. 
اميدواريم موضــوع صلح موضوع محــوري جهان 

باشد.«
او عنــوان كرد: »در دوچرخه ســواري كه با ســفرا 
داشتيم، بخش عمده اي از راه را از مسيرهايي آمديم 
كه براي دوچرخه امن شــده بــود. در تهران حدود 
170كيلومتر مســير امن براي دوچرخه وجود دارد 
كه 30 تــا 40كيلومتر آن براي دوره جديد اســت 
و در دســتور كار  داريم تا اين مســيرهاي امن را تا 
500كيلومتــر افزايش بدهيم. اكنــون همكاران ما 
در خيابان هــاي ميرداماد، طالقانــي، كريم خان و 
بلوار كشاورز در حال توسعه اين مسيرها هستند.« 
شهردار تهران يادآور شــد: »جالب است بدانيد طي 
هفته گذشته در كنفرانس شــهرهاي اروپايي طرح 
دوچرخه سواري تهران مورد تقدير قرار گرفت. براي 
اروپايي ها اجراي چنين طرحي، جديد و جالب بود. 
البته براي ما موضوع تازه اي نيست، مردم ما 50سال 

قبل هم در تهران با دوچرخه تردد مي كردند.« 

افزايش سهم دوچرخه تا پايان سال 
در روز جهاني بــدون خودرو در تهــران، در اقدامي 
نمادين 22مسير براي پياده ها و دوچرخه سوارها آماده 
شده اســت. هماهنگي ها با پليس راهور انجام شد تا 
مردم بيشتر با معناي بازپس گيري سهم شان از معابر از 

خودروها آشنا شده و در مسير توسعه مسيرهاي ويژه 
وســايل نقليه پاك همراه تر شوند؛ چراكه شهرداري 
تهران درنظر دارد سهم دوچرخه از حمل ونقل عمومي 
را تا پايان سال جاري به يك درصد افزايش دهد. اين 
رقم در ابتــداي اين دوره مديريت شــهري نيم دهم 
درصد بوده و قرار است طي دوره اي 5ساله به 4درصد 
افزايش پيدا كند. پيروز حناچي همچنين در ديدار با 
سفراي كشورها و نماينده سازمان بهداشت جهاني در 
ايران كه به مناسبت روز جهاني بدون خودرو برگزار 
شد، گفت: »زيرساخت هاي رسيدن به سهم 4درصدي 
دوچرخه در ترددهاي شهري در حال انجام است. در 
فرهنگ و ادبيات فارســي يك بيت شعر، گاهي كار 
ساعت ها صحبت را انجام مي دهد. بر همين اساس به 
اين بيت شعر اشاره مي كنم كه »آب كم جو تشنگي 

آور به دست / تا بجوشد آب از باال و پست.«
او در ادامه  گفت: »ما در تهران شرايط خاصي داريم، 
ارتفاعات البرز منبع آب تهران هســتند و هر سال 
250ميليون مترمكعب به تهران آب وارد مي شــود. 
آنها كه تهــران را پايتخت كردند انتخاب درســتي 
داشــتند. زماني تهران با 600 قنات فعال آب را به 
قسمت هاي جنوبي آن مي رساند. در تهران يك اثر 
ثبت جهاني به نام كاخ گلستان وجود دارد و طبيعتي 
استثنايي كه اختالف شمال و جنوب تهران را نمايان 
مي كند. درحالي كه در كوهستان هاي شمال تهران 
گاهي دما به 20درجه زير صفر مي رسد همزمان در 
شنزار هاي جنوب تهران شتر پرورش مي دهند و اين 

تنوع اقليمي در كالنشــهرهاي دنيا كم نظير است و 
اميدوارم روزهاي خوب و خاطره انگيزي را در تهران 

تجربه كنيد.« 
او با اشاره به سالگرد دفاع مقدس در كشور گفت: »با 
اينكه جنگ تحميلي خســارات زيادي به كشورمان 
وارد كرد، اما اين جنگ نمايشــگر رشادت و دالوري 
جوانان اين سرزمين است. كشــورهايي كه دوران 
جنگ و تلخي آن را درك كرده باشند ارزش صلح را 
بيشتر درك مي كنند. جنگ براي ما تجربه اي بوده 
است كه از آن براي حل مشــكالت جاري استفاده 

مي كنيم.«
شــهردار تهران ادامــه داد: »يكــي از عارضه هاي 
كالنشــهرها كم تحركي و بيماري هاي ناشي از آن 
براي شهروندان است. به همين دليل دوچرخه سواري 
عالوه بر اينكه يكي از مدهاي حمل ونقلي است بايد از 

زاويه سالمت هم به آن نگاه كرد.« 
حناچي گفــت: »در تهــران حــدود 170كيلومتر 
مســير دوچرخه وجود دارد كــه 40كيلومتر آن در 
مديريت جديد شــهري ساخته شده اســت و اين 
مسيرها در مناطق شــهرداري در حال توسعه است 
و مقرر شده ســهم دوچرخه كه از ابتداي اين دوره 
نيم دهم درصد بوده در دوره اي 5ســاله به 4درصد 

افزايــش پيدا كنــد. هم اكنون 
اين رقم به 9دهم درصد رسيده 

 و اميدواريم تا آخر امســال اين رقــم به يك درصد
 برسد.« 
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جواب صلح  جنگ نیست

ادامه در 
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نجيب الدين يك دست را حلقه كرده دور بازوي عالءالدين و 
دست ديگر را مشت كرده  تا آقاي دكتر، سوزنش بزند. رگ 

اما دهن كجي كرده، دست هاي سوخته از آفتاب و به غايت الغرش، رگي براي شكار 
ندارد. تمام عضالتش از ترس، منقبض است، چشــم ها را ملتمسانه تنگ كرده كه 

يعني ديگر بس است.

 با تداوم روند نزولي شــاخص بورس در مبادالت ديروز، 
ارزش كل بازار سهام به كف 7000هزار ميليارد تومان 

رسيد. بررسي ها نشان مي دهد معامالت الگوريتمي از طريق صدور خودكار 
سينگال هاي فروش در روندهاي نزولي به يك عامل پنهان در تداوم روند نزولي 

و تشكيل صف هاي فروش در سامانه هاي معامالت بورس تبديل شده اند.

صفحه12را 
بخوانيد

صفحه4 را 
بخوانيد

2

ديروز 6سفير اروپايي به همراه پيروز حناچي از پارك الله تا موزه صلح را ركاب زدند
ركاب زني سفرا  با شهردار

 زهرا صدراعظم نوري
عضو شوراي شهر تهران:

خبر آخر

رئيس آتش نشــانی اسالمشهر در 
گفت وگو با  همشــهری: وســعت 
آتش سوزی گســترده بود اما اين 

حادثه تلفات جانی نداشت
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وزارت خارجه آمریکا هم روزشمار پایان تحریم تسلیحاتی ایران را  در سایت خود گذاشته است.
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عك حســن روحاني رئيــس جمهور در 
ســخنراني خود در هفتاد و پنجمين دیپلماسي

اجالس مجمع عمومي سازمان ملل 
كه به دليل شرايط كرونايي در جهان به صورت ضبط 
شده و از طريق ويدئويي انجام شد ، با اشاره به اينكه 
»برای ما عزت و آســايش ملت مان مهم است كه با 
ديپلماسی متكی بر اراده ملی و همراه با مقاومت به 
دست می آيد« ، تصريح كرد: ما ابزار چانه زنی داخلی 
و انتخاباتی آمريكا نيستيم و هر دولتی كه در آمريكا 
انتخاب شود، به ناچار تسليم تاب آوری ملت بزرگ 

ايران خواهد شد.
رئيس جمهور با برشــمردن بخش هايی از كارنامه 
درخشان ايران اسالمی به عنوان محور صلح و ثبات، 
مبارزه با اشغال و افراط، و منادی گفت وگو و رواداری 
پايدار، اظهار داشــت: چنين ملتی شايسته تحريم 
نيست. جواب صلح، جنگ نيست. پاداش مبارزه با 
افراط گری، ترور نيست. پاسخ رای ملت ها در ايران، 
در عراق و در لبنان، تحميل آشوب های خيابانی و 

حمايت از روندهای غير دموكراتيک نيست.
روحانی گفــت: تصويری كــه از برخــورد پليس 
اياالت متحده آمريكا با يک شــهروند معترض به 
سراسر جهان مخابره شــد، برای ما، آشنا و تكراری 
بود. اين پايی كه بر گلو نهاده شــد بــه عنوان پای 
استكبار بر گلوی ملت های مستقل را، ما به خوبی 
می شناسيم. ملت دالور ايران دهه هاست اين گونه 
بهای آزادی خواهی و رهايی از ســلطه و استبداد را 

پرداخته است.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه »ادعا ها مالک نيست 

و تنها عمل مالک اســت«، گفــت : ادعا كردند كه 
برای مبارزه با صدام به منطقه آمده اند، درحالی كه 
خود، ايــن هيوال را در جنگ تحميلــی عليه ايران 
تنومند ساختند و او را با سالح شيميايی و مدرنترين 
جنگ افزارها، تسليح كردند. از مبارزه با تروريسم و 
داعشــی دم می زنند در حالی كه خود آن را ايجاد 
كرده اند و برای اين جنايت خود از ملت های منطقه 

طلبكار هم هستند.
روحانی افزود: به دروغ ما را متهــم به تالش برای 
ساخت سالح هسته ای می كنند و به بهانه اشاعه، اين 
يا آن را تحريم می كنند، در حالی كه جرم استفاده از 
سالح هسته ای در تاريخ بشريت  را، تنها به نام خود 
ثبت كرده اند و تنها رژيم دارنده سالح هسته ای در 

منطقه غرب آسيا، بازيگر خيمه شب بازی آنهاست.
 رئيس جمهور با بيان اينكه »از حقوق بشــر سخن 
می گويند ولی با فشار حداكثری، معيشت، سالمت 
و حتی حق حيات همه ايرانيان را هدف گرفته اند«،  
گفت: خود و دست نشاندگانشان، در هرچه جنگ 
و اشغال و تجاوز در فلســطين و افغانستان و يمن 
و سوريه و عراق و لبنان و ليبی و سودان و سومالی 
است، مستقيماً به آتش افروزی مشغولند ولی ايران 
را مسئول شكست های محتوم شــان در برابر اراده 

مردم منطقه می دانند.
روحاني ادامه داد:ما در اين منطقه حســاس دست 
تنها با داعشــی ها و افراطی هــای مدعی دروغين 
اســالم، جنگيده ايم تا جامعه جهانی بداند اسالم 
واقعی كدام است، همان اسالم اعتدالی و عقالنی، 
و نه افراط و نه خرافه. سردارشــهيد ما، كه قهرمان 

مبارزه با خشــونت افراطيون در خاورميانه بود، از 
امنيت شهروندان مذهبی و غير مذهبی، مسلمان 
و مسيحی، شــيعه و ســنی، در برابر مدعيان يک 
حكومت قرون وســطايی به خوبی ايســتاد و دفاع 

می كرد.
رئيس جمهور با اشــاره به مذاكرات طوالني براي 
دستيابي به توافق هسته اي موسوم به برجام تصريح 
كرد: ما در ســال 2015 ميالدی برجام را به عنوان 
يكی از بزرگترين دستاوردهای تاريخ ديپلماسی به 
ثمر رسانديم و عليرغم بدعهدی مستمر آمريكا به 

آن پايبند مانديم.
روحانی با اشاره به فروش صدها ميليارد دالر سالح 
به منطقه و تبديل آن به انبار باروت، گفت: اينها ولی 
بر خالف همه قواعد حقوقی و اجماع جهانی، بيهوده 
می كوشــند تا ايران را از حداقــل نيازهای دفاعی 
محروم ساخته و محدوديت های تسليحاتی ايران 

را به رغم نص صريح قطعنامه 2231، تمديد كنند.
رئيس جمهور با قدردانی از رؤسای دوره ای شورای 
امنيت در ماه های آگوست و ســپتامبر و تشكر از 
13 عضو اين نهاد به ويژه كشورهای روسيه و چين، 
گفت: دو بار »نه« قاطع شــورای امنيت به استفاده 

ابزاری و غيرقانونی آمريكا از اين شــورا و  قطعنامه 
2231، يک پيروزی نه بــرای ايران كه برای دوران 
گذار نظام بين الملل در جهان پســاغربی است كه 
رژيم مدعی هژمونی، در چنين انزوای خودساخته 

ای، فرو رود.
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جواب صلح، جنگ نیست
هر دولتي در آمريكا انتخاب شود تسليم تاب آوري ملت 

بزرگ ايران مي شود

كافه مجلس

  شرط اخراج نمایندگان از مجلس
 طرح اصالح قانــون نظارت بــر رفتــار نمايندگان روز يكشــنبه 
30شهريورماه در مجلس اعالم وصول شــد. در اصالحيه اين طرح 
تبصره جالبي به چشــم مي خورد كه براساس آن درصورت تصويب، 
برخي نمايندگان ممكن است در 6 ماه پاياني دوره، از مجلس اخراج 
شــوند. در اين ماده آمده است: شــوراي نگهبان مكلف است داليل 
رد صالحيت نمايندگاني كه براي انتخابــات دوره بعد رد صالحيت 
مي شوند را به هيأت ارسال كند و هيأت پس از رسيدگي مي تواند حكم 
به محروميت از ادامه نمايندگي بدهــد. در همين انتخابات مجلس 
يازدهم نزديک به 70نماينده مجلس دهم رد صالحيت شدند كه اگر 
چنين ماده اي در طرح اصالح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان وجود 
داشت، مي توانست به اخراج اين 70نماينده از مجلس دهم در 6 ماه 
پاياني منجر شود. آنچنان كه خبرگزاري فارس منتشر كرده در بخش 
ديگري از اصالحيه اين طرح به دريافت هدايا از طرف نمايندگان اشاره 
شده و آمده است: نمايندگان مكلفند ليست هدايايي كه به هر عنوان 
و به هر ميزان از افراد حقيقــي و حقوقي دريافت مي كنند ظرف يک 
هفته در سامانه اي كه توسط مجلس ايجاد مي شود و در اختيار هيأت 

قرار دارد ثبت كنند.

  احضار یك استاندار به مجلس
برخالف رويه معمــول در مجلس كــه معموال وزيــران و معاونان 
وزارتخانه ها در جلسات كميسيون ها حضور مي يابند در جلسه ديروز 
كميســيون امور داخلي كشور استاندار كرمانشــاه احضار شده بود. 
به گزارش ايسنا، به گفته علي حدادي سخنگوي كميسيون شوراها و 
امور داخلي، در جلسه روز گذشته كميسيون، استاندار كرمانشاه جهت 
رسيدگي به درخواست نماينده مردم سنقر مبني بر تقاضاي تحقيق و 

تفحص از استانداري، حضور يافت.

  جلسه غیرعلني براي بررسي تحول در مجلس
مجلس روز گذشته تا ســاعت11 بار ديگر به جلسه غيرعلني رفت. 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي در توضيح نشست 
غيرعلني صبح روز گذشته مجلس، گفت: اين جلسه مجلس براساس 
دســتور جلســه قبل در بخش اول غيرعلني بود و از ساعت 8:15 تا 
11:20 يعني بيش از 3ســاعت درباره موضوعاتــي در حوزه اصالح 
آيين نامه داخلي براي كارآمد ســازي  مجلس بحث و بررسي صورت 
گرفت. وي افزود: در اين جلســه درباره گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس، نمايندگان و روساي كميســيون ها هم انديشي شد. رئيس 
مجلس شــوراي اســالمي ادامه داد: طرح تحــول در مجلس براي 
كارآمد سازي  با اصالح آيين نامه داخلي در دستور كار جلسه امروز بود.

  طرح پخش مذاكرات مجلس از تلویزیون
طرح پخش مذاكرات مجلس از تلويزيون، جهت طي مراحل قانوني 
به هيأت رئيســه مجلس تحويل شــده است. براســاس اين طرح 
صداوسيماي جمهوري اسالمي موظف اســت حداكثر تا 3 ماه پس 
از تصويب اين قانون با تاسيس شبكه تلويزيوني خانه ملت، مذاكرات 
علني مجلس را به صورت مستقيم پخش كند. تبصره: پخش هر جلسه 
علني مجلس بايد ظرف 24ساعت يک بار تكرار شود. همچنين شبكه 
تلويزيوني خانه ملت موظف است جلسات رسمي كميسيون ها و هيأت 
رئيســه مجلس را حداقل يک بار و حداكثر ظرف مدت 3روز از زمان 

برگزاري جلسه پخش كند.

آمريكا مذاكره و جنگ را نمي تواند بر ما تحمیل كند
روحاني گفت: كجا سابقه دارد دولتی نتیجه 13 سال مذاكره جهانی با حضور دولت سلف خود را، بدون هیچ 
دلیلی زیرپا گذارد، قطعنامه شورای امنیت را با وقاحت نقض كند، و حتی دیگران را به دلیل اجرای قطعنامه 
شورای امنیت تحریم و تنبیه كند، و در همان حال مدعی مذاكره و معامله بزرگ باشد؟ رئیس جمهور با بیان 
اینکه آمریکا نه می تواند مذاكره را برما تحمیل كند و نه جنگ را بیان كرد: زندگی با تحریم سخت است اما 
سخت تر از آن زندگی بدون استقالل است. روحاني تاكید كرد: ما هرگز اشغال گری، نسل كشی، آواره سازی 
و نژاد پرستی را نادیده نگرفتیم و برسر قدس شریف و حقوق مردم  فلسطین، هرگز معامله نکردیم و در 

سال 2012 راه حل دموكراتیك مسئله فلسطین را از طریق همه پرسی ارائه كردیم.

ث
مك

   واكنش ايران به تحريم ها
سخنگوي سازمان انرژي اتمي ایران در واكنش به تحریم هاي تازه آمریکا علیه این سازمان به ایسنا گفت: این اقدام آمریکا هیچ تأثیري در 
روند فعالیت هاي هسته اي سازمان انرژي اتمي ندارد. بهروز كمالوندي افزود: برخي افراد معرفي شده مرتبط با سازمان انرژي اتمي قبال نیز 
تحت تحریم آمریکا بوده اند. به عالوه اگر آمریکا مدعي بازگرداندن تحریم هاي گذشته است چه نیازي داشت كه این اسامي را جداگانه در 
لیست تحریم قرار دهد؟! بنابراین این اقدام براي فرار آمریکا از شکست هاي پي در پي سیاسي در صحنه بین المللي و انزواي بین المللي بعد از 
تالش هاي بي فرجامش براي بازگرداندن تحریم هاي بین المللي است. وي در پاسخ به اینکه آمدن نام شما در لیست تحریم آمریکا چه تأثیري 
بر روند كار یا سفرها و غیره مي گذارد؟  گفت: سفرها و كارهاي ما متاثر از این موضوع نیست چرا كه اساسا كار ما ارتباطي با آمریکا نداشته و 

هیچ یك از ما حساب بانکي در این كشور و اصوال در خارج از كشور نداریم.

علــي ربيعــي، ســخنگوي دولــت از احتمــال 
دست داشــتن عوامل داخلي در انفجار اخير نطنز هسته اي

صحبت كرده است. اين روايت در كنار فرضيه هاي 
ديگري كه در روزهاي اخير از ســوي علي اكبر صالحي، رئيس 
سازمان انرژي اتمي و بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي 

اتمي مطرح شده بر پيچيدگي هاي اين پرونده افزوده است. 
12تيرماه مركز ساخت سانتريفيوژهاي نطنز در اتفاقي عجيب 
و غيرمنتظره منفجر شــد و تصاوير خارجي ماهواره اي حكايت 
از شدت اين انفجار داشــتند. نهادهاي امنيتي اعالم نظر درباره 
علل و عوامل اين حادثه را به آينده سپردند. حداقل با نخستين 
توضيحات امنيتي ارائه شده يک روز بعد از حادثه، انتظار مي رفت 
مسئله براي نهادهاي ذيربط آشكار شده باشد، ولي صحبت هاي 
روز سه شنبه علي ربيعي، ســخنگوي دولت بار ديگر ابهامات در 

كليات قضيه و انفجار را تشديد كرد. 
به گزارش ايرنــا، او در تازه ترين اظهارات خــود درباره جزئيات 
خرابكاري نيروگاه نطنز و اينكه گفته شده چند نفر در اين رابطه 
شناسايي شده اند، گفته: »در اين ماجرا خرابكاري قطعي است و 
خرابكاري صورت گرفته و به علت پيچيدگي در اين خرابكاري، 
فرضيه هاي زيادي در مورد حادثه نطنز وجود دارد. چند دستگاه 
امنيتي در بخش هاي مختلف موضوع را بررسي مي كنند. يكي از 
فرضيه هاي قوي متكي بر اين است كه عناصر داخلي در اين ماجرا 
دست داشــته اند. اين موضوع تحت نظارت جدي دستگاه هاي 
امنيتي كشور است و پس از روشن شدن جدي ماجرا موضوع را 

بررسي و اعالم مي كنيم.«
4فرضيه درباره اين حادثه مطرح شــده و در طول 3 ماه گذشته 
اين فرضيه ها رد شده يا قوت گرفته اند. در نخستين گمانه زني ها 
اگرچه حمالت پهپادي و شليک كروز از خارج مرزها بيشتر در 
فضاي مجازي دست به دست مي شــد، اما بالفاصله جاي خود را 
به سابقه خرابكاري هاي صنعتي 2دهه اخير در پرونده هسته اي 
كشورمان داد. در اين فرضيه دوم بار ديگر واردات قطعات آلوده 
هســته اي ظن و گمانه قوي  بود، ولي توضيحــات بعدي برخي 
مقامات، گمانه حمالت ســايبري همچون ويروس استاكس نت 
سال ها قبل را تقويت كرد.)فرضيه ســوم( اشاره كلي و تلويحي 
مديران ســازمان انرژي اتمــي به »خرابكاري« در تأسيســات 
هسته اي ردي از فرضيه چهارم در اين پرونده را نيز ايجاد مي كرد: 

نفوذ.
انفجار در تأسيسات مي توانست در ارتباطات برخي نفوذي ها با 
عوامل خارج از كشور اتفاق افتاده باشد. سابقه پر از شک و شبهه 
درز اطالعاتي كه در اختيار آژانس بين المللي انرژي اتمي بوده، 

به سازمان هاي جاسوســي و خط و ربط هاي آن با وقوع چنين 
حوادثي نيز بي ارتباط با چنين فرضيه اي نيست. اين ترديدها از 
همان سال هاي نخست همكاري ايران با آژانس در دهه80شكل 

گرفته بودند.

سؤاالت بي پاسخ
هيچ كــدام از مقامات به جنــس خرابكاري هــاي مركز مونتاژ 
سانتريفيوژهاي نسل جديد اشــاره نكرده اند. آيا سايبري بوده 
اســت؟ آيا با آلوده ســاختن ابزارها و نرم افزارها بوده است؟ آيا 
نفوذي هــا در آن نقش داشــته اند؟ آيا مواد منفجــره به داخل 
تأسيسات منتقل شده بودند؟ پاســخ به اين سؤاالت مشخص 
نيست. علي اكبر صالحي، رئيس  سازمان انرژي اتمي روز دوشنبه 
در كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به صورت 
مجازي برگزار  شد، تلويحا از خرابكاري به شيوه ابزارهاي سايبري 
سخن مي گفت: »اخيراً تهديدهاي جديدي از سوي طرف هاي 
بدخواه توسط ابزارهاي سايبري و ساير ابزارهاي فناوري مشاهده 
شده اســت. در اين رابطه به انفجار اخير در تاسيسات هسته اي 
شهيد احمدي روشن )نطنز( اشاره مي كنم كه همانطور كه قباًل 
هم اعالم شد، بر اثر خرابكاري بود. اين اقدامات خرابكارانه بايد 

توسط آژانس و كشورهاي عضو محكوم شود.« 
ربيعي اما يک روز بعد فرضيه نيروي انساني دخيل در انفجار را 
باز مي گذارد؛ از يک سو از بازداشت احتمالي برخي در اين پرونده 
سخن مي گويد و از ســوي ديگر رد و نشــاني از ترديد در ساير 
فرضيه ها نيز به دســت نمي دهد. اين در حالي اســت كه كيوان 
خسروي، سخنگوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 13تيرماه 
يک روز بعد حادثه با قاطعيت اعالم كرده بود: »بررسي هاي فني و 
امنيتي انجام شده از سوي دستگاه هاي ذيربط، علت وقوع حادثه 
در مجتمع هسته اي شهيد احمدي روشن در نطنز را كه بامداد 
پنجشنبه 12 مردادماه به وقوع پيوست به صورت دقيق مشخص 

كرده است.« 
 بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي نيمه شهريورماه 
با اشاره به وعده دســتگاه هاي امنيتي براي اطالع رساني درباره 
انفجار گفته بود: »حادثه نطنز متأسفانه جنبه خرابكاري دارد. اين 
سازمان هاي امنيتي هستند كه بايد دقيق بررسي كنند و قرار هم 
بر اين بوده كه آنها در اين باره اظهارنظر كنند و تحقيقاتشان ادامه 
دارد؛ تا آنجايي كه اطالع داريم عوامل را كشف كرده اند و داليل، 
روش و چگونگي را هم مي دانند و نســبت به اين موضوع اشراف 
دارند.« هنوز مشخص نشده است كه اين خرابكاري جنبه و منشأ 

اثر انساني داشته يا صرفا يک حمله سايبري بوده است.

از امروز فقط 24روز تا پايان تحريم تسليحاتي ايران 
باقــي مانده، اين نــه فقط متن صريــح قطعنامه تحریم

2231شوراي امنيت است بلكه موضع گيري علني 
مقامات كشورهاي جهان به شمار مي رود؛ حتي آمريكايي ها كه 
3 روز قبل مدعي بازگشت تحريم هاي تسليحاتي ايران شده اند 
كماكان در ســايت وزارت خارجــه خود از پايــان تحريم هاي 

تسليحاتي ايران در روز 27آبان اظهار نگراني مي كنند.
روز گذشــته ســرگئي الوروف وزيــر امورخارجه  روســيه در 
مصاحبه اي با شــبكه العربيــه در رابطه با اقدامــات ضدايراني 
واشنگتن اعالم كرد كه مسكو تحريم هاي برنامه ريزي شده آمريكا 
براي همكاري با ايران را غيرقانوني درنظر خواهد گرفت و كليه 
محدوديت هاي موجود در رابطه با فروش تســليحات نظامي به 
ايران در تاريخ 18اكتبر سال جاري )27مهرماه( متوقف خواهد 
شد، دقيقاً همانطور كه در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل 

متحد درباره برنامه هسته اي ايران آمده است.

كنایه سنگین الوروف به ترامپ
الوروف با اشــاره به ضرب المثــل »فيل در فروشــگاه ظروف 
شكستني« گفت: من مي دانم كه فيل نماد حزب جمهوريخواه 
است اما نبايد جهان را به عنوان فروشگاه ظرف و ظروف شكستني 

در نظر بگيريد.
الوروف در اين مصاحبه كه سراسر كنايه هاي تند و تيز به مقامات 
آمريكايي است با بيان اينكه اعمال تحريم هاي يكجانبه كه مورد 
تأييد سازمان ملل قرار ندارد، اقدامي كاماًل غيرقانوني است تأكيد 
كرد: البته من نمي توانم به جاي آمريكايي ها صحبت كنم، زيرا 
آنها چيزهاي عجيب و غريب زيادي را به زبان مي  آورند، من فقط 
مي توانم نياز به احترام به سلسله مراتب در دولت اياالت متحده را 
به آنها يادآوري كنم، براي اينكه دونالد ترامپ، رئيس جمهوري 
آمريكا، شخصاً تفاهمنامه رسمي درباره خروج اين كشور از برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( را امضا كرده است، بنابراين، از آن 
لحظه به بعد، آمريكايي ها حق رأي خود را كه قباًل به عنوان يكي 
از شــركت كنندگان برابر در توافقنامه هسته اي از آن برخوردار 

بودند، از دست دادند.
الوروف با اشاره به تالش هاي آمريكا براي بازگرداندن تحريم هاي 
بين المللي عليه ايران يک كنايه ديگر به آمريكايي ها زد و يادآور 
شد: رفتار واشــنگتن به اصطالح معروف انگليسي شباهت دارد 
كه مي خواهد كيک بخورد و در عين حال آن را دســت نخورده 
نگه دارد، آنها به طور رسمي از برجام خارج شده اند، در قطعنامه 

شماره 2231شوراي امنيت سازمان ملل آمده است كه هر اقدامي 
براي بازگرداندن رژيم تحريم ها عليه ايران، مي تواند توسط يكي 
از اعضاي برجام آغاز شود و اياالت متحده ديگر عضو برجام نيست 
و چنين حقي ندارد. البته آمريكايي ها هميشه تحريم هايي را در 
سراســر جهان اعمال مي كنند و گاهي اوقات هيچ دليلي براي 

آنها وجود ندارد.
سرگئي ريابكوف، معاون وزير امور خارجه روسيه هم گفت كه 
تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران هيچ پيامد سياسي يا عملي 

براي همكاري مسكو با تهران در پي نخواهد داشت.
براساس قطعنامه 2231از روز 27آبان ايران قادر خواهد بود انواع 
سالح هاي سبک و حتي تانک، جنگنده و بالگرد بخرد يا بفروشد، 
البته خريد و فروش اقالم نظامي و دفاعي تابعي از سازوكارها و 
نيازهاي نظامي و تجاري است با اين حال به نظر مي رسد چين و 

روسيه براي فروش تجهيزات نظامي بي ميل نيستند.
مجيد تخت روانچي، سفير ايران در سازمان ملل هم روز دوشنبه 
در واكنش به تصميم يكجانبه آمريكا براي تحريم هاي جديد عليه 
ايران، تأكيد كرد: آمريكا هرگز بازگشت قطعنامه هاي منقضي 
شده را نخواهد ديد، چراكه آنها براساس حقوق بين الملل ديگر 
وجود ندارند. محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران هم روز 
دوشنبه در انديشكده شوراي روابط خارجي آمريكا با بيان اينكه 
آمريكا هر فشاري را كه مي توانسته بر ايران وارد كرده است گفت: 
آنها اميدوار بودند كه اين تحريم ها مردم ما را به زانو درآورد. اما 

اين اتفاق نيفتاد.
هنگامي كه ظريف در حال گفت وگو در شــوراي روابط خارجي 
آمريكا بود همتاي آمريكايي اش در تدارک برگزاري نشســتي 
براي اعالم تحريم هاي تازه عليه ايران بود، تحريم هايي كه اين 
بار معاونان و كارشناســان ســازمان انرژي اتمي ايران و برخي 
شركت ها و نهادهاي صنعتي ايران را هدف قرار داده است. در اين 
دور از تحريم ها محمدرضا دزفوليان )در ارتباط با شركت ماموت 
ديزل(، اصغر اســماعيل پور )در ارتباط با صنايع هوايي ايران(، 
بهزاد فردوس )در ارتباط با گروه صنعتي ماموت(، مهرزاد فردوس 
)در ارتباط با گروه صنعتي ماموت(، حميدرضا قديريان، محمد 
قنادي مراغه )در ارتباط با ســازمان انرژي اتمي ايران(، محمد 
غالمي )در ارتباط با گروه صنعتي شهيد همت(، بهروز كمالوندي 
)در ارتباط با سازمان انرژي اتمي(، جواد كريمي ثابت )در ارتباط 
با ســازمان انرژي اتمي(، پژمان رحيميان )در ارتباط با سازمان 
انرژي اتمي( و احمد اصغري شيوايي به ليست تحريم هاي وزارت 

خزانه داري آمريكا اضافه شده اند.

فرضیه هاي خرابکاري نطنز
 بعد از اظهارات صالحي درباره احتمال حمله سايبري به نطنز،

علي ربيعي از دست داشتن عوامل داخلي در اين انفجار سخن گفت

روسيه: مانعي براي فروش سالح به ايران وجود نخواهد داشت
روزشمار پایان تحریم تسلیحاتي

اصالحیه یك خبر
در صفحه2 شماره 8044 روزنامه همشهري، عنوان سرلشكر 
محمدعلي جعفري ذيل خبر پيام هاي تسليت درگذشت مادر 
شهيد همت به اشتباه فرمانده كل سپاه درج شده بود كه فرمانده 

كل سابق سپاه صحيح است و بدينوسيله اصالح مي شود.

توییت ظریف به مناسبت روز جهاني صلح
وزیر امورخارجه كشورمان به مناسبت فرارسیدن 

 عکس
خبر

»روز جهاني صلح« توییتي در صفحه خود به 2زبان 
فارسي و انگلیسي منتشــر كرد. به گزارش ایسنا، 
محمدجواد ظریف با انتشار عکسي به مناسبت روز 

جهاني صلح نوشت:
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید

تو یکي نه اي، هزاري، تو چراغ خود برافروز

وزیر صمت معرفي شد
معاون پارلماني رئيس جمهوري گفت: رئيس جمهوري در نامه اي به 
مجلس، عليرضا رزم حسيني را به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن 
و تجارت به مجلس معرفي كرد. حسينعلي اميري عصر سه شنبه در 
مصاحبه با ايرنا، خاطرنشان كرد: معرفي وزير صمت قاعدتا در جلسه 
علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسالمي بايد اعالم وصول شود. وي 
افزود: طبق آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي قاعدتا يک هفته 
پس از اعالم وصول اين موضوع، جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي 
بايد برگزار شود. معاون پارلماني رئيس جمهوري درباره سوابق وزير 
پيشنهادي صمت گفت: رزم حسيني در دولت تدبير و اميد استاندار 

استان هاي خراسان رضوي و كرمان بوده است.
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وضعيت امالك شهرداري كه در اختيار 
غيراست

2150ملك شناسايي شده 
 1900ملك تحت عنوان بند6 ماده55
 250ملك مسكوني در اختيار شخص

ادامه در 
صفحه7

   احداث ۱۵۰كيلومتر مسير دوچرخه سواري طي ۳ سال 
مرضيه حصاري، مديركل دفتر حمل ونقل و ترافيك شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور
همزمان با روز جهاني خودرو پويش ملي حمل ونقل پاك شهرداري هاي سراسر كشور نيز راه اندازي 
شده است. اين پويش از 3سال پيش با محوريت سازمان شهرداري ها و دهياري ها آغاز به كار كرده و 
در طول اين مدت سهم شايان توجهي در توسعه و ترويج فرهنگ استفاده از شيوه هاي حمل ونقل 
پاك و جلب نظر مسئوالن شهرداري ها در حركت به سوي توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل پاك 
داشته است. در اين بين، بيش از ۱۵۰كيلومتر مسير ويژه دوچرخه سواري و بهسازي ۴۰۰كيلومتر 
پياده رو از سوي شهرداري ها انجام شده و براي ترويج استفاده از شيوه هاي حمل ونقل پاك، بيش 

از ۱۰۰۰همايش در طول سال در شهرها برگزار مي شود.

كاهش آاليندگي ها در شرايط سخت
برنامه شــهرداري 
تهــران بــر مبناي 
كاهش آاليندگــي، كنترل ذرات معلق 
و گازهاي آالينده و كاهش جدي آنها و 
معاينه فني خودروهاست. شهردار تهران 
با بيــان اين مطلب گفــت : »همچنين 
توسعه شبكه حمل ونقل ريلي در دستور 
كار قــرار دارد. هم اكنون 240كيلومتر 
مسير ريلي در 7خط در تهران وجود دارد 
و همين مقدار نيز برنامه براي توســعه 
آن پيش بيني شده است. توسعه شبكه 
اتوبوسراني نيز در شــرايط تحريم كار 

بسيار سختي است.« 
او گفت: »امســال آخرين ســال قرن 
هجري شمسي اســت و به عبارتي من 
آخرين شهردار اين قرن در تهران هستم. 
شهرداري تهران به مناسبت پايان قرن 
هجري شمســي برنامه هــاي متفاوتي 
در سطح شــهر تهران دارد كه به عنوان 

تهران1400 اجرا مي شود.«
حناچي به بحران كرونا اشاره كرد و ادامه 
داد: »همه كشــورها هم اكنون درگير 
اپيدمي كرونا هســتند و كشور ما نيز با 
اين مشكل مواجه است. ما عالوه بر آن 
با معضل تحريم ها نيز روبه رو هســتيم. 
درحالي كه در شرايط سخت كشورها به 
كمك يكديگر مي روند ما نيز اين انتظار 

را از ساير كشورها داشتيم.« 
امروزه بيش از يك ميليارد وسيله نقليه 
در شــهرهاي سراســر جهان و نزديك 
به 5ميليون خودروي فعــال در تهران 
وجــود دارد. اگرچه خــودرو از مزاياي 
بسياري برخوردار اســت اما چند برابر 
مزايا، معايبي دارد كه سالمت انسان ها و 
سياره اي به نام زمين را تهديد كرده و به 
خطر مي اندازد. بنابراين گراميداشت يك 
روز جهاني و توجه به اهداف آن توسط 
شهروندان بســيار توصيه مي شود. روز 
جهاني بدون خودرو عموم شهروندان را 
به استفاده نكردن از خودروي شخصي 
و اســتفاده از وســايل حمل ونقل پاك 
تشويق مي كند؛ روزي كه براي افزايش 
آگاهــي دربــاره خطــرات خودروها و 
كمك به كاهش آالينده هاســت. البته 

ديروز عصر برخي از معابر شــهر تهران 
ترافيك ســنگيني را تجربه كردند كه 
شــريان هاي اصلي مثــل بزرگراه هاي 
مدرس، صدر، امام علي، شــهيد همت، 
شــهيدحاج قاسم ســليماني، حكيم، 
اشرفي اصفهاني، بسيج و شهيد چمران 
در ســاعت هاي 17 تا 19 ترافيك شان 
به نوعي كالفه كننده شده بود. بنابراين 

به منظور درك چرايي روز جهاني بدون 
خــودرو ابتدا بايد اطالعاتي نســبت به 
راه هاي توليد آلودگي هوا، بيماري هاي 
ناشــي از آلودگي هوا و كــم تحركي، 
ديابت، فشــارخون و... داشــته باشيم. 
يكي از ويژگي هاي مثبــت روز جهاني 
بدون خودرو، ترويج ســاير روش هاي 
حمل ونقل نظير دوچرخه سواري است. 

بدون خودرو از كجا آمد
روزهاي غيررسمي جهاني بدون خودرو 
در طول دهه1990 در بريتانيا توســط 
انجمن حمل ونقل محيط زيست افتتاح 
شد و سپس در فرانســه با شعار »من، 

بدون ماشين در شهر« برگزار مي شد.
نخســتين روز رســمي جهاني بدون 
خــودرو در ســال2000 به عنوان يك 
ابتكار عمل توســط كميسيون اروپا در 
كنفرانس دســترس پذيرها )شهرهاي 
دسترس پذير( در تولدو )اسپانيا( برگزار 
شد. در همان سال كميسيون اروپا، اين 
برنامه را از يك روز به يك هفته، گسترش 
داد. بسياري از شــهرهاي بزرگ مانند 
بوگوتا و جاكارتا در اين روز خيابان هاي 
مركزي خود را مي بندنــد و معابر را با 
رويدادهاي پياده روي و دوچرخه سواري 

پر مي كنند. 
تاكنــون اقدامات مهــم و تأثيرگذاري 
در شــهرهاي سراســر جهــان در روز 
جهاني بدون خودرو انجام شــده است. 
ســال2019، بيش از 16مايل جاده در 
مركز شــهر لندن به احترام روز جهاني 
بــدون خــودرو توســط صادق خان، 
شــهردار بســته شــد. بنابراين راه و 
روش هاي بســياري براي بزرگداشــت 
 ايــن روز جهانــي در سراســر جهان 

وجود دارد. 

شهردار تهران و 6 سفير كشورهاي اروپايي با دوچرخه از پارك الله تا موزه صلح را ركاب زدند

  پيروز حناچي: تالش مي كنيم زيرساخت هاي الزم براي آنكه سهم دوچرخه در سفرهاي درون شهري 
طي برنامه اي 5ساله به 4درصد برسد، آماده شود

  ديروز اگرچه روز جهاني بدون خودرو بود اما در ساعاتي شريان هاي اصلي تهران ترافيك سنگيني داشت

ركاب زني سفرا  با شهردار

يادداشت

قصه فروش شهر 
چيستي و چرايي موزه خيابان وليعصر

در آستانه نخستين سالگرد افتتاح موزه 
خيابان وليعصر به ايــن صرافت افتادم تا 
درباره چيســتي و چرايي موزه خيابان 
وليعصر نكاتي را به زبان بياورم. بســياري از اهالي موزه و موزه داري 
درحالي كه موزه  ما را نديده اند و يا ديگراني كه مي شنوند موزه خيابان 
وليعصري هست، از من مي پرسند كه شــما در موزه خيابان وليعصر 
چه داريد و مگر خيابان چه شــيء يا اثري دارد كــه نمايش بدهد  و 
من مي گويم ما قصه نمايش مي دهيم. در واقع كار ما قصه فروشــي و 

قصه گويي است.
اين كامل ترين تعريف ما از موزه خيابان وليعصر اســت، ما قصه هاي 
خيابان را كه جاري و ساري هستند مي خوانيم و قصه هايي كه اسباب 
نمايش شــان فراهم تر است و بيان نمايشــي آن ها ممكن تر، نمايش 
مي دهيم تا هر كس كه به نوعي زلفي با اين خيابان گره زده يا در قصه 

ما خودش را بيابد و يا قصه  ما اسباب قصه گويي اش شود.
 قصه هدف ما نيست كه مهم ترين راهبرد ماست. ما با خياباني روبه رو 
هستيم كه هر كس به ويژ گي اي آن را مي شناسد، كسي به چنار هايش، 
كسي به ايستگاه ها و ميدان هايش و... و برخي هم از اين واژه ها براي 
تعريف خيابان استفاده مي كنند؛ »بزرگترين خيابان خاور ميانه« و 
خياباني به مسافت حدودا 18كيلومتر و... اينها فقط يك كالبد را معرفي 
مي كنند. خيابان وليعصر، مسيري كه راه آهن را به تجريش مي رساند يا 

برعكس؛ اما اين خيابان چيز بيشتري از يك مسير است.
 اين خيابان يك امكان است و يك فرصت براي شهر تهران؛ امكاني كه 
مي تواند موجب شود تهراني ها و آنها كه در پي همشهري شدن هستند 
نسبت هايي با تهران پيدا كنند. اين خيابان امكاني است به عمق تنوع 
زندگي در تهران، يك راهنماي زنده و پا به ركاب داشته. اين خيابان 
امكاني  است براي به رسميت شــناختن زندگي روزمره 16 محله در 
ســاحل اين خيابان تا تهران را از يك زندگي روزمره ساده و با نشاط 
بهره مند سازد. اين خيابان امكاني ا ست براي ايجاد زنجيره اي از تعلقات 
زندگي روزمره به طوري كه سرمايه اجتماعي درست و درماني براي شهر 
تهران باشد. اين خيابان امكاني ا ست براي گسترانيدن بساط شهري 
متناسب با سليقه ها و طيف هاي مختلف شهر در بستري مطمئن تا با 
آن لحظات آسود گي شهري فراهم شود. بله خيابان وليعصر يك امكان 
شهري ا ست براي زندگي شهري در ساحت هاي گوناگون آن. اما اين 
امكان چگونه از البه الي آنچه هســت به آنچه بايد تبديل مي شود؟ و 
چگونه در مسير ساخته شدن قرار مي گيرد؟ ساخته شدن نه به معناي 

سودجويانه كه به معناي زندگي ساختن است.
اين امكان- خيابان وليعصر- خودش روي كرور كرور امكان ديگر شهر 
سوار شده است تا بشود يك فرصت شهري. امكاناتي كه به مرور نسبت 
و نقش شان با خيابان از ياد رفته و به دست فراموشي سپرده شده اند 
و بازشــناخت نسبت شــان فرصتي را براي احياي دوباره امكاني كه 
بالقوه است فراهم مي كند. اينها همان تجربه هاي زيسته  شده خيابان 
وليعصر هستند. وقتي از يك امكان و فرصت سخن مي گوييم يعني 
داريم براي امروز و فردا از نشــانه ها و بارقه ها سخن مي گوييم. حال 
براي اينكه تجربه هاي زيسته شده و امكانات و كيفيت هايي كه با اتكا 
به آنها خيابان، فرصت و امكان مجددي شده است، بتوانند به چرخه 
آفرينش زندگي شهري برگردند نياز است تا قصه گويي چيره دست به 
شيرين ترين صورت همه فهم قصه ها  و روايت ها را بگويد تا ممكنات 
رخ بنمايند، تا داشته ها به محك خواست اهالي شهر گذاشته شود و 
اهالي خيابان پي به اهليت شان ببرند و مردم شهر خويش را در امتداد 

قصه اي بيابند براي ساختن زندگي.
قصه راهكاري است تا هر كس نســبت خودش را با موضوع به دست 
آورد، قصه راهكاري است تا هركس جمله خودش را به ياد آورد و سر 
وقت و بجا جمله خودش را بگويد تا قصه با جذابيت پيش برود، لنگ 

نزند و خسته كننده نشود.
حاال ما در موزه خيابان وليعصر براي اينكه اين فرصت و امكان شهري 
تهران- خيابان وليعصر- در زندگي امروز و فرداي اهالي شهر نقشي 
بيش از يك مسير داشته باشد و بشود خيابان با همه ويژگي هايش - 
زندگي شهري و فضاي شهري از خيابان آغاز مي شود - در كار خواندن ، 
شنيدن و نمايش دادن قصه ها هستيم؛ قصه هايي از كسب روزي حالل 
خياط ، قناد ، عكاس ، خشك شــويي،  كفاش و... از قصه داشته هاي 
ديروز براي امروز و فردا تا سكونت و حيات مكان هاي شهري بر كناره 
اين خيابان. ما در آغاز اين قصه گويي هستيم و راه بسيار، كه بايد برويم.

قصه، ما را براي ساختن مهيا مي كند به شرطي كه درست گفته شود 
و بجا. در تعريف ما كل خيابان وليعصر فضاي موزه اي ماســت و خانه 
مينايي كه االن موزه خيابان وليعصر است اتاق معرفي و قصه خانه و 
روايت خانه اي است تا اسباب مالقات و زندگي درست تر با اين فضاي 

يگانه شهري - خيابان وليعصر - را فراهم كند.

شورا

تثبيت جايگاه 
ديده بان هاي شهر

شوراي شهرتهران در دويست و 
بيست وهشتمين جلسه خود به بورسي 

شدن همشهري و شهروند رأي داد

عالوه بر رأي مثبت شــورا به بورسي شدن 
»همشهري« و »شــهروند«، جلسه ديروز 
شوراي شهر تهران يك دستاورد بزرگ براي 
تثبيت جايگاه قانوني شــوراياري ها داشت. 
آنطور كه در جلســه ديروز مطرح شد، قرار 
است به زودي دولت پيشنهاد شوراي پنجم 
براي قانوني شدن جايگاه شوراياري ها را در 
قالب اليحه اي به مجلس شــوراي اسالمي 
ببرد و اين نهاد مردمي را با مصوبه اي جديد 
دوقبضه كند؛ موضوعي كه در جلسه ديروز با 
حمايت قاطع شورا همراه شد و چند عضو در 
تذكرات و واكنش هايشــان در صحن شورا، 
ياران شهر را پشــتيبان و كوچك ترين نماد 
دمكراسي شهر دانستند و بر تثبيت جايگاه 

اين نهاد مردمي تأكيد كردند.
مجيد فراهانــي، ناظر رئيس شــورا در امور 
محاســبات و پايش عملكرد شــوراي شهر 
تهران با اشاره به پيشــنهاد شوراي پنجم به 
دولت براي قانوني شــدن نهاد شوراياري ها، 
گفت: »با همت و پيگيري شوراي شهر تهران، 
خوشبختانه اليحه اي تهيه شد و اين اليحه 
به تصويب دولت رســيد. از اين رو بندي به 
ماده80 اضافه خواهد شــد كه در آنجا بحث 
شوراياري هم قيد شده و اين اليحه به زودي 
به مجلس از ســوي دولت ارائه مي شود و با 
تصويب نهاد شــوراياري در قانون شوراها، 
مشكل تاريخي شوراياران در شوراي پنجم 

رفع خواهد شد.«

قرائت گزارش شوراياري منطقه8 و واكنش شورا 
دويست و بيست وهشتمين جلسه پارلمان 
شــهري پايتخت، بــا ارائه گــزارش رابط 
شــوراياري منطقه8 و دبير محله نارمك به 
شورا و واكنش اعضاي شــورا به اين گزارش 
آغاز شد، با ســخنان ســرتيپ دوم پاسدار 
محمدرضا يــزدي، فرمانده ســپاه حضرت 
محمــد رســول اهلل)ص( تهران بــزرگ به 
مناسبت هفته دفاع مقدس ادامه پيدا كرد و 
شوراي شهر درنهايت بعد از تذكرات اعضا، به 

بررسي دستور جلساتش پرداخت.
محسن حداديان، رابط شوراياري منطقه8 
و دبير شــوراياري محله نارمك در گزارشي 
به مشكالت و فرصت هاي اين منطقه اشاره 
كرد و بازآفريني بافت هاي فرسوده و كمبود 
سرانه فضاي ســبز را از مشكالت بزرگ اين 

منطقه دانست.
در ايــن بين، احمد مســجدجامعي، رئيس 
ستاد شــوراياري هاي شوراي شــهر تهران 
در حمايت از شــوراياري با تأكيــد بر ادامه 
حيات شــوراياري ها گفت: »بــدون حضور 
شوراياري ها، اداره شهر با حضور 21عضو شورا 
امكان پذير نيست. هر گروهي كه مسئوليت 
اداره شهر را بر عهده داشته، پشتيبان چنين 
تفكري بــوده و مديران معتقد بودند شــهر 
تهران را نمي توان با اين تعداد محدود نماينده 
اداره كرد. تجربيات شــوراياري ها چراغ راه 
آينده است، بنابراين بايد موانع آن را برطرف 

 كنيم.«
شهربانو اماني، رئيس كميته TOD شوراي 
شهر تهران نيز پس از استماع گزارش رابط 
شوراياري منطقه8 گفت: »در بازديدهايي كه 
از منطقه8 داشتم، با تالش هاي اين منطقه 
براي ايجاد خيابان كامل روبه رو شدم. با توجه 
به شرايط مسطح بودن منطقه8، اين منطقه 
داراي بيشترين پتانسيل براي تبديل شدن به 
يك منطقه پياده  مدار است. اين ويژگي امكان 
ايجاد شبكه اي يكپارچه از مسيرهاي پياده و 

دوچرخه را درون منطقه فراهم مي كند.« 
محمدجواد حق شــناس، رئيس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شورا هم عنوان كرد: »در 
حالي كه ســازمان بازرسي و مجلس شوراي 
اســالمي به جد مخالف برگزاري انتخابات 
شــوراياري ها بودند، با تــالش و همكاري 
همكاران در شورا و شهرداري، توانستيم اين 
انتخابات را برگزار كنيم. اين در حالي است 
كه طي 2دهه گذشته خأل قانوني درخصوص 
شوراياري ها از ســوي دولت و مجلس رفع 
نشده است.«  سيدمحمود ميرلوحي، رئيس 
كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي شهر 
تهران نيز با اشاره به بافت فرسوده منطقه8، 
گفت: »بايد به بافت فرسوده اين منطقه توجه 
جدي شــود و تا وقتي اقتصاد بافت فرسوده 

ارتقا پيدا نكند، مشكل آن حل نمي شود.« 
همچنين ناهيد خداكرمــي، رئيس كميته 
سالمت شوراي اسالمي شــهر تهران گفت: 
»فرصت حضور در صحن شورا براي اعضاي 
محترم شوراياري ها بايد فرصتي باشد براي 

كمبود هــاي  بيــان 
محله هاي آن منطقه و 

مطالبات برزمين مانده كه اجابت نشــده، تا 
شوراي شهر پيگير آن باشد.«
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تازه ترين آمار معاونت مالي شهرداري تهران نشان مي دهد از ميان 
290ملك در اختيار غيركه حاال پس گرفته شــده، 210ملك مالي

مسكوني بوده و تخليه شده است. به گزارش پايگاه خبري تحليلي 
شهر، به حق يا نا به حق، هم اكنون 3800ملك شهرداري تهران يا درواقع متعلق 
به شهروندان تهراني در اختيار افراد حقيقي و حقوقي است كه حاال نبايد باشد. در 
طول 3 سال گذشته اقدامات و تالش هاي زيادي از سوي مديريت جديد شهري 
براي بازپس گيري اين امالك انجام شد، اما مسئله مهم اينجا بود كه اطالعات اين 
امالك در هيچ كجا ثبت نشده بود. همين رخداد مراحل شناسايي و پس گيري 
امالك را طوالني كرد. بخشي از اين امالك به استناد ماده55 قانون شهرداري ها 
در اختيار فضاهاي اجتماعي شــهر قرار دارد و آنطور كه پيروز حناچي، شهردار 

تهران در نشست خبري خود در 13مرداد امســال مطرح كرد؛ »براي واگذاري 
بسياري از اين امالك كه مصوبه شوراي شــهر را نداشته اند، يك كميته 3نفره 
متشكل از معاونان مربوطه و رئيس امالك شهرداري تشكيل شده كه تشخيص 

بدهند كدام امالك بايد پس گرفته شود.«

۹۵ملك در اختيار نهادهاي دولتي
عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد شــهري شهرداري تهران درباره 
بازپس گيري امالك شــهرداري تهران مي گويــد: »بازپس گيري امالك 
يكي از دستور كارهاي اصلي شهرداري تهران است. درواقع امالكي را كه 
به افرادي به ناحق يا به حق داده و چند ســال از آنها استفاده شده، در اين 

دوره بايد تخليه شــود.« به گفته او، »هم اكنون 290ملك تخليه شده كه 
از اين ميزان 80ملك تجاري و اداري و 210ملك هم مسكوني بوده است. 
هم اكنون انجــام مراحل قضايي براي تخليه حدود هزار ملك در دســتور 
كار اســت و گزارش چگونگي بازپس گيري و جزئيــات كامل آنها، حدود 
يك  ماه پيش به اعضاي شــوراي شــهر تهران هم ارائه شد.« پيش از اين 
هم، محمد نادر محمدزاده، مديرعامل ســازمان امالك شهرداري تهران، 
در گزارشــي اعالم كرده بود كه »تعداد كل اين ملك ها 2هزارو150ملك 
است، يك هزارو80ملك از نظر معاونت اجتماعي زيرنظر شهرداري تهران 
هستند و نبايد تخليه شوند. 95ملك ديگر نيز در اختيار نهادهاي دولتي 
مانند پليس راهور، كالنتري، دادگســتري و... قرار دارنــد.« او اين را هم 
گفته بود كه »بخش ديگر ملك ها نيز فعاليت هايي انجام مي دهند كه در 
راستاي سياست هاي شهرداري است و اساســا نيازي به تخليه آنها وجود 
ندارد و فقط بايد مجوز شوراي شهر گرفته شــود. البته ممكن است شورا 
نپذيرد، اما تا زماني كه در شــوراي شــهر تعيين تكليف نشده، تخليه آن 

متوقف خواهد بود.«

پاياني بر واگذاري هاي بدون ضابطه
بخشي از امالكي را هم كه در اختيار فضاهاي اجتماعي است، قرار است از سوي 
معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران براي بررسي بيشتر در اختيار شوراي 
شهر قرار بگيرد. تعداد اين امالك چيزي در حدود 1500ملك عنوان شده و آنگونه 
كه محمدرضا جوادي يگانه، معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران گفته؛ 
»بايد هرگونه واگذاري جديد با ارائه اليحه اي از سوي شهرداري به شورا و تأييد 
شوراي شهر انجام شود و معاونت فرهنگي و اجتماعي بنا دارد همه را مشخص و 
براي بررسي در اختيار شوراي شهر قرار دهد تا درباره آنها تصميم گيري شود.« 
براساس آنچه مديران شهري گفته اند، به زودي قرار است به وضعيت امالكي كه 
در اختيار فضاهاي اجتماعي است سروساماني داده شود و همه آنها در يك سامانه 
تجميع و در دســترس عموم قرار بگيرد. بر اين اساس، پس از ارائه اين امالك در 
سامانه، هر نهاد فرهنگي و اجتماعي درخواست خود براي داشتن ملك را ارائه و 
پس از بررسي و تأييد درخواست، براساس شرايط و ضوابطي، ملك به نهاد موردنظر 
واگذار مي شود. اين اقدام مديريت جديد شــهري حداقل در حوزه امالك شايد 

پاياني بر واگذاري هاي بدون ضابطه و تشريفات باشد. 

بازپس گيري ۲۱۰ملك مسكوني شهرداري
مراحل قضايي براي تخليه حدود هزار ملك در دستور كار قرار دارد

روز جهانی بدون خودرو فقط يك روز خاص نباشد 

  زهرا صدراعظم نوري
از زمان حركت نخســتين وســيله نقليه موتوري در 
خيابان ها در سال۱886، تا امروز با بيش از يك ميليارد 
خودرو در جاده هاي سراسر جهان، گاهي اوقات به نظر 
مي رســد كه راه گريزي از آلودگي هوا و صدا و خطرات 
و پيامدهاي مرتبط با آنها وجود ندارد. روز جهاني بدون 
خودرو يك رويداد بين المللي است كه از سال۲۰۰۰ در 
سراسر شهرهای دنيا به رسميت شناخته شد و در واقع 
اين فرصت را فراهم مي كند كه حداقل در طول ســال 
يك روز در سال با جايگزيني روش هايي چون دوچرخه 
ســواري، پياده روي يا حمل ونقل عمومي از استفاده از 
وسايل نقليه شخصي كه مهم ترين عامل آلودگي هوا در 
شهرهاي بزرگ نظير تهران شناخته شده، اجتناب شود. 
در روز بدون خودرو سعي بر آن است كه با تشويق مردم 
براي وابستگي كمتر به اتومبيل و شناسايي گزينه هاي 
جايگزين، هر فرد ســهمي در كاهش گرمايش جهاني 
حداقل براي يك روز داشته باشد و ردپاي كمتري از خود 

در محيط زيست برجاي گذارد.
روز جهاني بدون خودرو براي افزايش آگاهي در مورد اين 
نگراني ها و كمك به كاهش آالينده ها عالي است؛ به عنوان 
نمونه وقتي بنزين توسط وسيله نقليه سوزانده مي شود، 
آالينده ها ساطع مي شوند. بخارهاي بنزين در هوا منتشر 
مي شوند. اين مشكل حتي در زمان سوختگيري از مخازن 
نيز اتفاق مي افتد. ذرات معلق، اكســيدهاي نيتروژن، 
هيدروكربن ها و منواكسيدكربن ۴ آالينده مهم حاصله 
از وسايل نقليه معرفي شده اند كه براي سالمت انسان 
خطرناك هستند و با كاهش مصرف سوخت ميزان انتشار 
آنها نيز كاهش خواهد يافت. طي بررسي انجام شده در 

يكي از شهرهاي كوچك در سرزمين فلسطين اشغالي، 
در روز بدون خودرو، ميزان غلظت اكسيدهاي نيتروژن 

۹۹درصد كاهش داشته است.
طبق گزارش واشنگتن پســت، اين رويداد در توسعه 
و بهبود حمل ونقل جمعي، ترويج دوچرخه ســواري و 
پياده روي براي مراكز خريد و يا مشــاغلي كه به خانه 
نزديك تر هستند مناسب است. حتي مطالعات نشان 
داد كه براي ترددهاي كوتاه مدت در شهرها، دسترسي 
با دوچرخه در مقايسه با خودروي شخصي از سرعت و 
سهولت بيشتري برخوردار است. استفاده از دوچرخه 
به لحاظ ماهيت ورزشي آن و استفاده از هواي تازه طي 
مسير مفيد اســت و كودكان نيز مي توانند مهارت هاي 
اصلي مانند هماهنگــي، تعادل و تمركــز را از طريق 
دوچرخه سواري كســب كنند. همچنين كودك هرچه 
بهتر روي دوچرخه سوار شود، اعتماد به نفس بيشتري 
پيدا مي كند. كاهش نياز به فضا يكــي از مزاياي مهم 
استفاده از دوچرخه اســت كه در جمهوري لتوني نيز 
ثابت شده است كه جايگزيني دوچرخه در صرفه جويي 
فضا نيز مؤثر اســت. درحالي كه در شهر تهران يكي از 
معضالت مهم كمبود فضا براي پاركينگ است و تامين آن 
هزينه هاي زيادي را به مديريت شهري تحميل مي كند؛ 
بنابراين گراميداشــت روز جهاني بدون خودرو از نظر 
ترويج ساير روش هاي حمل ونقل مانند دوچرخه سواري 
نيز مفيد است. هم اكنون اين روز در ۴6كشور و بيش از 
۲۰۰۰شهر به بهانه تشويق رانندگان براي عدم استفاده از 
وسايل نقليه موتوري شخصي و جايگزيني با حمل ونقل 

پاك و حتي پياده روي جشن گرفته مي شود.
روش هاي زياد و خالقانه اي براي بزرگداشــت اين روز 

وجود دارد؛ به عنوان نمونه در ســال۱۹۵6 نخســتين 
يكشنبه هاي بدون خودرو در بلژيك و هلند برگزار شد. 
در سال۱۹۹۲، در اتاوا، خبرنامه اي به نام اتاوا بدون اتو 
آغاز به كار كرد. نخستين كمپين ملي روز بدون خودرو در 
سال۱۹۹7 توسط انجمن حمل ونقل محيطي در انگليس 
افتتاح شد، فرانسوي ها نيز در سال۱۹۹8 از اين طريق در 
كمپين »در شهر، بدون ماشين من« پيروي كردند. اين 
كمپين به عنوان يك ابتكار عمل در اروپا توسط كميسيون 
اروپا در سال۲۰۰۰ رسمي شد. در سپتامبر۲۰۰7، جاكارتا، 
پايتخت اندونزي، نخســتين روز خود را بدون اتومبيل 
برگزار كرد كه خيابان اصلي شهر را از اتومبيل بسته و از 
عابران پياده محلي براي ورزش و فعاليت در خيابان هايي 

كه معموال پر از ماشين و ترافيك است، دعوت كرد.
در ســال۲۰۱۹، بيش از ۱6مايل جــاده در مركز لندن 
به احترام روز جهاني بدون خودرو توســط شــهردار 
وقت لندن بســته شــد. برنامه وي اطمينان از انجام 
8۰درصد سفرهاي لندن توســط حمل ونقل عمومي، 
دوچرخه سواري يا پياده روي طي ۲۲سال اخير اعالم شد.
در اين روز در مقياس جهاني مردم تشــويق مي شوند 
رفت وآمد روزانه و معمول را بدون خودروي شــخصي 
انجام دهند و به جاي آن گزينه هاي ديگري چون قطار، 
اتوبوس، دوچرخه، كراس، ونپــول، مترو يا پياده روي 
را انتخاب كنند. براي كساني كه توانايي كار در خانه را 
دارند، دوركاري نيز لحاظ مي شود. در اين روز استفاده از 
حمل ونقل عمومي براي همه مردم در كالنشهر واشنگتن 
آزاد است و هر شــخص مي تواند مطابق با تقاضاي سفر 
خود به مناسبت روز جهاني بدون خودرو فرم استفاده 
رايگان از وســايل نقليه عمومي را براي روز سه شنبه 

۲۲ســپتامبر۲۰۲۰ تكميــل 
كند. البته، بهتريــن راه براي 
بزرگداشــت روز جهاني بدون 
خودرو اين اســت كه مطمئن 
شويد ماشين شما در طول روز 

ثابت در پاركينگ قرار دارد. همچنين اطمينان حاصل 
كنيد كه روز جهاني بدون اتومبيل را به آگاهي افراد ديگر 
رسانده ايد و مطمئن شويد كه آنها نيز ماشين هاي خود را 
به مدت ۲۴ساعت پارك نگه داشته اند. دوچرخه سواري 
خانوادگي، رفتن به خريد يا پارك براي تفريح با دوچرخه، 
آموزش دوچرخه سواري به كودكان، برنامه ريزي و اجراي 
يك رويداد در محل زندگي همه نمونه هايي از اقداماتي 
است كه عالوه بر تفريح و ايجاد روحيه نشاط، مي تواند 
در بزرگداشت اين روز و تغيير الگو هاي حمل ونقل شهري 
از خودروي شخصي به حمل ونقل پاك مؤثر باشد. روز 
سه شنبه ۲۲سپتامبر ســال۲۰۲۰، زمان مناسبي براي 
گراميداشت كمپين »سه شــنبه هاي بدون خودرو« در 
شهر تهران است كه طي سال هاي اخير مديران و كاركنان 
شــهرداري به همراه گروه هاي مردمــي، طي روز هاي 
سه شنبه هر هفته به صورت نمادين، اقدام به دوچرخه 
ســواري مي كنند كه اين خود تبليغي براي تشــويق 
مردم به كمتر اســتفاده كردن از وسايل نقليه موتوري 
است. البته انتخاب نوع وسيله نقليه بسيار مهم است؛ 
مردم حق دارند وسيله نقليه را متناسب با فعاليت كار 
روزانه خود انتخاب كنند و در اين خصوص رفاه و ايمني 
شهروندان بسيار مهم است و لذا انتظار بر اين است كه 
زيرساخت هاي شــهري به طور كامال ايمن براي توسعه 

حمل ونقل دوچرخه در سطح شهر فراهم شود.

وحيد قاسمي
مدير پروژه جهاني شده خيابان وليعصر

  كل امالك شهرداري 
 دراختيار غيردرحال بازگرداني است 

 )250ملك شهرداري كه كامال 
 به صورت مسكوني استفاده مي شود

 در دست تخليه است(

250ملك :

تعداد امالكي كه در اختيار نهادهاي عمومي 
و دولتي است )از1900ملك اعالمي 

1080ملك مستقيما تحت نظارت معاونت 
اجتماعي شهرداري بود كه اين عدد نيز به زير 
900رسيده و اليحه آن براي دريافت مجوز تا 

15مهر به شورا ارسال مي شود(

150ملك: 

از 220واحد نجومي كه با تخفيف 10 تا 50درصدي 
دريافت شده، 20 تا 30مورد ارتباطي با شهرداري 

نداشته اند )200مورد آپارتمان وجود دارد كه 
با تخفيف 10 تا 50درصدي داده شده كه رقم 

تخفيف عدد بااليي بوده و پرونده آنها تحت پيگيري 
قضايي است(

220 آپارتمان:

ليست امالك دراختيار غيِرمتعلق به شهرداري به 
شورا داده مي شود .

سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران 
براساس كارشناسي رسمي دادگستري، امالك 
شهرداري كه در اختيار غيربوده را ساماندهي 

كرده و ليست در اختيار شورا قرار مي گيرد.

ارسال ليست 850ملك به شورا: 

ادامه از 
صفحه اول

فيلم  روز جهاني 
بدون خودرو  را 
با اسكن اين كد 

ببينيد
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بازار

 طنزهايي كه در هفته گذشــته در مورد فــروش تخم مرغ به صورت 
نقدي فردايي در گروه هاي بورسي و دالري نقل مي شد، اگرچه ظاهراً 
فقط حاصل نگاهي طنزآميز به تحوالت اقتصادي و تورمي است، اما در 
حقيقتي به نام دالريزه  شدن اقتصاد ايران ريشه دارد. زيرا توليد اين كاالها 
وابستگي شديدي به واردات دارد و از همين محل اثرپذيري زيادي از 

نرخ ارز دارند.
به گزارش همشهري، وابســتگي توليد و واردات و اثرپذيري مستقيم 
قيمت كاال و خدمات از تغييرات نرخ ارز در اقتصاد ايران باعث شــده 
حتي كاالهايي مانند تخم مرغ كه ظاهراً توليدشان بومي و داخلي است 
به واسطه وابســتگي جزئي يا كلي به مواداوليه و تجهيزات وارداتي، با 
كوچك ترين نوســان در نرخ ارز، دچار تغيير قيمت شوند. فعاًل ستاد 
تنظيم بازار نرخ مصوب دانه هاي روغني و كنجاله سويا را به ترتيب 9.7تا 
10.2درصد افزايش داده است تا به واردات و ترخيص اين اقالم كمك 
كند و عرضه نهاده هاي دامي به بازار افزايش پيدا كند كه در بهترين حالت 
هم، دوباره به رشد دالري قيمت برخي كاالهاي داخلي منجر خواهد شد.

سهم واردات در چرخه توليد
آمارهاي رسمي و غيررسمي نيز اثرپذيري توليد داخلي از ارز خارجي را 
تأييد مي كنند، به گونه اي كه حميد زادبوم، رئيس سازمان توسعه تجارت 
ايران، مي گويد: 84 درصد اقالم وارداتي شامل مواداوليه، واسطه اي و 
سرمايه اي است كه براي توليد و ادامه فعاليت واحدها، ضروري هستند. 
به عبارت ديگر، بخــش قابل توجهي از توليدات داخلــي، دوام و تداوم 
توليد منوط به دوام و تداوم واردات اســت و حتي درصورتي كه حجم 
واردات تغيير نداشته باشد، باز هم تغييرات قيمتي ارز مي تواند به دوام و 
تداوم توليد آسيب وارد كند. در ماجراي گراني تخم مرغ كه اخيراً باعث 
شد قيمت هر كيلو از اين كاال به بيش از 22هزار تومان برسد؛ كاهش 
واردات نهاده هاي دامي به كشور و گراني اين محصوالت در بازار داخلي 
اصلي ترين عامل اثرگذار بود. مسئله اي كه از يك سو با باال بردن هزينه 
مرغداري ها و از سوي ديگر با كاهش توليد آنها توانست كشف قيمت در 

رابطه عرضه و تقاضا را تحت تأثير قرار دهد.

آينده توليد در آينه واردات
طرف توليدكننده در بازارهاي داخلي، تحوالت مربوط به حجم و قيمت 
مواداوليه وارداتــي را يكي از اصلي ترين عوامــل تغيير قيمت فروش 
محصوالت عنوان و آمارها نيز اين ادعا را تأييد مي كند. بررسي اطالعات 
مربوط به واردات كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي از ابتداي سال جاري 
تا 20 شهريور از كسري جدي واردات اين اقالم نسبت به مدت مشابه 
حكايت دارد، به گونه اي كه براســاس آمارها، در اين دوره زماني حجم 
واردات كنجاله ســويا به عنوان اصلي ترين منبــع غذايي براي تأمين 
پروتئين مورد نياز مرغ هاي تخم گذار 60 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل كاهش يافته است. از سوي ديگر، عزم دولت براي حمايت از 
معيشت عمومي از مسير تخصيص ارز ترجيحي به واردات نهاده هاي 
دامي و غذايي و تخصيص دالر4200توماني به واردات اين اقالم عماًل 
امكان توزيع رانت در فروش آزاد را فراهم آورده و به شــكل گيري بازار 
سياه كمك كرده است. در اين ميان، باوجوداينكه دولت در تالش است بر 
فروش نهايي اقالم وارداتي با ارز ترجيحي نظارت كند و كاالهاي نهايي 
را بر مبناي قيمت دالر 4200توماني به سفره مردم برساند، عمالً قيمت 
كاالها كمتر از نظارت پيروي كرده و با ارز آزاد همسان سازي شده است. 
در اين وضعيت، بخش قابل توجهي از نهاده موردنياز توليد به دليل ضعف 
نظام توزيع يا فقر نظارت در رسيدن اين محصوالت به دست مصرف كننده 
واقعي، با قيمت آزاد به حوزه مولد اختصاص مي يابد و به دالريزه شدن 

توليدات منجر مي شود.

ناكامي جايگزيني ذرت به جاي سويا
گرچه واردات كنجاله سويا در 6 ماه امسال، با افت 60درصدي مواجه شده 
و به جهش قيمت اين كاال در بازار سياه دامن زده، اما در همين دوره زماني 
واردات ذرت دامي با رشد 25درصدي روبه رو بوده و در آمارهاي تجميعي 
توانسته نسبت هاي مربوط به واردات نهاده هاي دامي نسبت به سال قبل 
را بهبود دهد. اين در حالي است كه از نظر فعاالن صنعت مرغداري، هر 
نهاده در روند توليد جايگاه مشخصي دارد و نمي توان آن را به محصول 
ديگري جايگزين كرد. داده هاي اتحاديه مرغ تخم گذار حاكي از اين است 
كه 85درصد جيره غذايي مرغ تخم گذار را ذرت و سويا تشكيل مي دهد. 
ازاين رو، در شرايط فعلي كه يكي از اين دو نهاده با كمبود عرضه و افزايش 
قيمت در سطح بازار مواجه شده، نمي توان با اضافه كردن سهم ذرت از 

خوراك مرغ، روند مطلوب توليد را حفظ كرد.

دشواري هاي تغيير تركيب خوراك دام
خوراك دام مصرفي در ايران به تبع بسياري از كشورهاي ديگر آميخته اي 
از چندين نهاده دامي شامل ذرت، كنجاله سويا، جو و... است و به واسطه 
وابستگي شديد اين نهاده ها به واردات، در دوره هاي تحريم و تنش ارزي 
مشكالتي براي تأمين خوراك دام بروز مي كند. در اين شرايط به واسطه 
ناتواني توليد داخل در جايگزيني اين محصوالت، عمالً دسترسي صنايع 
مصرف كننده صنعت مرغداري و دامداري به اين نهاده ها محدود شده 
و توليدكنندگان را به كاهش مقياس توليد و افزايش قيمت كاال مجبور 
كرده است. البته به نظر مي رسد تغيير تركيب خوراك دام مصرفي كشور 
براساس مزيت هاي سرزميني امكان پذير باشد، اما اين كار از يك سو به 
انجام كارهاي كارشناسي براي ايجاد تركيب بهينه از خوراك دام نياز دارد 
و از سوي ديگر محتاج برنامه ريزي اصولي و بلندمدت براي ترويج كشت 
نهاده هاي دامي مورد نياز در مناطق مستعد كشور است. تا پيش  از اين 
اتفاق، تأمين خوراك دام كم وبيش چشم به راه واردات نهاده هاي دامي از 
ديگر كشورهاي جهان، به ويژه برزيل، استراليا و حتي آمريكا، خواهد بود.

ورود تنظيم گر  به بازار نهاده هاي دامي
ستاد تنظيم بازار در مصوبه مورخ 26شهريور 99، قيمت مصوب دانه هاي 
روغني ســويا را با 9.7درصد افزايش از 2هزار و 415تومان به 2هزار و 
650تومان افزايش داده و قيمت مصوب كنجاله سويا را نيز با افزايش 
10.2درصدي از 2و 450تومان به 2هــزار و 700تومان افزايش داده 
است تا با جبران هزينه هاي واردات به ترخيص اين اقالم كمك كند و 
با افزايش ترخيص اين اقالم از گمركات، عرضه نهاده هاي دامي در بازار 

را افزايش دهد.
همچنين در مصوبه ســتاد تنظيم بازار آمده است: با توجه به سهم 
اثر تغييرات نرخ ارز نهاده هاي پايه كشــاورزي و تغيير نرخ كنجاله 
سويا در قيمت گوشت مرغ، تخم مرغ و شير خام، قيمت محصوالت 
با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و محاسبه سازمان حمايت متعاقباً 
تصميم گيري و ابالغ خواهد شد. به عبارت ديگر، در اثر اين تصميم 
كه با هدف تنظيم بازار كاالهاي خوراكي وابسته به نهاده هاي وارداتي 
اتخاذ شــده، باز هم قيمت اين كاالها رشــد خواهد داشت؛ چراكه 
قيمت گذاري اين كاالهــا تابعي از عرضه و تقاضا، نــرخ ارز و البته 

خواست و توان دالالن و رانت خواران است.

تعقيب رد دالر در قيمت تخم مرغ

 براساس طرح 20ماده اي ساماندهي بازار 
خودرو كه در مجلس تدوين و براي طرح خودرو

در صحــن علني ارائه شــده اســت، 
شفاف سازي توليد و فروش خودرو از طريق عرضه در 

بورس كاال دنبال مي شود.
به گزارش همشهري، ناكارآمدي سياست هاي تنظيم 
بازار خودرو و افزايش شكاف نرخ مصوب با نرخ حاشيه 
بازار موجب شــده تا نمايندگان مجلس با ارائه طرح 
»ساماندهي بازار و صنعت خودرو« شفاف سازي  توليد 
و فروش اين محصول صنعتي را دنبال كنند. پيش از 
اين، خودرو سراتو، 3ســال پيش، در 2مرحله به اين 
شيوه در بورس كاال به مشتريان عرضه شد. ارائه طرح 
مجلس واكنش متفاوت كارشناسان و فعاالن بازار را 
به دنبال داشته است. برخي اين طرح را پاياني بر داللي 
در بازار خودرو، با تبديل آن از كاالي سرمايه اي به كاالي 
مصرفي ارزيابي مي كنند، اما برخي ديگر مشــكالت 
ساختاري اقتصاد مانند نرخ تورم و رشد هزينه تمام شده 
توليد و اشكاالت ساختاري صنايع خودروسازي را منشأ 
گراني در بازار خودرو مي دانند. كارشناسان منتقد تأكيد 
مي كنند با تداوم اين مشكالت، اگرچه عرضه خودرو در 
بورس كاال به شفاف سازي  توليد و عرضه منجر مي شود، 

اما نفع چنداني براي مشتريان خودرو نخواهد داشت.

طرحي براي ساماندهي صنعت خودرو
مسئول كارگروه خودرو در كميسيون صنايع و معادن 
مجلس با اشــاره به جزئيات اين طرح 20ماده اي كه 

به زودي اجرايي خواهد شــد، گفت: بــه باور مجلس 
مشــكل اصلي در بازارهاي كااليي تعيين قيمت هاي 
دستوري در دســتگاه هاي دولتي است. بر اين اساس، 
مجلس با ســركوب قيمت در بازارها مخالف است، اما 
موافق رهاســازي كامل قيمت كاالها ازجمله خودرو 
نيست. ازاين رو عرضه محصول در بورس كاال به عنوان 
بازاري شفاف و قابل رصد بهترين گزينه است. روح اهلل 
ايزد خواه افزود: طبق طرح 20ماده اي مجلس، عرضه 
خودرو فقط در بــورس كاال امكان پذير خواهد بود و با 
تصويب اين طرح قيمت خودرو براساس عرضه و تقاضا 
تعيين مي شــود. او تأكيد كرد: بر مبناي اين طرح اگر 
قيمت تعادلي خودرو در بورس كاال از قيمت تمام شده 
فراتر رود از اختالف قيمت بين قيمــت بازار و قيمت 
تمام شده، ماليات دريافت و از محل اين ماليات اخذ شده 
از معامالت خودرو، 20درصد به حســاب خزانه واريز 
مي شود تا در توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي صرف 
شــود. همچنين 70درصد اين مبلغ هم در قالب وام 
كوتاه مدت به خودروســازها پرداخت مي شود تا توليد 
خود را افزايش دهند. 10درصد مابقي به عنوان پاداش 
به  خودروســازاني كه عرضه خودرو را افزايش دهند، 
البته به تشخيص شوراي رقابت، تعلق مي گيرد. با اين 
طرح، سود خودروســازها صرفا از مسير افزايش توليد 

تامين مي شود.

جزئيات عرضه خودرو در بورس كاال 
مدير مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران هم در مورد 
جزئيات عرضه خودرو در بــورس كاال گفت: در طرح 
ارائه شــده، خودروهاي وارداتي و داخلي كه تيراژ باال 
دارند، در بستر معامالتي بورس كاالي ايران قرار خواهند 

گرفت. جواد فالح با بيان اينكه در طرحي كه نمايندگان 
مجلس درخصوص عرضه خودرو در بورس كاال مطرح 
كرده اند، قيمت پايه اي را خواهيم داشت كه در شوراي 
رقابت تعيين مي شود. با اين قيمت پايه، خودرو در تابلو 
بورس قــرار خواهد گرفت و متقاضيــان خريد، داراي 
گواهينامه رانندگي، بر مبناي اين قيمت پايه مجاز به 
رقابت با يكديگر خواهند بود. به گفته او، افرادي كه به 
اين شيوه خودرو خريداري مي كنند تا 12 ماه اجازه خريد 
مجدد نخواهند داشت و در اين رقابت خريد، اشخاصي 
كه باالترين پيشنهاد براي خريد خودروهاي عرضه شده 
روي تابلو بورس را ارائه كنند، قادر به خريد آن در بورس 

كاال خواهند بود.

مزايده به جاي عرضه خودرو در بورس
يك كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با همشهري، 
شرايط نابسامان اقتصادي كشور و ايرادات ساختاري 
صنايع خودروسازي را منشــأ اصلي مشكالت كنوني 
توليد و عرضه خودرو دانســت و گفت: متأسفانه براي 
رفع مشكالت بازار همواره به سراغ پيش فرض هاي ثابت 
و غيرقابل تغيير مي رويم كه يكي از آنها عرضه خودرو 
در بورس كاال آن هم در شرايطي است كه خودروسازان 
اجازه قيمت گذاري محصوالت خود را ندارند. فربد زاوه 
با بيان اينكه با نرخ تورم كنوني و مشكالت ساختاري 
اقتصاد استفاده از اينگونه روش هاي ايذايي مشكلي را 
از بازار خودرو حل نخواهد كرد و واقعيت آن اســت كه 
هيچ فرقي بين عرضه خودرو در بــورس يا بازار وجود 
نخواهد داشت، افزود: همانطور كه مي توانيم ارز را در 
بورس يا بازار سنتي فردوسي بفروشيم، چنين موضوعي 
در مورد خودرو نيز مصــداق دارد. مي توانيم خودرو را 

در بورس يا بازار سنتي كنوني عرضه كنيم. به گفته او، 
سازوكار بورس براي عرضه خودرو، مناسب نيست و اين 
شــيوه عرضه به نوعي مزايده براي فروش محصوالت 
خودروسازان تبديل خواهد شد، زيرا عرضه كنندگان 
خودرو ثابت و دو شركت خودروساز خواهند بود و چون 
تعداد متقاضيان زياد است، عرضه خودرو در بورس كاال 
حالت مزايده به  خود مي گيرد. زاوه افزود: وقتي عرضه 
خودرو در بورس مي تواند به رقابت و شفاف سازي  منجر 
شود كه تعداد عرضه كنندگان اين محصول نيز زياد و 
كاال عمومي باشد. مثال تعداد عرضه كنندگان فوالد يا 
مواد پتروشيمي و متفاضيان آن در بورس زياد هستند و 
خريداران مي توانند اين كاالها را از شركت هاي مختلف 

خريداري كنند.
 مشكالت ساختاري صنعت خودرو

 فربد زاوه با اشــاره به اينكه اين شيوه عرضه خودرو در 
بورس نوعي لجاجت براي نپذيرفتن ايرادات ساختاري 

خودروسازان و مشكالت اقتصادي ناشي از تورم است، 
گفــت: اينكه بخواهيم در ســطح عرضــه و از طريق 
دستگاه هاي نظارتي، مانند تعزيرات يا سازمان حمايت، 
و از مبدأ توزيع، قيمت ها را كنترل كنيم، شدني نيست. 
به گفته او، البته عرضه خــودرو در بورس كاال موجب 
حذف واسطه ها و سرازير شدن سرمايه ناشي از آن به 
شركت هاي خودروسازي و شفافيت بيشتر بازار خواهد 
شد، اما به كاهش قيمت تمام شده خودرو منجر نخواهد 
شد. همچنين با قيمت هاي كشف شده در بورس كاال 
تعداد متقاضيان خريد خودرو به شدت كاهش خواهد 
يافت. زاوه افزود: اگر قيمت خودرو واقعي شود و اگر فقط 
مصرف كننده واقعي وارد بازار خودرو شود، حجم تقاضا 
در اين بازار احتماال كمتــر از 200هزار نفر خواهد بود. 
اين كارشناس صنعت خودرو تأكيد كرد: تا زماني كه 
نپذيريم كه نرخ خودرو در بازار تعيين شود، مشكالت 

ساختاري توليد و بازار خودرو حل نخواهد شد.

زشتوزيبايعرضهخودرودربورسكاال
 همشهري، طرح مجلس را براي ساماندهي بازار خودرو از طريق عرضه در بورس كاال بررسي مي كند

  بــا تــداوم رونــد نزولي 
شاخص بورس در مبادالت بورس

ديــروز، ارزش كل بــازار 
سهام به كف 7000هزار ميليارد تومان 
رسيد. بررسي ها نشان مي دهد معامالت 
الگوريتمــي از طريق صــدور خودكار 
سينگال هاي فروش در روندهاي نزولي به 
يك عامل پنهان در تداوم روند نزولي و 
تشكيل صف هاي فروش در سامانه هاي 
معامالت بورس تبديل شــده اند. با اين 
حال، برآورد مي شود بازار سهام دوباره به 
كف قيمتي تشكيل شده در ميزان ارزش 
بازار، واكنش نشــان دهد و سوار بر موج 
عوامل بنيادي، ازجملــه طرح مجلس 
براي فروش خودرو از طريق بورس كاال، 
از هفته بعد روند صعودي خود را از سر 

بگيرد.
به گزارش همشــهري، روند نزولي بازار 
سهام در مبادالت ديروز هم ادامه يافت 
به طوري كه شــاخص كل بورس تهران 
با 14هزار واحــد كاهش بــه زير خط 
حمايت تكنيكي 1.5ميليون واحد نزول 
كرد. ديــروز همچنين حجــم عرضه يا 
فشار فروش ســهام از سوي سهامداران 
حقيقــي مانند روز دوشــنبه بــاال بود 
به طوري كه صف هاي فروشــي كه در 
روز دوشــنبه به 10هزار ميليارد تومان 
رســيده بود همچنان در بازار حفظ شد 
و در نهايت ســهامداران حقيقي بيش 
از2300ميليارد تومان نقدينگي از بازار 
سهام خارج كردند. به زعم كارشناسان، 
داليل زيادي در نزول شــاخص بورس 
نقش داشته، اما در طول روزهاي گذشته 
نقش سهامداران حقوقي، نسبت به ساير 
عوامل، پر رنگ تر جلوه داده شده است. 
اين روزها در شبكه هاي اجتماعي مدام 
بحث از سهامداران حقوقي و نقش آنها 
در نزول شــاخص مطرح بوده، اما هنوز 

داده اي وجــود ندارد كه ايــن ادعاها را 
اثبات كند. با اين حال برخي بررسي ها 
نشان مي دهد نقش ربات ها در معامالت 
الگوريتمي به يك عامل پنهان براي نزول 

بورس تبديل شده اند.

عامل پنهان نزول بورس
از روز گذشته انتشــار برخي خبرها در 
شــبكه هاي مجــازي، گمانه زني ها در 
مورد تقويت روند نزولي شاخص بورس 
تحت تأثير معامالت الگوريتمي را تقويت 
كرده است. برخي اطالعات نشان مي دهد 
معامالت الگوريتمي به تشكيل صف هاي 
فروش دامن زده و از طريق افزايش عرضه 
به تداوم روند نزولي شاخص بورس منجر 
شده است. با اين حال، اين موضوع نافي 
نقش مؤثر معامالت الگوريتمي در بازار 

سهام نيست.
به زعم برخي فعاالن بازار سهام، معامالت 
الگوريتمي كه به صــورت خودكار انجام 
مي شــود ظرف چند روز گذشته به يك 
عامل پنهان نزول شاخص تبديل شده 
و موجب شــده حجم عرضه در بورس 
به صــورت خــودكار افزايــش يابد. در 
معامــالت الگوريتمي كــه به تازگي در 
بازار سهام آغاز شده سيگنال هاي رشد 
و صعود براســاس يك الگوريتم از پيش 
طراحي شده صادر مي شود. درحال حاضر 
با توجه به روند نزولي شاخص بورس و با 
توجه به فعال شدن حد ضررهاي قيمت 
سهام شركت ها )براساس مباني تحليل 
تكنيكال( مي توان گفت، سيگنال هاي 
خروج را ربات هاي معامالت الگوريتمي 
صادر كرده اند و به زعــم برخي فعاالن 
بازار اين موضوع موجب شــده رنج هاي 
منفــي در صف هاي فروش ثبت شــود 
 كه اثر روانــي منفي بر معامــالت بازار 

سهام دارد.

احتمال بازگشت بازار از هفته بعد
برخي برآوردها از ميزان نزول شاخص و 
همينطور تصميم هاي بنيادي، احتمال 
پايان دوره نزول و آغــاز دوره صعودي 
بازار را در هفته آينده تقويت كرده است. 
داده هاي آماري نشان مي دهد هر زمان 
ميزان ارزش بازار ســهام )بورس تهران 
و فرا بــورس( به محــدوده 7000هزار 
ميليــارد تومان رســيده بــازار به اين 
محدوده واكنش مثبت نشــان داده و با 
رشد مواجه شده است. به نظر مي رسد 
اين محدوده به كف ارزشــگذاري بازار 
سهام تبديل شده است و اين احتماال كه 
ميزان ارزش ســهام شركت هاي بورس 
به پايين تــر از اين ميزان نــزول كند، 
بسيار كم است. از ســوي ديگر، اتخاذ 
برخي تصميم هاي بنيادي در مجلس، 
ســيگنال هايي را براي رشد بازار صادر 
كرده اســت. طرح تحول صنعت و بازار 
خودرو كه ديروز منتشر شد، مشخص 
كرد مجلس به دنبال تنظيم بازار از مسير 
بورس است. بر اين اساس، خودروسازان 
و شركت هاي وابســته به خودروسازي، 
صرفا از طريق عرضه مستقيم در بورس 
كاال مي توانند محصوالت خود را عرضه 
كنند. اين طرح همچنين مسائلي مانند 
واردات خــودرو و اســقاط خودرو هاي 

فرسوده  را نيز شامل مي شــود. برآورد 
مي شــود اين طرح بتواند تناسبي بين 
قيمت فروش محصوالت اين شركت ها 
با حاشــيه بازار ايجاد كند و به افزايش 
درآمد شــركت هاي خودروساز منجر 
شــود. اكنون فاصله زيادي بين قيمت 
كارخانه تا حاشــيه بازار وجــود دارد و 
اين موضوع بر افزايش زيان شركت هاي 
خودروســاز اثر گذاشــته است. برخي 
برآورد ها حاكي است چنانچه اين طرح 
روي سهام شــركت هاي خودروساز در 
بورس اثر بگذارد چون اين شركت ها در 
طول ماه هاي گذشته راهبري بازار را در 
اختيار داشتند، رشد سهام اين شركت ها 

به رشد كليت بازار سهام منجر شود.
قيمت سهام شــركت هاي خودروساز از 
زمان اوج قيمت سهام آنها در هفته دوم 
مرداد تاكنون 60درصد افت كرده و اين 
موضوع جذابيت زيادي براي خريد سهام 
اين شركت ايجاد كرده است. اين موضوع 
خود مي تواند زمينه افزايش تقاضا براي 

سهام اين شركت ها را فراهم كند.
برخي كارشناســان بر اين باورند كه در 
طول ماه هاي گذشــته، هر زمان سهام 
شركت هاي خودروســاز با رشد مواجه 
شده، كليت بازار نيز با رشد مواجه شده 

است.

ايراني ها اين روزها شاهد كاهش شديد ارزش 
ريال هستند و با ثبت قيمت هر دالر آمريكا به ارز

بيش از 27هزار و 500تومان، ارزش پول ملي به 
پايين ترين ركورد تاريخي خود رسيده است. اين روند مي تواند 
نشانگر انتظارات تورمي و افزايش بي اعتمادي به ريال باشد. 
افت شــديد ارزش ريال در ماه هاي اخير باعث شده همه در 

تالش براي يافتن جايگزيني مطمئن تر از ريال باشند.
به گزارش همشهري، ديروز ارزش دالر آمريكا در بازار آزاد 
ارز ايران به باالترين رقم در تاريخ رســيد و سقف 27هزار و 
550تومان را لمس كرد. مهم تريــن تحولي كه باعث خيز 
دوباره قيمت دالر در برابر ريال ايران شد، ثبت قيمت 7هزار 
و 500تومان براي درهم امارات متحده عربي و ارزشگذاري 
دالر در بازار كشورهاي همسايه به ويژه دالر هرات بود كه با 
ثبت ارزش 27هزار تومان سيگنال نامطلوبي را به بازار دارد. 
تحت تأثير اتفاقات بازار ارز، ارزش هر ســكه بهار آزادي كه 
ديروز صبح از سطح 13ميليون تومان به كانال 12ميليون 
و 900هزار تومان كاهش يافته بود، در اثر افت ارزش ريال، 
عصر ديروز دوباره به محدوده 13ميليون و 300هزار تومان 

بازگشت. در نيمه نخست امسال ســكه بهار آزادي رشدي 
119درصدي را ثبت كــرده كه عمده اين رشــد در طول 
تابســتان و به ويژه 2 ماه اخير رخ داده اســت. نرخ سكه در 
شهريورماه امســال 25درصد رشــد كرد تا به اين ترتيب 
ســرمايه گذاران در اين بازار باالترين بازده را در ميان همه 
بازارها در آخرين ماه تابســتان كســب كرده باشند. به باور 
كارشناسان، سكه تحت تأثير اين تحوالت عمال به پيشران 
بازارها تبديل شده به طوري كه بسياري از سرمايه گذاران با 
توجه به سيگنال هاي بازار سكه بر اين باور هستند كه قيمت 
دالر هم اين روند را تجربه خواهد كــرد. اگر اين انتظارات 
تورمي محقق شود انتظار مي رود رشد قيمت دالر آمريكا و 

ساير ارزهاي ديگر ادامه داشته باشد.
پيش از اين، عبدالناصر همتــي رئيس كل بانك مركزي در 
آخرين يادداشت اينستاگرامي اش نوشــته بود؛ نرخ  ارز در 
بازار، اقتصادي نيســت و دوام نخواهند داشــت و اميدوارم 
مردم دارايي خود را در معرض ريســك بازار قرار ندهند. او 
گفته بود ثبات بازار براي بانك مركــزي اولويت دارد و لذا 
در حاشيه نرخ بازار نســبت به عرضه سنگين اقدام و اجازه 

 روند شاخص ماهانه نرخ تورم در نيمه نخست امسال نشان از تكرار تابستان 
داغ تورمي سال97 در تابستان99 دارد. نرخ تورم در پايان شهريور امسال به تورم

26درصد رسيد تا پس از يك سال، دوباره وارد فاز صعودي شود. در فاصله 
فروردين تا مهر سال97 نرخ تورم ماهانه از 1.3درصد به 7.1درصد رسيد؛ امسال هم نرخ 
تورم ماهانه از 2.1درصد در فروردين به 6.4درصد در تيرمــاه جهش كرد نرخ تورم در 
شهريور هم به 3.6درصد رسيد. تازه ترين گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد نرخ تورم 
در پايان شهريور امسال با 0.2درصد رشد به 26درصد رسيده؛ براي نخستين بار است كه 

نرخ تورم پس از يك سال روندي افزايشي را تجربه مي كند.

رتبه ششم جهان
براساس اعالم مركز آمار؛ نرخ تورم ماهانه در شهريور امسال 3.6درصد و نرخ تورم نقطه به 
نقطه 34.4درصد برآورد شده است. روندي كامال برخالف سياست هدف گذاري تورمي 
بانك مركزي كه ممكن است اين نهاد را براي رساندن نرخ تورم به محدوده 22درصدي با 
چالش جدي مواجه كند. ايران هم اكنون در رتبه ششم جهان از حيث باالترين نرخ تورم 
قرار دارد كه به نظر مي رسد با ادامه روند صعودي در ماه هاي آينده حتي به رتبه چهارم هم 
برسد. بانك مركزي به دستور دولت نرخ تورم را منتشر نمي كند اما به نظر مي رسد نرخ تورم 

محاسبه شده بانك مركزي باالتر از نرخ تورم اعالمي مركز آمار باشد.

تورم شهري و روستايي
به گزارش همشهري، نرخ تورم ســاالنه در مهرماه پارسال به 42.7درصد رسيد و پس از 
آن روندي كاهشي را تجربه كرد و در مردادماه امسال به 25.8درصد رسيد اما در شهريور 
امسال روند كاهشی آن متوقف شد. گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد نرخ تورم ماهانه 
در مناطق شهري ايران به 3.6درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه به 34.5درصد و نرخ تورم 
ساالنه به 26.1درصد رسيده كه هر 3 شاخص تورمي روندي صعودي را تجربه مي كند. 
نرخ تورم ماهانه مناطق روستايي در شهريور امسال 3.5درصد، نقطه به نقطه 34.1درصد 
و ساالنه هم 25.4درصد برآورد شده است. متوسط قيمت گروه خوراكي ها و آشاميدني ها 
در پايان شهريورماه امسال نسبت به شهريور پارسال رشدي 31.4درصدي را تجربه كرده 
و متوسط قيمت دخانيات هم 33.7درصد قد كشيده؛ ميانگين قيمت پوشاك و كفش هم 
در شهريور امسال در مقايسه با شهريور پارسال رشدي 34.4درصدي داشته و شاخص 
تورم نقطه به نقطه مسكن، آب، برق و ساير حامل ها هم با جهش 26.2درصدي مواجه 

شده است.  

فشار بيشتر تورم بر ثروتمندان
مركز آمار ايران با تأييد خبر افزايش نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي كشور در پايان تابستان 
امسال مي گويد: خانوارها در شهريور امسال به طور ميانگين 34.4درصد بيشتر از شهريور 
پارسال براي خريد مجموعه كاالها و خدمات يكســان هزينه كرده اند. نرخ تورم نقطه اي 
شهريور امسال هم در مقايسه با مرداد امسال 4واحد درصد رشد كرده و نرخ تورم نقطه اي 
گروه عمده خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات با افزايش 5.5واحد درصدي به 5.90درصد 
و گروه كاالهاي غيرخوراكي و خدمات با افزايش 5.5واحد درصدي به 31.5درصد و گروه 
كاالهاي غيرخوراكي و خدمات هم با افزايشي 3.3درصدي به 35.9درصد رسيده است. 
همچنين دامنه تغييرات نرخ تورم ســاالنه در شهريور امســال براي دهك هاي مختلف 
هزينه اي از 23.4درصد براي دهك اول تا 29.9درصد براي دهك دهم برآورد شده و رشد 
ماهانه شاخص تورم براي دهك اول 2.8درصد و براي دهك دهم 5.3درصد بوده كه از شكاف 
توزيع فشار تورمي بر دهك هاي مختلف درآمدي حكايت دارد و به اين ترتيب بيشترين فشار 
تورمي به دهك ثروتمندان وارد شده و دهك فقير جامعه فشار كمتري را تحمل كرده است.

 نقش ربات هاي معامالت الگوريتمي در تشكيل 
صف هاي فروش سهام چيست؟

عامل پنهان نزول بورس روند كاهش نرخ تورم پس از يك سال متوقف شد

پيشروي دالر و سكه تا كجا ادامه مي يابد؟

تكرار تابستان داغ تورمي

 علي ابراهيمي 
خبرنگار

آربيتراژ و نوسان گيري را نمي دهد. پس از اين موضع گيري 
سياستگذار ارزي بود كه صرافي بانك ملي به عنوان بازوي 
بانك مركزي در بازار ارز، نرخ ارز را به نرخ بازار نزديك كرد و 
قيمت دالر آمريكا را براي چند روزي باالتر از 27هزار تومان 
ثبت كرد. در روز گذشــته صرافي بانك ملي هر اســكناس 
دالر را 27هزار تومــان مي خريد و 27هــزار و 100تومان 
مي فروخت و هر نــرخ حواله هر درهم امــارات را 5هزار و 
915تومان و 8ريال اعالم كرد. اين در حالي بود كه ارزش هر 
دالر آمريكا در بازار آزاد به 27هزار و 550تومان هم رسيد 
كه نشان مي دهد انگيزه سرمايه گذاري در بازار ارز برخالف 

انتظار سياستگذار و بازارساز همچنان باالست.
به گزارش همشــهري، كاهــش بي ســابقه ارزش ريال در 
هفته هاي اخير به نگراني مردم و بي تعادلي در بازارها دامن 
زده اســت و درحالي كه ديروز هــر دالر آمريكا يك درصد 
باالتر از روز قبل از آن بود، هر درهم امارات و پوند انگليس 
1.5درصد رشد را تجربه كرد. ارزش هر دالر آمريكا در بازار 
تركيه 27هزار و 699تومان و در بازار افغانستان هم 27هزار 
و 60تومان قيمت خورد كه نشانه هايي از روند رو به افزايش 
قيمت ارز در بازار ايران مي تواند باشــد تا جايي كه برخي 
فعاالن بازار ارز خبر از احتمال رسيدن قيمت دالر آمريكا به 

28هزار تومان را در روزهاي آينده مي دهند. 
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  دوم مهرماه، روز غار پاك در ايران 
محيط
است و امسال يازدهمين سالي زيست

است كه غارهاي ايران روزي به 
نام خود در تقويم كشــور دارند، ولي نگاهي به 
وضعيت آنها نشان مي دهد كه اوضاع غارهاي 
ايران پس از كشــف و ورود گردشــگر و حتي 
غارنوردها رو به وخامت گذاشته است. هرسال در 
ايــن روز، عالقه مندان بــه غارها دســت به 
خانه تكاني آنها مي زنند و دست كم در مجموع 
2.5تن زباله از غارها جمع آوري مي كنند. امسال 
اما با توجــه به شــيوع كرونا و لــزوم رعايت 
پروتكل هاي حفاظتي جهاني و اهميت حفظ 
تنوع زيســتي غارهــا و ســالمت غارزيان و 
غاردوســتان، برنامه پاكســازي محيط غارها 
به دليل منع الزامي ورود افراد بــه غار تا پايان 

دوران كرونا، انجام نخواهد شد.

سنگرآخرطبيعت
غارها آخرين سنگر دست نخورده طبيعت بودند 
كه كمتر از ساير زيستگاه ها آسيب ديده بودند، 
ولي اين دنياي زيرزميني مدتي اســت توسط 

گردشگران و غارنوردان تخريب مي شود.
جواد نظامدوســت، عضو كارگروه غارشناسي 

كشور در گفت وگو با همشــهري به مناسبت 
روز غار پاك مي گويد: بيشترين تخريب متعلق 
به غارهايي است كه بيشترين تبليغ براي جلب 
گردشگر برايشــان صورت گرفته و به بخش 
خصوصي واگذار شــده اند. او شــاخص ترين 
زباله هاي موجود در غارهاي ايران را كه آلودگي 
بسيار زيادي نيز ايجاد مي كند، باتري  چراغ ها 
مي داند و مي گويد: حتي در غارهايي كه فقط 
غارنوردان حرفه اي امــكان و مهارت حضور در 
آنها را دارند نيز، حجــم غيرقابل باوري از زباله 
جمع آوري شده است. غار »پراو« در كرمانشاه 
كه ســومين غار عميق ايران است و 752متر 
عمق دارد 3سال پيش پاكسازي و حدود يك 
تن زباله از آن خارج شد. البته اين حجم از زباله 
متعلق به 50ســال غارنوردي پس از اكتشاف 
اين غار بود. زباله هاي تيم اكتشاف انگلستاني 
و لهستاني هم در اين پاكســازي بيرون آورده 
شــد. مقدار زباله هاي غارنوردهــاي حرفه اي 
در غارهاي ايران، ســال به ســال كمتر شده و 
همه گيري كرونا نيز در كاهش آن تأثير داشته 
است. خبر خوب ديگري كه امسال و به مناسبت 
روز غار پاك توســط جواد نظامدوست، عضو 
كارگروه غارشناسي كشور به همشهري اعالم 
شده اســت، پر آب شــدن برخي غارهاي آبي 
ايران مانند غار »دودزا« در زنجان اســت كه با 
بارندگي هاي 2سال اخير جان دوباره گرفته و 

سطح آب موجود در آن 15متر باال آمده است. 
جواد نظامدوست مي گويد: طي 10سال اخير 
به طور ميانگين 25تن زبالــه از غارهاي ايران 
جمع آوري شده و نكته اينجاست كه اساسا در 
محيط غار فرايند تجزيه پسماند طوالني تر است. 
به گفته او، با نشست آالينده ها درون آب هاي 
زيرزميني درون غارها، مردم پايين دست دچار 
بيماري مي شــوند. همچنين غارها مي توانند 
باكتري هايي را كه از بيرون به داخل غار مي آيد 
در خود نگه دارنــد و به بازديدكنندگان انتقال 
دهند. بخشــي از عوامل تخريب كننده غارها 
اقتصادي اســت و به گفته اين عضو كارگروه 
غارهاي ايران، نگاه اقتصــادي به غارها حتي 
مخرب تر از زباله اســت. نظامدوست مي گويد: 
غارها به محض كشف شدن، توجه مديران دولتي 
را براي جذب گردشگر به خود جلب مي كنند و 
شــاخص ترين غاري كه تخريب هاي غيرقابل 
جبراني را متحمل شــده ، غار عليصدر همدان 
است كه متأسفانه طي هر سال سطح آب موجود 
در آن رو به كاهش مي رود. البته مديران فعلي، 
اقداماتي براي كاهش جلبك هايي كه با تابش 
نور مصنوعي در غار ايجاد شده، انجام مي دهند.

نابوديغارهايايران
جديد ترين دست اندازي به غارها، مربوط به غار 

»هنامه« در خراسان شمالي است.

 جواد نظامدوســت در اين مــورد مي گويد: 
2ميليارد ريال براي نقشــه برداري از اين غار 
دستكند اختصاص يافته و قرار است براي جلب 
گردشگر در آن سرمايه گذاري شود. او مي گويد: 
اجازه چنين اقدامي را يكي از قوي ترين اعضاي 
كارگروه غارشناســي كشــور يعنــي وزارت 
ميراث فرهنگي داده اســت؛ درحالي كه پيش 
از اقدام هرگونه تغييــر بايد در كارگروه مطرح 
و مجوز دريافت شــود. اين وزارتخانه متولي 
30تا 35درصد از غارهاي ايران است كه در آن 
آثار سكونت ديده شده است. اين غار دستكند 
به دليل بافت رسي بسيار آسيب پذير است. او 
از غار نيمه دستكند »كرفتو« نيز به عنوان يك 
نمونه شكست در توسعه گردشگري غارها ياد 
مي كنــد و مي گويد: اين غار بــا وجود حضور 
نگهبان از بين رفته اســت. اگــر مديري فكر 
مي كند با جلب گردشگر به حيات غار كمك 
كرده و جامعه محلي را توســعه مي دهد، بايد 
بداند به او اطالعات اشــتباه داده اند و اين يك 
سراب اســت. تجاوز به حريم غارها نيز جان 
غارهاي ايران را لب رسانده است. سال گذشته 
بود كه حريم غار نمكدان كه بخشي از ژئوپارك 
قشم اســت به بخش خصوصي براي پرورش 
ميگو واگذار شد و با اعتراض مردم و دادستاني 
نجات يافت. تغيير در بيرون و درون غارها مثل 
تغيير ساختار منازل مسكوني است و همانطور 
كه نمي توان هر ديوار و سقفي را در فرايندهاي 
نوســازي حذف كرد، احداث در ورودي براي 
غارها نيز كار تخصصي است و مي تواند مانند 
كاري كه در غار نخجير انجام شــد، منجر به 
نابودي اين زيستگاه شود. جواد نظامدوست، 
عضو كارگروه غارشناسي كشور، درباره اقدام به 
ايجاد تغيير در ساختار فيزيكي غارها مي گويد: 
ساخت هر سانتي متر از غار صدها سال طول 
مي كشد، ولي ما اجازه مي دهيم سرمايه گذار 
براي يك غار در آهني بگذارد. برخي تاالرها را 
براي تردد ايستاده گردشگران بتراشد و با ادعاي 
حفاظت از سالمت گردشگر، اين زيستگاه بكر 
را سمپاشي كند و جان صدها زيستمند غار را 
بگيرد. ايجاد راه جديد و بازگردن دهانه غارها 
براي گردش هواي بيشتر، تير خالص به جان 
غارهاست. غار نخجير نيز با همين اقدام از دست 
رفت. جواد نظامدوســت با ابراز تأسف از نحوه 
مديريت اين غار مي گويد: با صرف ميلياردها 
تومان يك ورودي ديگر براي اين غار حفاري 
شد و پس از مدتي اين غار طبيعي كه آب هاي 
زيرزميني و حفره هاي غواصي داشت به كلي 

نابود شد.

غارهاي ايران در اغما
كرونا به داد غارهاي ايران رسيد و مانع از اجراي طرح هاي گردشگري و غارنوردي در آنها شد

پيشنهاد اجراي طرح هاي انتقال آب، سياسي است
مديركل دفتر آبخيزداري سازمان جنگل ها: تنها اقدام مناسب در برابر طرح هاي غيركارشناسي انتقال آب 

در كشور، پيگيري و اجراي طرح هاي آبخيزداري است

انتقــال آب خــزر به 
منابع
همچنــان طبيعي ســمنان 

مخالفان جــدي دارد. 
آخرين مــورد بــه مصاحبــه اخير 
همشهري با هوشنگ جزي، مديركل 
دفتــر آبخيــزداري و حفاظت خاك 
ســازمان جنگل هــا بازمي گــردد. 
نخســتين بار طرح شيرين ســازي و 
انتقال آب خزر به كوير مركزي سال93 
در دولــت دهم مطــرح و بــا آن در 
كميسيون زيربنايي دولت موافقت شد 
كه بــا مخالفت كارشناســان و بدنه 
كارشناسي، موضوع در دولت يازدهم 
منتفي شد. اما از سال97 بار ديگر اين 
طرح، در دولت دوازدهم كليد خورد و 
با موافقت مشــروط سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور در حال پيشرفت 
است. در گفت وگوي پيش رو آخرين 
موضــع ســازمان جنگل هــا درباره 
طرح هاي انتقــال آب بين حوضه اي و 
درياي خزر و همچنين مديريت منابع 
آب در ايران و لــزوم اجراي طرح هاي 
آبخيزداري و توجه جدي به اين موضوع 

در مديريت آب بررسي شده است.
مديريــتآبخيزهاي
كشــورهماكنونچگونهصورت

ميگيرد؟
هر كسي كار خودش را انجام مي دهد 
و اتالف بودجه بسياري در اين مسير 
صورت مي گيرد. وزارت نيرو، سازمان 
جنگل هــا و منابع طبيعــي هركدام 
مســئوليتي دارنــد و كاري را انجام 
مي دهند؛ درحالي كه بايد اين اقدامات 

متمركز باشد.
چهارزشيداردكهاين
اندازهتأكيدبرامورآبخيزداريدر

كشورصورتبگيرد؟
هم اكنون 4.8برابر نرخ بازده اقتصادي 
اقدامات آبخيزداري در كشــور است. 

البته اين به لحاظ ارزشــگذاري بازاري 
اســت؛ يعني مقدار خاكي كه وارد سد 

مي شــود چه قيمتي دارد 
و مقدار علوفه اي كه توليد 
مي شود، چقدر است؟ ساير 
مســائل نظير ارزش هاي 
حفــظ  اكوسيســتمي، 
منظر، حفظ توريســم و 
اقليم قابــل قيمت گذاري 
نيست. وقتي ما در جوار يك 

روستا كار آبخيزداري انجام مي دهيم، 
ظرفيت هاي آبي منطقه بيشتر مي شود؛ 
يعني قنات و چشمه هاي روستا افزايش 
آب پيدا مي كند. ايــن يعني بهره وري 
و تضمين كننده امنيــت غذايي كه در 
خشكسالي و ترســالي به مردم كمك 

مي كند.
نيازكشوربهاقدامات
آبخيزداريهماكنــونچهاندازه

است؟
6كالن حوضه در كشــور داريم كه در 
رده دوم 30حوضه مي شود و بايد براي 
اين دو سطح برنامه ريزي جدي بدون 
توجه به مرزهاي سياسي انجام شود 
تا اين محدوده ها بــا اقدامات آبخيز 
تقويت شود. البته اقدامات ما بيشتر 
در طرح هــاي مطالعاتــي اجرايي به 
حوضه هاي آبخيــز كوچك پرداخته 
كه از 5 تا 20هزار هكتار گسترده شده 

است.
درشرايطيكهبرداشت
آبمعضلاصليحوضههايآبخيز
كشوراست،منابعآبزيرزميني

چهوضعيدارند؟
هم اكنون 11ميليارد مترمكعب افت 
در مخازن آبخوان هاي كشور داريم. در 
ورامين، همدان، خراسان، كرمانشاه و 
تهران، دشــت ها در حال فرونشست 
هستند و ديگر اين خاك قابل استفاده 
نيســت. خاك در اين شرايط فشرده 
مي شــود و آب نمي تواند به آن نفوذ 
كند. بدين ترتيــب زمين هايمان را از 

دست مي دهيم.
ايــن زمينههــاي 
فرونشستازكجاايجادميشود؟

بي توجهــي بــه الگــوي كشــت و 
بهره برداري بيــش از حد از منابع آبي 
مهم ترين علل اين فرونشست در كشور 
است و درواقع بي توجهي جدي به نظام 
بهره برداري از آب در كشور داريم؛ مثال 
از گياهان پرآبخواه استفاده مي كنيم و 
براي توليد آب هم اقدامي نمي كنيم. 
نزديــك  به3برابر بارش هــا تبخير 
مي شــوند و آب به سرعت از دسترس 
خارج مي شــود. ما بايد فرصت دهيم 
تا آب بتواند به زير زميــن نفوذ كند 
كه پوشــش گياهي يا بندهاي تأخير 
آبخيزداري به اين مهم كمك مي كنند.
اگــرفرونشســتها
حاصلبرداشتآبازسفرههاي
آبزيرزمينياست،برايحمايتاز
آبخوانهابايدچهاقداماتيصورت

گيرد؟
وقتي يك حوضه آبخيــز را از منطقه 
پرشيب تا منطقه مسطح در دشت ها 
مديريت مي كنيم در هر بخش از يك 
فعاليــت و اقدام اســتفاده مي كنيم؛ 
مثال در دشت ها تكنيك اصلي پخش 
سيالب است يا احداث حوضچه هاي 
متعدد. براي آبخيــزداري و حمايت 

از يك آبخوان بايد حــدود 52 اقدام 
متنوع انجام شــود كه البته تناسب 
اجتماعي و محيطي هم اهميت خاص 

خود را دارد.
آيــاباشــرايطفعلي
آبخوانهــايكشــور،طرحهاي
انتقالآبمفيداســت؟موضع
سازمانجنگلهادربارهاينطرحها

چيست؟
بحث هاي اصلي در اين باره سياســي 
دنبال مي شــود. از نظر ما انتقال آب 
بين حوضه اي كار درســتي نيســت. 
نبايد يك حوضــه را زخمي كنيم تا 
در حوضه ديگر آب جريان پيدا كند. 
براساس شرايط جغرافيايي و طبيعي، 
حوضه هــاي آبخيز ظرفيــت خود را 
دارند و كاري كه مــا انجام مي دهيم، 
بهره برداري بيشــتر از حوضه آبخيز 
است. بي شــك در طرح هاي انتقال 
آب 2حوضه آبخيز خسارت خواهند 
ديد و پاسخ الزم را دريافت نخواهيم 
كرد. موضوع انتقال آب خزر نيز همين 
وضعيت را دارد؛ بنابراين از نظر سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
كاري كه بايد اتفــاق بيفتد، اقدامات 
آبخيزداري اســت كه پتانسيل هاي 
طبيعي و اجتماعي را همزمان درنظر 

مي گيرد.

رسلباباناكسگم
گنيركشجنگشنيب
دلواهبههربلي
هينوناكينادان

يكمردنلقتفهن
چاكساهارمگاشع
سدنژنريجنااز
تارجراكشاربهر
اردرگوگبيداا
نونيسايسگنركي
ناملربتكاداي
هديسكالارنژرل

مراسهمراهتشا
دورفابرهكوايخ
لدوررلكردنليس
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افقي:
1- دريــاي مرمــره و درياي 
سياه را به هم مربوط مي كند- 

مالئكه
2- مأيوس- پلكان درشكه- 
پيامبري كه علم تعبير خواب 

مي دانست
3- آب شــرعي- مختــــرع 
پيل الكتريكي- درخشــان- 

عيد ويتنامي ها
4- برج ديدني فرانسه- پيوند 

زناشويي- چهره
5- گريــه با ســوزوگداز- به 

پايين افتادن- عمارت
6- رشد- دريا كنار- آمارگيري

7- هر شاخه خاص از توليد- 
اسباب و اثاثيه- انسان

8- ســاز كوبه اي- نويسنده 
داستان ماهي سياه كوچولو- 

مذكر
9- پارساي ديرنشين- زين و 

برگ اسب- از آالت موسيقي
10- پيمــان بســتن براي 
فرمانبرداري- فتنه- از مصالح 

ساختماني
11- مقعر- ژانري در سينما- 

هديه دادن
12- بدون دقت الزم- پذيرش 

مسئوليت- مترسك
13- كجاست- خوشبخت- 

نوعي اجاق برقي- پول ژاپن

14- حروف اختصاري نيروي 
انتظامي كشــورمان- ستاره 
كم پيدا- خبرگزاري جمهوري 

اسالمي ايران
15- افزايش ابعاد جســم بر 
اثر گرما- دومين شهر بزرگ 

بريتانيا
  

عمودي:
1- شهسوار امروزي- سكه زر 
دوره هخامنشي- انجام دهنده
2- نوعي زردآلــو- پاكيزه- 

سدي در مصر
3- مفقــود- بيــش- فرود 

آمدن- چاه عميق
4- جانور خيالي ترســناك- 
دچار فشــار روحي- جنبش 

مقاومت اسالمي فلسطين
5- عــوض- بــا اســفنديار 

جنگيد- نارسانا
6- كرم كدو- دفتر حســاب 

روزانه- گسترش
7- لباس رسمي و تشريفاتي- 

آفتاب پرست- زبانه آتش
8- سخن بي پرده- مكاني در 

پادگان نظامي- تير پيكاندار
به راســتي- قشــون-   -9

پايتخت هند
10- روي دوش اندازنــد- 

تزئيني پرده- سست
11- صاف و هموار- دشــمن 

موش- كامل و تمام
12- پيــرو مذهــب شــيعه- 
بزرگ ترين شاعر عصر صفوي- 

دنيا و آخرت
13- ضمير انگليســي- هرگز 

نشود- برقرار- مجراي خون
14- درگاه- هنــر كنده كاري 
روي چوب- اليه محافظ دندان

15- از مواداوليــه صنايــع 
پتروشـــيمي- واپســـــين- 

خوش آوازه

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3754
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.
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طي روزهاي گذشــته، اتفاق  
عجيبي در شــبكه اينترنت اینترنت

كشــور رخ داد. براســاس 
اطالعاتي كه منتشر شده بود به نظر مي رسيد 
بخشي از ترافيك درخواستي داخل كشور از 
گوگل، به جاي اينكه به ســمت سرورهاي 
گوگل هدايت شود، از سوي شركت ارتباطات 
زيرســاخت به ســمت ديگري منحرف يا 

هايجك  مي شود.
مقامات شركت ارتباطات زير ساخت اما اعالم 
كردند؛ يك اشــتباه در تنظيمات تجهيزات 
شبكه براي مقطعي كوتاه باعث اختالل در 
شبكه شده و دستكاري در ترافيك گوگل در 

كار نبوده است.
 سجاد بنابي، نايب  رئيس هيأت مديره شركت 
ارتباطات زيرساخت درباره اين مسئله اعالم 
كرده كه بروز اشتباه در تنظيمات زيرساخت 
شــبكه اتفاق طبيعي اســت. او گفته است 
كه Misconfiguration يــا به نوعي ايراد 
در تنظيمات شــبكه مشــكلي است كه در 
بزرگ ترين شركت هاي مخابراتي و اينترنتي 

دنيا هم اتفاق مي افتد.
او تأييد مي كند كه در شبكه ارتباطي كشور 

IP  متعلق به گوگل براي چند ساعت 
در ارتبــاط Peering به صــورت 

اشتباه advertise شده است.

از اشتباه طبيعي تا دستور توبيخ 
 BGP Hijacking اين اتهام كه به
مشهور است اتفاقي است كه پيش 
از اين هم درباره شــبكه ارتباطي 
كشور مطرح شده است. در هشتم 
مرداده  ماه ســال 9۷ تلگرام با يك 
اختالل بي ســابقه روبه رو شــد. در 
ساعتي كه هنوز بسياري از كاربرهاي 
اين شبكه اجتماعي پرطرفدار خواب 

بودنــد، داده هاي قابل انتقــال در اين 
شــبكه مورد حمله BPG قرار گرفته و از 

نظر فني مسير حركت شــان را گم كردند. 
نتيجه اين شــد كه برخي از داده ها به جاي 

عبور از مسيرهاي قبلي، از راه هاي جديدي 
مي گذشتند كه ناشــناخته بود و اين يعني 
مي توانســت از نظر فني و حريم شــخصي 
برايشان خطرناك باشد. يكي از كارشناسان 
 Hijacking فني فعال در توييتر خبر حمله
در تلگرام را منتشــر كرد. محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير ارتباطات نيز در پاســخ به او 
گفت: اختالل در روز هشــتم مرداد، ساعت 
4تا 6صبح رخ داده و دليلش تغيير توپولوژي 
و تجميع شبكه استاني خود در شيراز و بوشهر 
بوده است. او ضمنا تأكيد كرد، درصورت تأييد 
خطا، چه ســهوي يا عمدي، مخابرات ايران 
جريمه سنگيني خواهد شــد. اين مسئله و 
اعالم جريمه سنگين نشان مي دهد كه از نظر 
وزير ارتباطات اين ماجرا يك اشتباه طبيعي و 

ساده به حساب نمي آمده است.

بررسي مشخصات فني حمله »هایجك«
هايجك كردن يا حملــه BGP از نظر فني 
به معناي گمراه كردن مسير رسيدن داده ها 
به مقصد اســت. روش كلي انتقال اطالعات 
در بســتر اينترنت به اين صورت اســت كه 

يك بســته اطالعاتي بايد از نقطه »الف« به 
نقطه »ب« برسد. در ميانه راه مبدا تا مقصد، 
ايســتگاه هاي كوچكي به نــام »روتر« قرار 
گرفته اند كه در طول مسير، بسته را به سمت 
مقصد راهنمايي مي كننــد. حمله هايجك 
BGP كه گمراه كردن IP هــم به آن گفته 
مي شود، زماني رخ مي دهد كه يك عامل روي 
روترها قرار گرفته و داده را از مسير عادي اش 
منحرف كنند. ايــن كار عمدتا به 2 دليل در 
جهان رخ مي دهد: يكي ايجــاد اختالل در 
شبكه يا سرويس مشخص اينترنتي يا هدايت 
داده ها به يك مقصد خودخواسته ؛ مثال يك 
ســرور اختصاصي ناشــناس. هادي فرنود، 
كارشناس مهندسي اطالعات و سامانه هاي 
بازرگاني دراين باره به همشهري مي گويد: 
»پيش تر روش مشــابهي براي بستن بعضي 
ســايت هاي غيرمجاز و غيراخالقــي با اين 
روش اجرا شــده بود كه جواب مي داد. چون 
دسترسي به آن ســايت ها را مختل مي كرد 
و كســي سراغ شــان نمي رفت. در ساختار 
سايت هاي جديد، اما دادن آدرس جديد به 
يك روتر زماني امكان پذير اســت كه مجوز 
رمزنگاري شده سايت را داشته باشيد. 
در نتيجه روش قديمي براي گمراه 
كردن دائمي جــواب نمي دهد.« 
عليرضا ابراهيمي، كارشناس امنيت 
ســايبري در اين باره به همشهري 
مي گويد: »اين حمله باعث مي شود 
بسته هاي اطالعاتي راه شان را گم 
كننــد و در يك بــازه زماني كوتاه 
به طــور اشــتباه از مســير ايران 

بگذرند.«

طي روزهاي گذشته، به شركت ارتباطات زير ساخت اتهام هايجك ترافيك گوگل زده شد، اما 
مقامات اين شركت از يك اشتباه معمول در تنظيمات شبكه صحبت می كنند

جهان استارتاپیاز اتهام هايجك ترافيك گوگل تا اشتباه طبيعي

خيز استارتاپ چيني برای خودروي برقي

اســتارتاپ چيني WM موتور، توليدكننده خودروهاي برقي اعالم 
كرد كه ســرمايه اي بالغ بــر 10ميليارد يوان معــادل يك ميليارد و 
4۷0ميليون دالر را براي توســعه امور مختلف خود در قالب مرحله 
سريD به دســت آورده اســت. به گزارش تك كرانچ، اين استارتاپ 
مي خواهد اين پول را صرف تحقيق، توســعه، برندينگ، بازاريابي و 
گسترش كار خود كند. اســتارتاپ WM موتور كه توسط 2شركت 
خودروسازي بايدو و هلدينگ تنسنت حمايت و پشتيباني مي شود، 
يكي از بزرگ ترين ســازندگان خودروهاي برقي در جهان محسوب 
مي شــود كه در نيويورك نيز معرفي شده اســت. چند روز پيش از 
اعالم اين ســرمايه گذاري، WM موتور از تراشــه كوالكوم كابين و 
سيستم خودمختار آپولوي بايدو كه پارك خودكار را براي اين خودرو 
ايجاد مي كند، رونمايي كرده بود. اين اســتارتاپ اخيرا از آرزوهايش 
درخصوص كابين 5G براي 3تا 5سال آينده سخن به ميان آورده بود؛ 
جايي كه آنها نياز به استخدام 3هزار مهندس و داشتن 20ميليارد يوان 
)80تريليون تومان( سرمايه  دارند. در  ماه ژوئيه گذشته، اين استارتاپ، 
30هزارمين شاسي بلند EX5خود را توليد كرد؛ خودرويي كه قيمت 

آن 22هزار دالر است.

اجاره خانه با ایده استارتاپي
استارتاپ فناوري آژانس هاي مسكن Norban سرمايه  يك ميليون 
و ۷00هزار يورويي براي توسعه دفاتر خود به شهرهاي ديگر به دست 
آورد. به گزارش وب سايت اي يو – اســتارتاپس، دفتر اين استارتاپ 
سوئدي در شهر مالمو واقع شده است و آنها به دنبال توسعه كار خود 
در شهرهاي گوتنبرگ و كوپنهاگن هستند. استارتاپ Norban كه 
در سال2019تاسيس شده است، درحال حاضر 4ميليون و 80هزار 
يورو ارزش دارد. »نوربان« به صاحبخانه ها اجازه مي دهد تا از طريق 
اپليكيشن اين اســتارتاپ، خانه خود را براي اجاره دادن يا فروش در 
فهرســت مربوطه وارد كنند كه بالفاصله نيز قابل رويت و پيگيري 
خواهد بود. براي توسعه بيشتر، اين استارتاپ، كار عكاسي از خانه ها را 
نيز به صورت رايگان انجام خواهد داد. درحال حاضر نوربان، چند هزار 
كاربر دارد و در آن بيش از 1200منزل مسكوني براي فروش يا اجاره 
وجود دارد. 300خانه از اين تعداد به شهر مالمو اختصاص دارد. آنها 
در چند شهر بزرگ سوئد فعال هستند و برنامه بعدي شان حضور در 
دانمارك به عنوان نخستين كشور خارجي است. البته بايد توجه داشت 
كه اين استارتاپ كمك شاياني براي آژانس هاي مسكن هم بوده و نبايد 

از آن به عنوان يك رقيب براي اين صنف نام برد.
 

نگاه ديگر

سوخت آمونياك، پروژه دیگر صنعت هوایي 
 اگرچه پيش از اين، از آمونياك براي سوخت موشك 

استفاده شده است، اما دانشمندان به دنبال يافتن يك 
راه حل اقتصادي براي هواپيماها هستند

شركت Reaction Engines و انجمن تســهيالت علوم و فناوري 
بريتانيا)STFC( يك مطالعه مفهومي را در مورد استفاده از آمونياك 
به عنوان ســوخت جت انجام داده اند. با تركيــب فناوري مبدل هاي 
حرارتي Reaction Engines و كاتاليزورهاي پيشرفته STFC، آنها 
اميدوارند كه يك سيستم پيشران پايدار با ميزان پايين انتشار گازهاي 

گلخانه اي براي هواپيماهاي آينده توليد كنند.
به گــزارش نيواطلس، موتورهاي جــت مدرن از انــواع مختلفي از 
سوخت هاي مبتني بر نفت سفيد استفاده مي كنند كه داراي چگالي 
انرژي بسيار بااليي هســتند و مي توانند هواپيماها را فراتر از سرعت 
صوت به پرواز درآورند و مســافران و محموله ها را در سراسر جهان 
جابه جا كنند. متأسفانه، چنين سوخت هايي از سوخت هاي فسيلي 
حاصل مي شوند و ميزان دي اكسيدكربن قابل توجهي منتشر مي كنند. 
يكي از راه هاي دستيابي به كاهش آالينده ها، توجه به گزينه هاي ديگر 
براي ســوخت هاي معمول جت در صنعت حمل ونقل هوايي است. 
مشكل اين اســت كه اكثر اين گزينه ها چگالي انرژي بسيار كمتري 
نسبت به سوخت هاي استاندارد صنعت هوايي دارند و البته مشكالت 
ديگري هم دارند. به عنوان مثال، براي اســتفاده از فناوري امروزي 
باتري ها، هواپيماهاي آينده بايد بسيار كوچك و با برد كوتاه باشند و 
همچنين ظرفيت بارگيري كمي داشته باشند. بر اين اساس، هيدروژن 
مايع مي تواند يك جايگزين مناسب باشد، اما بايد بخش اعظمي از آن 
مورد استفاده قرار بگيرد. در نتيجه هواپيماها بايد به طور كامل دوباره 

طراحي شوند و زيرساخت هاي جديدي بنا شوند.
ايده اســتفاده از آمونياك به عنوان سوخت هواپيما موضوع جديدي 
نيست. اگرچه اين ماده تنها يك سوم از چگالي انرژي ديزل را داراست، 
اما نسبتا به آساني به مايع تبديل و ذخيره مي شود. اين سوخت قباًل در 
دهه 1950و 1960به وسيله موشك معروف  X-15 مورد استفاده قرار 
گرفته بود و آن را به مجموعه اي از ماموريت هاي زيرمداري فرستاده 

بود. اين سوخت همچنين فاقد كربن است.
مشكل اصلي پيدا كردن روشي مناســب براي استفاده اقتصادي در 
 Reaction حمل ونقل هوايي اســت. براي حل اين مشكل، شركت
Engines يك سيستم پيشرانه جديد را كه براساس فناوري مبدل 
حرارتي توليد كرده، براي موتور هايپرســونيك SABER توســعه 
 STFC Rutherford داده است. اين سيستم سپس در آزمايشگاه

Appleton واقع در آكسفوردشاير ارزيابي شد.
در اين سيستم جديد، آمونياك مانند نفت ســفيد، سرد مي شود و 
به صورت مايع تحت فشار قرار مي گيرد و در بال هاي هواپيما ذخيره 
مي شود. گرماي ناشي از موتور به وسيله موتور مبدل حرارتي، آمونياك 
را گرم و رآكتور شــيميايي را تغذيه مي كند و در اينجا يك كاتاليزور 
مقداري از آمونياك را به هيدروژن تجزيه مي كند. مخلوط آمونياك و 
هيدروژن سپس موتور جت را تغذيه مي كند و اين در حالي است كه 

آنچه منتشر مي شود عمدتا شامل نيتروژن و بخار آب است.

پرواز با سوخت هيدروژن
نسل جديد هواپيماهای شركت ايرباس كه آلودگي صفر دارند تا سال 2035وارد بازار خواهند شد

ايرباس از برنامه توليد نخستين هواپيماهاي 
تجاري جهان با انتشــار آلودگــي صفر كه با حمل و نقل

هيدروژن كار مي كنند رونمايي كرده است. به 
گزارش يورو نيوز، اين شركت اروپايي سازنده هواپيما 3 مدل 
مفهومي مختلف را منتشر كرد كه هر كدام رويكرد متفاوتي را 
براي دستيابي به پرواز با انتشــار صفر دارد، اما همه آنها به 
هيدروژن به عنوان منبع اصلي انرژي متكي هســتند. طبق 
برنامه اعالم شــده، ايرباس قرارست تا سال2035 نخستين 
نمونه ها را توليــد كند. گيوم فــوري، مديرعامل ايرباس در 
بيانيه اي اعالم كرد: »اين يك لحظه تاريخي براي كل بخش 
صنايع هواپيمايي تجاري است و ما قصد داريم نقش مهمي در 

مهم ترين گذار اين صنعت داشته باشيم.«

معرفي مدل ها
اولين مدل مفهومــي مي تواند بين 120تا 200مســافر را 
در حــدود 3۷04كيلومتر حمــل كند. براي ايــن هواپيما 
موتور توربوفن هيدروژني به جاي موتورهاي ســوخت جت 
متداول طراحي شــده اســت. مدل مفهومي دوم، طراحي 
توربوپراپ )ملخي( دارد و حداكثر 100مسافر را در بيش از 
1852كيلومتر حمل مي كند، درحالي كه در مدل مفهومي 
سوم، طراحي »بدنه مخلوط« شــكل گرفته و با 200مسافر 

مي تواند 3۷04كيلومتر پرواز كند.
»گيوم فوري« مديرعامل ايربــاس، در گفت وگو با روزنامه 
پاريزين، چاپ پاريس به اين مهم اشــاره كرد كه توســعه 
هواپيمايي كه از ســوخت هاي غيركربني استفاده كند، نياز 
به فناوري پيچيده و خارق العاده اي ندارد. او با اشاره به اينكه 
شركت ايرباس درحال حاضر نيز از سوخت  هيدروژني براي 
ماهواره ها و موتور فضاپيماي اروپايي آريان استفاده مي كند، 
گفت: »انتخاب و راه اندازي فناوري مورد نياز براي هواپيماي 
هيدروژني، 5سال به طول خواهد انجاميد و بايد 2 سال را هم 

برای تهيه فهرست كارخانه ها و مؤسســات سازنده قطعات 
درنظر بگيريم. با توجه به اين آماده سازي ها، هواپيماي بدون 

كربن حوالي سال2028وارد فاز توليد خواهد شد. « 

تغيير در شكل ظاهري هواپيما
»ژان بريس دومون«، معاون مدير اجرايي بخش مهندســي 
ايرباس مي گويد: »هيــدروژن داراي چگالي انرژي حجمي 
متفاوتي نسبت به ســوخت جت است؛ بنابراين ما مجبوريم 
ساير گزينه هاي ذخيره ســازي و طراحي هواپيما را نسبت 
به وضعيت موجود بررســي كنيم. اين بدان معناســت كه 
ظاهر بصري هواپيماهاي بعدي با ميزان انتشار آلودگی صفر 
تغيير خواهد كرد. اين سه پيكربندي گزينه هاي مهيجي را 
براي كاوش بيشــتر در اختيار ما قرار مي دهد.« مهندسان 
ايرباس قرار اســت ماه هاي آينده براي آزمايش سلول هاي 
سوختي هيدروژن و فناوري هاي احتراق اين عنصر با هدف 
آماده سازي نمونه اوليه هواپيمايي در مقياس كامل تا اواخر 
دهه2020كار را آغاز كنند. ســازمان بين المللي هواپيمايي 
كشوري )ايكائو( تخمين مي زند كه تامين صد در صد تقاضاي 
سوخت بين المللي جت با سوخت هاي پايدار تا سال2050از 

نظر فيزيكي امكان پذير باشد. 

موضوع هيدروژن
براســاس طراحي هاي انجام گرفته، هيــدروژن مورد نياز 
اين هواپيمــا براي اينكه جــاي كمتري بگيــرد، در دماي 
منفي253درجه و به حالــت مايع در محفظــه اي ذخيره 
خواهد شد. هيدروژن »ســبز« كه براي اين هواپيما به كار 
گرفته خواهد شــد بايد از الكتريســيته اي حاصل شود كه 
به روش تجديد پذير توليد شــده باشــد. اين درحالي است 
كه اين هيدروژن اكنون بســيار گران تر از هيدروژن توليد 
سوخت هاي فسيلي است. بنابر آمار ارائه شده توسط آژانس 
محيط زيســت اروپا، هواپيماهاي كنوني 5برابر بيشــتر از 
خودروها و ده برابر بيشتر از قطارها، آالينده  كربني وارد جو 

كره زمين مي كنند.

لباس جدید هوشمند 
براي ورزشكاران

سنسورهاي اين لباس كه به يك گوشي 
هوشمند متصل مي شوند نسبت به موارد 

قبلي سبك و كم حجم هستند

ورزشكاران هميشه به دنبال راه هاي جديدي 
براي غلبه بر محدوديت هاي عملكردي انسان فناوری

هســتند؛ بنابراين الزم اســت كــه در ابتدا 
محدوديت هاي فعلي آنها مشخص شــود. تيمي از محققان 
دانشگاه ملي سنگاپور )NUS( لباسي مجهز به تلفن هوشمند 
توليد كرده اند كــه مي تواند داده هــاي فيزيولوژيكي مانند 
وضعيت بدن، راه رفتن و دماي بدن را هنگام حضور در زمين 

بازي در اختيار ورزشكاران قرار دهد.
به گزارش تك اكســپلور، فناوري هاي فعلي براي نظارت بر 
عملكرد ورزشــكاران از ردياب هاي تناسب اندام پوشيدني 
كوچك تا تجهيزات دقيق نظارت باليني استفاده مي كنند. 
ردياب هاي تناســب اندام جمع و جور و سبك هستند، اما 
فقط قادر به جمع آوري داده ها از يك نقطه هستند كه براي 
تحليل معني دار كافي نيســت. تجهيزات نظارت باليني هم 
مي توانند چندين حســگر را براي دريافت اطالعات از نقاط 
مختلف بدن ورزشكار داشته باشــند، اما با انبوهي از سيم ها 
درگير و بسيار حجيم هستند. اين سيستم ايده آل به محققان 

اين امكان را مي دهد كه داده ها را از چندين حسگر در نقاط 
مختلف بدن ورزشكار در يك محيط خارجي جمع آوري كند 
و اين در حالي است كه حجم، وزن و سيم هاي آن به حداقل 

ممكن رسيده است.
تيمي از مؤسسه نوآوري و فناوري بهداشت NUS، با هدايت 
جان هو، الگويي شبيه رشــته هاي شبكه را طراحي كرده اند 
تا سيگنال هاي الكترومغناطيســي را از يك تلفن هوشمنِد 
نزديك به سنســورهاي روي بدن تا مسافت يك متر تقويت 
كرده و انرژي مورد نياز و اتصال داده ها را در سراسر اين لباس 
برقرار كند. اين تيم براي توســعه اين فناوري حدود 2سال 
تالش كرد و يافته هاي تحقيقاتي آن در اوايل ســال  جاري 
ميالدي در مجله Nature Communications منتشــر 
شد. آنها با يافته هاي خود ثابت كردند كه با استفاده از الگوهاي 
القايــي)inductive patterns( كه به طــور ويژه طراحي 
 )NFC( شده اند، تقويت ســيگنال ارتباطات ميدان  نزديك

تلفن هوشمند به نقاط مختلف بدن ممكن است.
جان هو مي گويد: لباس هوشــمند ما با بيشــتر تلفن هاي 

هوشــمند جديد كار مي كند. اين گوشــي ها هم به عنوان 
منبع تغذيه و هم به عنوان نمايشگر براي مشاهده داده هاي 
سنسور عمل مي كنند. توليد يك لباس هوشمند كه بتواند از 
فناوري بي سيم داخلي تلفن هاي هوشمند استفاده كند، يك 

پيشرفت بزرگ محسوب مي شود.
اين لباس هوشــمند از مدارهاي مشــابه شــبكه تشكيل 
شده اســت كه الگوهاي القايي به عنوان هاب در مكان هاي 
استراتژيك عمل مي كنند. سنسورهاي سفارشي مستقر در 
آن هاب ها مي توانند داده ها را به تلفن هوشمند منتقل كنند 
و توسط چيپ NFC تلفن هوشمند تقويت شوند و نيازي به 
باتري هم ندارند. اين تكنولــوژي درحالي كه به مقدار قابل 
توجهي از وزن كمي برخوردار است، امكان جمع آوري داده ها 

از مناطق مختلف بدن را فراهم مي كند.
نمونه اوليه فعلي مي تواند تا 6حسگر را در هر تلفن هوشمند 
پشتيباني كند و اين در حالي است كه اطالعاتي مانند وضعيت 
نخاعي، راه رفتن و دماي بدن را به طور همزمان جمع آوري 

مي كند.

ناســا آخريــن برنامه هاي 
ماموريت فضانــوردان براي فضا

بازگشــت به ماه را در ســال 
2024 فــاش كرد. به گفته ناســا براي اين 
مالقات دوباره هزينه اي نزديك به 28ميليارد 
دالر تخمين زده شده است كه از اين مبلغ، 
16ميليارد تنها براي ساخت فضاپيماي  ماه  

نشين هزينه مي شود.
به گزارش اســپيس، كنگره آمريكا مجبور 
اســت پيش از انتخابات رياست جمهوري 
اين كشــور در تاريخ 3نوامبر، بودجه مالي 

اين پــروژه راكه از ســوي دونالــد ترامپ، 
رئيس جمهــوري آمريكا به عنــوان يكي از 
اولويت هاي دولت اعالم شــده است، امضا 
كند. »جيم بردنشتاين« مدير ناسا در يك 
كنفرانس مجــازي با خبرنــگاران، درباره 
ماموريت آرتميس براي حضور انسان در ماه 
به اين نكته اشــاره كرد كه ريسك سياسي 
در برخي مــوارد بزرگ تريــن تهديد براي 
كارهاي ناسا است، به ويژه پيش از انتخابات 

تعيين كننده رياست جمهوري آمريكا.
»باراك اوباما« ماموريت هاي انساني مريخ را 

پس از اينكه همتاي پيشين خود ميلياردها 
دالر بــراي آن هزينه كرده بــود، لغو كرد. 
بردنشــتاين مي گويد: درصورتي كه كنگره 
بودجه را تصويب كند، نخســتين قســط 
3/2ميليارد دالري در كريســمس به دست 
ما مي رسد. اگر بخواهيم شفاف باشيم بايد 
بگويم كه ما به قطب جنوب خواهيم رفت. 
جايي كه آپولــو در خط اســتواي ماه بين 
1969و 19۷2در آنجا فرود آمد. در اين باره 

هيچ بحثي نيست.
از سوي ديگر 3شركت مطرح در حال رقابت 

براي ساختن يك فضاپيماي  ماه نشين كه 
قابليت حمل 2فضانورد را داشــته باشــد، 

هستند.
اولين ماموريت آرتميــس يك براي نوامبر 
2021برنامه ريزي شــده اســت كه بدون 
سرنشــين خواهد بود، موشــك غول پيكر 
SLS هم اكنون در فاز آزمايشــي قرار دارد 
و نخســتين بار توســط كپســول اوريون 
پرتاب خواهد شــد. پــروژه آرتميس 2در 
ســال 2023فضانوردان را بــه پيرامون ماه 
مي برد اما در آنجا به زمين نمي نشــيند. در 
نهايت نيز پــروژه آرتميس 3خواهد بود كه 
مشــابه پروژه آپولو 11در سال 1969است 
اما اين بار فضانــوردان طوالني تر و به مدت 
يك ماه روي ماه خواهند بود و البته شامل 2يا 
5فعاليت بيروني در سطح ماه نيز خواهد بود.

بردنشتاين مي گويد: دانشــي كه ما در اين 
ماموريت به كار گرفته ايم، با تمام آنچه پيش 
از اين انجام شده است بسيار متفاوت است. 
بايد يادمان باشــد كه در دوره آپولو، ما فكر 
مي كرديم ماه سطح خشــكي دارد، اما حاال 
مي دانيم كه آب هاي يخــي زيادي در آنجا 
وجود دارد و مي دانيــم كه در قطب جنوب 

است.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

 عمادالدین قاسمي پناه
خبرنگار

سفر 28ميليارد دالري 
به ماه

 ناسا برآورد هزینه گران قيمتي براي بازگشت دوباره 
انسان به ماه داشته كه باید كنگره آمریكا آن را 

تصویب كند 
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   مشكالت خاص براي بانوان معلول
اعظم مهديزاده، رئيس انجمن سازمان ورزش بانوان معلول: مناسب سازي  
يك پل هزينه بر است، اما اگر هنگام تصميم گيري براي مناسب سازي  معابر 
يا به طور كلي برنامه ريزي براي بهره مندي همه اقشــار از امكانات رفاهي، 
خدماتي، اجتماعي و ورزشي، وضعيت همه مردم جامعه درنظر گرفته شود، 
كارها نتايج بهتري خواهد داشت، اما در غيراين صورت هزينه كردن ها بيهوده 

خواهد بود. نكته اي كه شايد كمتر به آن توجه مي شود، شرايط بانوان معلول است. آقاياني كه معلوليت 
جسمي و حركتي دارند با كمك سايرين به هر حال از پل عابرپياده باال مي روند، اما خانم ها معذب هستند و 

قطعاً نمي توانند از هر رهگذر و شهروندي درخواست كمك كنند.

   گذرگاه امن خطي
فرزانه بشردوست، دبيركل كانون سالمندان شهر تهران: سالمندان 
هم قشر ديگري از جامعه هستند كه براي استفاده از پل هاي عابرپياده 
با چالش هاي زيادي مواجهند. 3گروه سالمند در جامعه وجود دارد؛ 
سالمندان جوان كه 60تا 65ساله اند، ســالمندان ميانسال كه 70تا 
75سال دارند و سالمندان مسن كه 80سال به باال هستند؛ بنابراين 
بهره مندي هر يك از اين گروه هاي سني از امكانات شهري ازجمله 
پل هاي عابرپياده متفاوت است. ســالمندان جوان قاعدتًا مشكل 

خاصي در استفاده از پل هاي عابرپياده اعم از عادي و مكانيزه ندارند، 
ولي افرادي كه در 2گروه سني سالمندي يعني ميانسالي و مسن قرار 
مي گيرند با توجه به شرايط جسمي نمي توانند از پله باال بروند و به 
همين دليل استفاده از پل هاي عابرپياده براي اين افراد مشكل است.  
نكته اي كه در مورد مكانيزه شــدن پل هاي عابرپياده اهميت دارد، 
اين است كه سرعت پل هاي مكانيزه متفاوت است. در برخي از جاها 
سرعت تسمه اي كه پله ها را حركت مي دهد، زياد است و در نقطه اي 
ديگر، آهسته. طبيعتاً حركت آهسته پله ها به نفع سالمندان است كه 
اميدوارم اين كار هم درست و اصولي انجام شود. سالمندان در دوره اي 

از حيات هستند كه به مراكز درماني و 
بهداشتي نياز دارند؛ بنابراين مكانيزه 
شــدن پل هاي مقابل مراكز درماني و 
بيمارستاني و حتي داروخانه ها اهميت 
زيادي دارد. وضعيــت پل ها مصداق 
همان ضرب المثل »عطايش را به لقايش 
بخشيدند« است. افراد خاص حاضرند از 

حداقل امكانات شهري سهمي داشته باشند تا به بهانه باال بودن هزينه 
و كمبود بودجه در راه بازنمانند. 

   عبور هوايي با آسانسور
وحيد سرلك، سرپرست معاونت فني و مهندسي سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران
پل هاي عابرپياده اعم از عادي و مكانيزه در اختيار مناطق 22گانه شهرداري 
بود كه بعدها به طور متمركز به سازمان زيباسازي شهرداري تهران واگذار 
شد. اين واگذاري مدت زيادي طول نكشيد و از اواخر سال 98پل در اختيار 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران قرار گرفت. در اين واگذاري و 

بده و بستان ها، باز هم پل هاي عادي به مناطق واگذار شد و رسيدگي به وضعيت پل هاي مكانيزه يا احداث 
و نصب پل هاي برقي را معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران بر عهده گرفت. اين روند واگذاري و 
پس گيري نشان مي دهد كه نه تنها افراد خاص، بلكه مسئوالن هم با چالش پل هاي هوايي مواجه بوده اند. 
به هر حال با كلي پرس وجو براي به دست آوردن اطالعات جامع و كامل از اين گذرگاه هاي هوايي موفق شديم 

با وحيد سرلك، معاون فني و مهندسي سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران گفت وگو كنيم.

به طور كلي چند پل عابرپياده در كالنشهر تهران وجود دارد؟
حدود 888دستگاه پل عابرپياده در مناطق 22گانه وجود دارد.

آماري از تعداد پل هاي مكانيزه و عادي ارائه مي دهيد؟
به طور كلي 121پل مكانيزه و 767پل غيرمكانيزه يا همان پل عادي وجود دارد.

مدتي است كه زمزمه مناسب سازي  پل هاي عابرپياده براي حمل ونقل دوچرخه شنيده مي شود. 
در اين مورد توضيح مي دهيد؟

مناسب سازي  پل ها از طريق نصب رمپ صورت گرفته است. البته اين كار را نمي توان روي همه پل ها انجام داد؛ چراكه 
مسيرهاي خاص يعني تالقي معبر و محور بزرگراهي براي اين مناسب سازي  شناسايي شده اند. تا كنون حدود 29دستگاه 
پل عابرپياده در مناطــق 2، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 14، 17، 18و 20به رمپ ويژه دوچرخه تجهيز شــده اند كه با اين كار 

دوچرخه سواران به راحتي مي توانند با استفاده از اين پل ها همراه با دوچرخه از عرض محور بزرگراهي عبور كنند.
اين مناسب سازي  روي همه پل ها انجام مي شود؟

خير. پل هاي مكانيزه قابليت نصب اين رمپ را ندارند و فقط پل هاي عادي به اين كار اختصاص داده شده اند.
برنامه اي براي افزايش پل هاي ويژه دوچرخه سواران داريد؟

بله. تا پايان سال، 40دستگاه پل ديگر با نصب رمپ مناسب سازي  مي شود و تعداد اين پل ها به بيش از 60 دستگاه مي رسد.
از آسانسورهايي كه براي عبور و مرور معلوالن ويلچري استفاده مي شود، چه خبر؟

اكنون در تهران 18دستگاه آسانسور با هدف خدمت رساني به معلوالن ويلچري و سالمندان وجود دارد كه كنار پل هاي 
عابرپياده نصب شده اند، اما زماني كه مسئوليت پل هاي عابرپياده به معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران واگذار 
شد، فقط 2آسانسور فعال بود كه با مشاركت مديران حوزه حمل ونقل اكنون 11آسانسور فعال هستند و گروه هاي خاص 

مي توانند از آنها استفاده كنند.
خبرهايي از غيرفعال بودن برخي پل هاي مكانيزه شنيده مي شود. در اين مورد توضيح مي دهيد؟

بله درست است. اكنون حدود 60پل مكانيزه وجود دارد كه به داليل مختلف ازجمله سرقت برخي از قطعات، غيرفعال 
هستند. براي فعال كردن اين پل ها شهر تهران را به 4پهنه تقسيم و مناقصه اي برگزار و شركت تأمين قطعات پل هاي 
مكانيزه مشخص شد. قطعات مورد نياز پل هاي مكانيزه وارداتي و گران هستند و با توجه به شرايط اقتصادي و وضعيت 

تحريم با مشكل مواجه شده ايم كه اميدوارم تا پايان مهر اين موانع برطرف شوند.
برنامه اي براي مناسب سازي  پل ها براي عبور و مرور معلوالن به ويژه كساني كه با ويلچر تردد 

مي كنند، داريد؟
ايجاد رمپ براي دسترسي معلوالن و ويلچرسواران به دليل شيب تند خطرناك است؛ بنابراين در سال جديد هيچ پلي 

براي اين افراد مناسب سازي  نمي شود.
حتماً برنامه ويژه اي خواهيد داشت.

استفاده از آسانسور براي افراد خاص مانند سالمندان و معلوالن و افرادي كه با ويلچر تردد مي كنند يا مادراني كه كالسكه 
دارند، گزينه مناسبي است؛ بنابراين پل هاي جديدي كه ساخته مي شود در كنارشان حتماً آسانسور طراحي مي شود.

نمونه اي داريد؟
بله. پلي كه 2 ماه پيش در تقاطع گيشا- جالل آل احمد نصب شده، نمونه همين طراحي جديد است كه به زودي عمليات 

نصب آسانسور آن به پايان مي رسد و بهره برداري مي شود.

   شوراي شهر، تحول بزرگي را در تهران ايجاد كند
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ در صحن شوراي شهر گفت: دفاع مقدس، موتور محركه 
قدرتمند كشور در مسير رشد و توسعه است. ولي متأسفانه در 40سال گذشته از اين موتور محركه به خوبي استفاده 
نشده است. سرتيپ دوم پاسدار محمدرضا يزدي كه ديروز به مناسبت هفته دفاع مقدس ميهمان ويژه شورا بود، 
خاطرنشان كرد: »امروز رشادت هاي كادر بهداشت و درمان و از خود گذشتگي آنان نيز ريشه در دفاع مقدس دارد. 
وقتي پزشك و پرستاري 18ساعت ماسك از صورتش كنار نمي رود، و رد خون بر صورتش باقي مي ماند، اما همچنان 
شوق خدمت دارد، يعني همان رفتاري كه ما در دفاع مقدس شاهد بوديم. با اين حال ما از راه موفق آن روزها فاصله 
گرفتيم.« سردار يزدي بيان كرد: »شوراي شهر تهران به واسطه مسائل تهران بايد وارد فضايي شود كه تحول بزرگي 
در شهر تهران ايجاد كند. در دفاع مقدس كساني كه نان نداشتند بخورند و با مشكل مالي شديد مواجه بودند، هميشه 
در صف اول در جبهه كمك هاي مردمي حضور داشتند. امروز هم وقتي طبق فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر 

كمك مومنانه مواجه شديم، خانواده هايي كه بيشترين مشكالت را داشتند، كمك هاي فراواني كردند.«

2 نمونه از نامناسب ترين محل عبور عابران پياده
چهارراه مخبرالدوله تا چند سال قبل با پل هاي عابرش در هر سمت معبر معروف بود. با حذف 
پل ها، هيچ اتفاقي نيفتاد جز آنكه خودروها احترام به عابران را آموختند و عابران پياده حق 
گذر از سطح معبر را صاحب شدند. اين اقدام بايد در مورد بيشتر پل هاي عابر تهران هم به اجرا 
درآمده و حركت خودروها با چراغ قرمز يا نصب جان پناه در عرض معبر، كنترل و ايمني عابر 
پياده تامين شود. جان پناه، سكوهاي نسبتا كوتاهي است كه درميانه عرض يك معبر احداث 
مي شود و عابربا گذر از نيمي از عرض خيابان روي آن قرار گرفته و هر زمان كه احساس تامين 
امنيت نمود بقيه راه را ادامه خواهد داد. نمونه اين جان پناه در مقابل درهاي ورودي ايستگاه 
مترو امام خميني تعبيه شده است. سيد اميد منصوري، اســتاد دانشگاه تهران  به 2 نمونه 
از زيرگذر، پل هاي عابرپياده در تهران اشــاره كرده و آنها را جزء بدترين نمونه ها مي داند. 
يكي زيرگذر چهارراه ولي عصر)عج( كه به گفته كارشناســان شهرسازي، بارزترين نمونه 
خودرو محوري و بي توجهي به عابر پياده در تهران است و ديگري پل عابر پياده بزرگراه چمران 
خيابان توحيد كه تعداد عابران عبوري كه از سطح خيابان گذر مي كنند، برابر عابراني است كه 

از روي پل گذر مي كنند، از اين دست پل ها در تهران به وفور يافت مي شود.

ث
مك

رأي شورا به يك فوريت بورسي شدن همشهري و شهروند
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران ديروز سه شــنبه يك فوريت برنامه عملياتي اقدامات و زمانبندي اجرايي 
جهت عرضه سهام شركت هاي خدماتي- كاالي شهروند و همشــهري در بازار سرمايه را به تصويب رساندند. 
بررسي يك فوريت اليحه شهرداري تهران در مورد برنامه عملياتي اقدامات و زمانبندي اجرايي جهت عرضه 
سهام هاي خدماتي- كاالي شهروند و همشهري در بازار سرمايه روي ميز بررسي شوراي شهر قرار گرفت و در 
ابتدا هوشنگ عمراني، مديركل مجامع شهرداري تهران در دفاع از يك فوريت اين اليحه گفت:» اين اليحه پيرو 
مصوبه شوراي شهر مبني بر ورود شهروند و همشهري به بورس تهيه شده است كه امروز اين مهم تقديم شوراي 
شهر شد تا به آن رسيدگي شود.« در ادامه و بعد از سخنان موافقان و مخالفان يك فوريت اين اليحه، در نهايت 
اعضاي شوراي شهر تهران به يك فوريت طرح برنامه عملياتي اقدامات و زمانبندي اجرايي جهت عرضه سهام 
شركت هاي خدماتي-كاالي شهروند و همشهري در بازار سرمايه رأي مثبت دادند و اليحه براي بررسي بيشتر 

به كميسيون هاي تخصصي رفت.

تذكرات و پيشنهادات اعضاي شوراي شهر تهران

بهاره آروين

وقتي مي خواستيم برج ميالد را به ســامانه فاينانس شهرداري متصل كنيم متوجه 
شديم كه ۱۵درصد مابقي درآمد هزينه ها سال گذشته ۱۵ميليارد بوده است، با اين 
شرايط مي توان برآورد كرد كه ۸۵ميليارد اين هزينه كردها شفاف نيست. اين درآمد 

بايد به بودجه شهرداري تهران بيايد و اين عدم شفافيت ميلياردي بايد حل شود. 

الهام فخاري

متأسفانه با وجود گذشت ماه ها هنوز حكم مديريت سازمان خدمات و رفاه اجتماعي، 
به صورت سرپرست بوده و موعد قانوني حضور سرپرست گذشته است. الزم است 
مديريت فرهنگي  واجتماعي شهرداري تهران با توجه به اينكه در آستانه آغاز پاييز 

هستيم، در اين  ارتباط تعيين تكليف كند.

شهربانو اماني

باغ ادونتيســت )محله چيذر( به علت ســهل انگاري در حال خشــك شدن است.  
متأسفانه جز مذاكره هاي متعدد شهردار منطقه با مديركل ستاد اجرايي مبني بر 
واگذاري ملك، اقدام ديگري از سوي شــهرداري صورت نگرفته است. لذا بايد 

اقدامات عاجل در حفظ و حراست اين باغ صورت گيرد. 

سيدآرش حسيني ميالني

فعاليت تصفيه خانه درياچه شــهداي خليج فارس در منطقه22 طي 2 ماه گذشــته 
بنا به داليل مختلفي متوقف شده و در نتيجه آب درياچه تصفيه نمي شود كه اين 
مسئله موجب كاهش اكسيژن آب و به وجود آمدن مشكالت محيط زيستي ازجمله 

بو خواهد شد.

رئيس شوراي اسالمي شهر تهران: نامگذاري خياباني به نام استاد شجريان منتفي نيست
رئيس شوراي شهر تهران درباره به چالش كشيده شدن قراردادهاي خريد اتوبوس و ميني بوس به دليل افزايش 
قيمت دالر اظهار كرد: »در تمام قراردادها بندي به نام تعديل قرارداد وجود دارد. عمدتا قراردادها به نرخ روز 
بسته و بند تعديل ديده مي شود، مگر اينكه آنقدر زياد باشد كه از عهده آن بر نيايد.« هاشمي رفسنجاني كه در 
پايان جلسه شورا درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، درباره نامه محرمانه اي كه به شهردار راجع به نامگذاري 
خياباني به نام شجريان نوشته است اظهار كرد: »موضوع قديمي است و در شورا صحبت كرديم كه چگونه پاسخ 
داده شود. انتشار اين خبر در رسانه هاي بيگانه جنبه تخريبي داشــته و شورا به اين نتيجه رسيد كه از طريق 
سخنگو پاسخ دهد. ضمن اينكه من نگفتم موضوع نامگذاري خياباني به نام استاد شجريان منتفي است، بلكه 
گفتم براي حل مسئله مدتي صبر كنيد.« او همچنين در آغاز دويست وسي وهشتمين جلسه شورا با گراميداشت 
ايام هفته دفاع مقدس گفت: »دفاع ملت ايران در جنگ تحميلي عملي صلح جويانه بود و نه رفتاري جنگ طلبانه 
و اين عملكرد به موفقيت هم رسيد و صلح پايداري را كه هنوز پس از 30سال شاهدش هستيم به وجود آورد.« 
محسن هاشمي رفسنجاني با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس به سخنان اخير مقام معظم رهبري اشاره كرد و افزود: 
»متأسفانه يكي از مسائلي كه در فرهنگ و تاريخ معاصر ما بروز يافته است، مقدس كردن جنگ و ناديده گرفتن 

صلح است. چيزي كه اخيرا مقام معظم رهبري نيز ضمن سخنان خود متذكر شدند.«

ث
مك

مسئله وضعيت پل هاي عابر پياده 
و ميزان امنيت و عدم امنيت زنان گزارش

درهنگام اســتفاده از اين پل ها، 
مســئله جهان شمولي نيســت. زنان ساكن در 
كشورهاي توســعه يافته كمتر دغدغه اي از اين 
جنس دارند. نه به آن معنا كه فضاي بي دفاع به 
هيچ وجه دراين كشورها وجود ندارد، بلكه يكي از 
دليل اصلي آن، نبود پل هاي عابر پياده است. در 
بسياري از اين كشورها معناي پل عابر، مكان و 
كاربري شان با آنچه در ايران و به خصوص تهران 
شاهدش هستيم بســيار متفاوت است. به بيان 
ديگر در شهرسازي نوين كه طي دهه هاي اخير در 
كشورهاي توســعه يافته خودنمايي مي كند، نه 
سازه اي به نام پل عابر وجود دارد و نه مشكالت و 

دغدغه هاي پيرامون آن.
غالمرضا نيك پي، آخرين شهردار قبل از انقالب 
در تهران به يكي از ســؤاالتي كه در دادگاهش 
پاسخ داد، ورود پل هاي فلزي سواره و عابرپياده 
بود. گفت وگوي منتشر شــده نيك پي و قاضي 
دادگاه در روزنامه اطالعات سال 58نشان مي دهد 
در همان دهه 50نيز انتقاداتي به خريد اين پل ها 
از شــركت بلژيكي و نصب آنهــا در معابر وجود 
داشته اســت. نيك پي در دفاع از خود به خريد 
و نصب تنها 5پل عابر پياده به مبلغ هركدام يك 
ميليون تومان اشاره مي كند و دليل اصلي پل هاي 
فلزي روگذر همچون گيشا را كه قرار بود موقت در 
تهران نصب شود، تالشي براي روان سازي  ترافيك 
مي داند، ترافيكي كه نه در آن زمان مشكلش حل 
شد و نه حاال بعد از گذشت بيش از 40سال. اما 
پل هايي كه نيك پي خريد و نصب آنها را در تهران 
كليد زد، نه تنها بعد از حدود نيم قرن بخشي شان 
هنوز پابرجاست كه همچنان در بسياري از معابر و 
خيابان ها نيز احداث مي شود و شهروندان كم توان 
و سالخورده هم در انتظار برقي شدن پله هايش 

به سرمي برند.

حق شهروندان با پل هاي عابر سلب مي شود
»عناصري مزاحم، داراي زائــده بصري و البته 

ناكارآمــد«، متخصصــان معمــاري منظــر و 
شهرســازي از چنين واژه هايي بــراي توصيف 
پل هاي عابر پياده استفاده كرده و معتقدند اين 
هيوالي آهني در حالي نقاط مختلف شــهر را 
اشغال كرده كه كمتر توسط عابران پياده مورد 
استفاده قرار مي گيرد. سيدامير منصوري، استاد 
معماري منظر دانشــگاه تهران به همشــهري 
مي گويد: » تجربه نشان داده وقتي عابر پياده را 
براي عبور از خيابان به پايين تر يا باالتر از سطح 
مي فرســتيم كه از پل عابر يا زيرگذر اســتفاده 
كند، معموال اين كار را انجــام نمي دهد. از نظر 
روان شناسي، عابر پياده مشتاق استفاده از مسير 
همسطح است. « اين عدم رغبت با تعبيه پله هاي 
برقي و آسانسور هم چندان رنگ عوض نمي كند 
چراكه به گفته اين استاد دانشگاه، وقتي شهروند 
ِ پياده چند دقيقه از وقتش را صرف رســيدن به 
عرشه پل مي كند، در انتظار ديدن منظره شهر 
است اما تابلوهاي تبليغاتي نصب شده بر عرشه، 
ديد او را كور كرده، محصورش مي كنند و فضايي 
ناامن و بي دفاع رقم مي زنند و حق احساس امنيت 

و تماشاي شهر را از او سلب مي كنند.
گذشته از نوع كاركرد، طراحي پل هاي عابرپياده 
نيز همخواني بــا روحيات انســان ها به عنوان 

صاحبان اصلي شــهر ندارد. عمدتــا همگي از 
چارچوب سخت، فلزي و خشني برخوردارند كه 
پله هاي غيراستاندارد نيز بر اين ويژگي ها اضافه 

كرده است.  
منصوري مي گويد: »ورود پل هاي فلزي سواره 
و پياده به تهران در دهه 50مشكوك بود، چيزي 
شبيه به قرارداد ويلموتس با فدراسيون فوتبال! 
اما بعد از آن و برخالف كشــورهاي توسعه يافته 
كه پل هاي عابرپياده شان را برچيدند، همچنان بر 
تعداد آنها در تهران و برخي ديگر از شهرهاي ايران 
افزوده شــد. « دليل اين اتفاق تنها يك مسئله 
است: تفاوت در ديدگاه توسعه شهر با »محوريت 

خودرو« يا »محوريت انسان. « 

مسير متفاوت تهران در توسعه شهر
كشورهاي توسعه يافته كه مسير شهرسازي نوين 
را طي كرده اند از چند دهه قبل متوجه پيامدهاي 
ناگوار غلبه خودرو در شهر شده و تالش كرده اند تا 
انسان محوري را در بخش هاي گوناگون شهر رشد 
دهند. يكي از اين موارد، حذف پل هاي عابر پياده 
بود، پل هايي كه شهروندان را باالتر از سطح زمين 
مي فرستاد تا خللي در حركت و سرعت خودروها 
ايجاد نشــود. بعد از حذف اين پل ها راهكارهاي 
ديگري با محوريت شهروندان به اجرا درآمد. اين 
استاد دانشگاه با بيان اينكه در اين كشورها اولويت 
با اكثريت بــدون خودرو قــرار گرفت و مدهاي 
حمل ونقل عمومي و پياده روها توسعه يافتند. او 
به سخنان محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر 
تهران در مراســم افتتاحيه خط 10مترو اشاره 
كرد و گفت: » به گفته رئيس شوراي شهر تهران 
تا امســال بايد به عدد بزرگي از توسعه خطوط 
مترو مي رســيديم كه هم اكنون به يك سوم آن 
رسيده ايم. اما تا همين امسال قرار بود به عددي 
در مورد توســعه و احــداث بزرگراه هاي تهران 
مي رسيديم كه بيش از 50درصد هم از آن عبور 
كرده ايم. مترو نشانه زندگي پياده است و وقتي 
مديريت شهري، زندگي سواره را ترجيح مي دهد 
پس هر مانع برسر راه خودرو را بر مي دارد. مشكل 

تهران يك كلمه است، خودرو محوري. « 

پل هاي عابر پياده، جايي در شهرسازي نوين و توسعه يافته ندارند
تهران، زير پاي هيواليي بدقواره

الهام مصدقي راد
خبر نگار

حسين آخاني
استاد دانشگاه تهران

پل زندگي؛ كريدوري به دنياي پساكرونايي قرن پانزدهم

به عنوان يك گيشانشــين، اين 
روزها حالــم خوب نيســت. از 
زماني كه زيرگذر گيشــا درست 
شده است، فرايند جزيره سازي  
گيشا تكميل شــد. هر روز كه با 
دوچرخه ام مجبورم به دليل نبود 
راه عبور خالف كنم تا بتوانم به دانشگاه بروم، غصه مي خورم.

گيشا محله اي متوسط نشين و پرآوازه در تهران است كه شايد 
يكي از مزيت هاي آن مي توانست احاطه شدن توسط 4شبكه 
بزرگراهي شهر باشــد. اما به عنوان كسي كه شغلش معلمي 
دانشگاه است و عالقه اش فعالگري محيط زيست، اصال از اين 

وضع خوشحال نيستم.
پنجره خانه ما درست روبه روي برج ميالد است؛ برجي كه در 
تپه هاي باالي گيشا ساخته شد و بعد از احداث اتوبان حكيم و 
افتتاح برج، مردمان اين محل از دسترسي پياده به آن محروم 
شدند. بيش از 3سال است كه با باالترين مقامات شهرداري 
و شوراي شهر مذاكره مي كنم كه اين برج را از حصار بتن ها 
رها كنند و يك دسترسي پياده به ساكنان گيشا بدهند. من 
آموخته ام اميدوار باشــم. مي دانم از زماني كــه آقاي پيروز 
حناچي، شهردار شده است كارش آســان نيست. از همان 
زماني كه سه شنبه ها سوار دوچرخه شد تا مسير ستارخان تا 
بهشــت را با دوچرخه برود همه انتظار داشتيم كه الاقل اين 
مسير - كه به حق بايد نامش را مسير حناچي گذاشت - طي 
چند هفته به مسير دوچرخه تبديل شود. اما همين كار بسيار 
طول كشيد و اميدوارم حداقل آخرين روزي كه پيروز حناچي 
به عنوان شهردار تهران سر كارش مي رود، از خانه تا بهشت در 
مسير دوچرخه ركابزني كند تا يادگاري از نخستين شهردار 

دوچرخه سوار تاريخ تهران از خود به جا بگذارد.
اما اين تنها آرزوي من نيســت. موقعي  كه داشتند پل گيشا 
را برمي داشتند، شــهردار تهران قول دادند كه اين پل براي 
پياده روها باقي مي ماند. من از اين خبر كلي خوشحال شدم، 
اما ديري نپاييد كه من شــايد به عنــوان آخرين نفري كه از 
پل عبور مي كند، روزي كه بــا دوچرخه روي پل رفتم ديدم 
كه خروجي گيشا را برداشــته اند و مدتي بعد هم كل پل را 
برداشــتند. در گفت وگويي كه با آقاي دكتر حناچي داشتم 

گفتند كه از نظر فني با وجود اين پل امكان ساخت زيرگذر 
نبوده است و اين ســازه موقتا برداشته شده و سپس به جاي 
خود برمي گردد. من كه ســواد فني ندارم، ولي به نظرم آمد 
كه بازگشت آن سازه عظيم كار دشواري است. اخيرا شنيدم 
كه بناست سازه جديدتري براي پياده راه به جاي بازيافت پل 

سابق ساخته شود.
در تاريخ 28مهر ماه1397 نامه اي توسط تعدادي متخصص 
و فعال محيط زيست به شوراي شــهر تهران نوشته شد كه 
10هزار نفــر آن را امضا كردند. يكي از درخواســت ها ايجاد 
كريدور دوچرخه ســواري و پيــاده بين پاركي بــود. به طور 
مشخص پيشنهاد داديم دره فرحزاد از شمال غربي تهران با 
عبور از پارك هاي پرديسان، گفت وگو، دانشجو، پارك شهر تا 
پارك واليت در جنوب تهران وصل شود. براي عملي كردن 
اين اتصال چند نقطه كور اســت كه عبارتند از: اتصال پارك 
پرديســان به برج ميالد، برج ميالد به پــارك گفت وگو و در 
پايان پارك گفت وگو به پارك الله. اتصال پارك پرديسان به 
برج ميالد و برج ميالد به پارك گفت وگو كار آساني است كه 
با همت بخش هاي مختلف شــهرداري به راحتي قابل انجام 
است. اتصال پارك گفت وگو به پارك الله مي تواند با ايجاد يك 
گذرگاه غيرهمسطح پياده و دوچرخه سوار در همان محلي كه 
بناست پل زندگي گيشا احداث شود به يكي از جذاب ترين و 
مهم ترين پروژه هايي تبديل شود كه شهردار تهران در آخرين 

سال خدمت خود به يادگار مي گذارد.
 با ايجاد چنين گذرگاهي نه تنها امكان تردد پياده و دوچرخه از 
پارك پرديسان تا پارك الله - كه تبديل آن به باغ گياه شناسي 
به همت شهرداري تهران و دانشــگاه تهران مراحل آغازين 
خود را طي مي كند - فراهم مي شــود، بلكه منطقه گيشا كه 
با ســاخت بزرگراه ها و زيرگذر اخير به شكل جزيره درآمده، 

نجات پيدا مي كند. 
پروژه »ايجاد گذرگاه غيرهمسطح پياده و دوچرخه از محل 
پل گيشا تا تقاطع كارگر- فاطمي« باعث مي شود دانشجويان 
كوي دانشگاه تهران هم به راحتي بخش شلوغ خيابان كارگر 
را دور از ترافيك خودروها ركاب بزننــد و گره كور ترافيكي 
منطقه نيز سبك شود. با افتتاح چنين پروژه اي مي توان نويد 
آينده اي سبز در جهان پساكرونايي را در نخستين سال قرن 
جديد به مردمي داد كه سال هاست مديريت خودرومحوري 
و بتن محوري آنها را در حصار تنگ اتوبان ها، پل ها و خودروها 

خفه كرده است.
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من انتظار دارم كه شــورايار  ادامه از 
منطقه8 درباره شكوه منطقه صفحه 3

نارمك كه زيباترين معماري را در ســطح محالت 
تهران دارد، براي مــا بگويد؛ »اينكــه براي حفظ 
معماري باشــكوه آن چه مي كنند و ما براي حفظ 
ميادين و خانه باغ هــاي در حال تخريب منطقه8 و 
هويت منطقه، چه بايد بكنيــم.« زهرا صدراعظم 
نوري، رئيس كميسيون ســالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي شــهر تهران هم به گزارش 
رابط شوراياري منطقه8 واكنش نشان داد و خواستار 
دفاع قاطعانه اعضاي شورا از شوراياري شد. او گفت: 
»اينكه شوراياري با همه ســختي ها و فشارها اين 
روزهــا فعاليــت مي كنند بــه پشــتوانه اعضاي 

شوراست.«
زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رئيسه شورا هم در واكنش 
به گزارش رابط شــوراياري منطقــه8 گفت:»الزم 
است به 2موضوع مهم در منطقه8 اشاره كنم. يكي 
مجموعه خيالستان زندگي است كه با همت شهردار 
منطقه در يك اتفاق نادر در سطح شهر تهران به وجود 
آمده و از بخشي از فضاي زيرسطحي اتوبان امام علي 
استفاده كرده اند و در بخشي از نيازهاي فضاي سبز 
از آنجا بهره مي گيرنــد. همچنين يادآوري مي كنم 
كه منطقه8 داراي حدود 170هكتار بافت فرسوده 
است و خوشبختانه اين منطقه از مناطقي است كه 
در رفع فرسودگي پيشگام بوده است.« سيدحسين 
رســولي، نايب رئيس كميســيون برنامه و بودجه 

شوراي شــهر تهران نيز در حمايت از شوراياري ها 
گفت: »شوراياران با قدرت تمام فعاليت خود را در 
سطح محالت داشته باشند، شوراي شهر با تمام توان 
پشتيبان شماست. ضمن سپاســگزاري از اعضاي 
شوراياري منطقه8 بايد بگويم رأي هيأت عمومي 
متوجه برگزاري انتخابات است. لذا شوراياري هاي 
منتخب شهروندان تا پايان دوره شوراياري هاي فعلي 
مسئوليت دارند و بايد به كارشان ادامه  دهند.« اما 
شوراي شهر تهران ديروز بررسي ادامه جزئيات طرح 
»الزام شهرداري تهران به تهيه رمزينه پاسخ سريع 
)Q. R. cod( براي آثار ارزشــمند معاصر، بافت و 
بناهاي تاريخي و گردشگري و مكان رويدادهاي شهر 
تهران« را به جريان انداخت و درنهايت، چكش كاري 
اين طرح بعد از پيشــنهادهای تكميلــي و بعد از 

2جلسه به پايان رسيد.

»شهر بيدار در تهران« رأي آورد
در ادامه جلسه ديروز سه شنبه، بررسي يك فوريت 
اليحه »برنامه تحقق شهر بيدار در تهران« روي ميز 
بررسي شوراي شــهر قرار گرفت كه بعد از بررسي، 
درنهايت يك فوريت اليحه برنامه تحقق شهر بيدار 
در تهران با رأي اعضاي شورا همراه شد. همچنين 
اعضاي شوراي شهر تهران پس از برگزاري انتخابات، 
افشــين حبيب زاده و محمد ســاالري را به عنوان 
اعضاي ناظر موضوع بند6 ذيل ماده10 مصوبه طرح 

تفصيلي ويژه منطقه22 انتخاب كردند.

تثبيت جايگاه ديده بان هاي شهر

 پل عابرپياده مســير دسترسي 
شرقي و غربي يا شمالي و جنوبي درشهر

يك معبر است؛ مســيري كه از 
يك سو براي راننده اطمينان ايجاد مي كند تا با 
سرعت مطمئنه در خيابان و بزرگراه رانندگي 
كند و از ســوي ديگر گذرگاه امني است براي 
عابران پياده. ساخت نخستين پل عابرپياده به 
قرن بيستم يعني زمان افزايش تعداد اتومبيل ها 
در خيابان و رشــد صنعتي شــدن شــهرها 
برمي گردد. در گذر زمان شكل پل يا گذرگاه هاي 
امن عابران پياده هم تغيير كرده و درنهايت به 
طراحي امروز رسيده است. پل عابرپياده براي 
همه مردم يك جامعه ساخته و در معابر پرتردد و 
محورهاي بزرگراهي نصب شــده يا مي شوند. 
نگاهي به پل هاي عابرپياده نه تنها در تهران، بلكه 
در ساير شهرهاي بزرگ كشور نشان مي دهد، 

همه مردم نمي توانند از آنها استفاده كنند.
براي بيرون آمدن دل دل مي كنند و نمي دانند 
آيا كسي به آنها در باال رفتن از پله هاي پل كمك 
خواهد كرد يا نه؟ با همين ترديد آماده مي شوند. 
يكي عصا به دست مي گيرد و ديگري واكر. برخي 
هم ويلچر دارند. در اين ميــان نبايد مادراني را 
فراموش كرد كه فرزند خردسالشان را با كالسكه 
حمل مي كنند؛ اينان همان افراد خاصي هستند 
كه به دليل وضعيت نامناسب پل هاي عابرپياده 
مقابل آنها مي ايستند، مســتأصل مي شوند و 
دقايق يا حتي ساعت ها چشم به راه رهگذران 
مي دوزند تا با كمك آنها مسيرشــان را هموار 
كنند. صحنه هاي اينچنيني براي كسي غريبه 
و ناآشــنا نيســت. بهروز مروتي، مدير كمپين 
معلوالن ايران با تأييد مناســب نبودن پل هاي 
عابرپياده مي گويد: »پل هاي عابرپياده به وفور 
در كالنشهر تهران ديده مي شود و نكته مهم اين 
است كه پل ها با هدف خدمت رساني به عابران 
پياده احداث و نصب شده اند، اما خدمت رساني 
مناســب به همه مردم احســاس نمي شود.« 
او به شــعار »تهران شــهري براي همه« اشاره 
مي كند و مي گويد: »در راستاي اين شعار بايد 

تمام امكانات و خدمات شهري در اختيار همه 
شهروندان و ساكنان شهر قرار گيرد. براي تحقق 
اين شعار فاصله زيادي وجود دارد و به نظر نبايد 
به مناسب سازي  پل ها خيلي خوش بين بود.« 
مكانيزه شدن پل ها از اقدامات خوب شهرداري 
تهران اســت كه مدير كمپين معلــوالن ايران 
با ابــراز رضايت از اين كار مي گويــد: »برقي يا 
مكانيزه شــدن برخي از پل ها اقدام قابل تقدير 
و شايسته اي اســت كه توسط مديريت شهري 
انجام شده است، اما اين كار هم نياز به مطالعات 
گسترده با نگاهي به وضعيت افراد خاص دارد كه 
با توجه به وضعيت كنوني پل ها اين نگاه خاص 
مغفول مانده است.« به گفته او، برقي شدن پل ها 
مشكالتي براي معلوالني كه از ويلچر استفاده 
مي كنند به وجود مي آورد: »افرادي كه از ويلچر 
استفاده مي كنند، حتما و صددرصد نمي توانند 
از هيچ نوع پل عابرپياده اي استفاده كنند. براي 
اين افراد برقي يا عــادي بودن پل فرقي ندارد و 

آنها از اين امكانات سهمي ندارند.«
نصب آسانسور ويژه معلوالن و سالمندان كنار 
پل هاي عابرپياده مي تواند به تردد سهل و آسان 
اين قشر كمك كند كه مروتي هم اين مورد را 
تأييد مي كند و مي گويد: »نصب آسانسور كنار 
پل هاي عابرپياده گزينه مناســبي است كه در 
خيابان دماوند هم اجرايي شــد. منتهي مدت 
زيادي از بهره برداري نگذشــته بود كه درهاي 
آسانســور به دليل باال بودن هزينه نگهداشت، 
روي مردم بسته شد.« او يقين دارد انجام چنين 
كارهايي ابتدا سبب دلگرمي و اميدواري معلوالن 
مي شود و ســپس باعث دلزدگي و نااميدي. به 
همين دليل مي گويد: »انجــام ندادن برخي از 

كارها تبعات بهتري از انجام دادنش دارد.«
مدير كمپين معلوالن ايران مي گويد: »ســال 
1390مجموعه ورزشي قمر بني هاشم در خيابان 
فدائيان اسالم بهره برداري شــد؛ مجموعه اي 
ورزشــي ويژه معلــوالن با تمامــي امكانات و 
تجهيزات. ضلع شرقي اين باشگاه پل عابرپياده 
دارد كه براي اســتفاده معلوالني كه به باشگاه 
مي آيند، مناسب سازي  نشــده است.« به گفته 
مروتي، وجود اين پل در كنار مجموعه ورزشي 

ويژه معلوالن معنايي جز بي تدبيري ندارد.

پل هايي كه زير پاي عابران نيست
پل هاي هوايي عابرپياده براي افراد خاص ازجمله معلوالن و سالمندان مناسب سازي  نشده اند

زينب زينال زاده
خبر نگار
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تيم هاي ايراني هي همينطوري گل نمي زنند و اوت مي شوند، اما اين 
چيزي از بار خودستايي هاي آنان كم نمي كند. شهرخودرو با تيم دوم 
الهالل كه فقط يك تعويضي داشته مساوي كرده، بعد محمد نوازي 
مي گويد: »الهالل بدون بازيكن هم قدرتمند است. « عين اين است 
كه بگويي دريا بدون آب هم متالطم است. در همين راستا سپاهان 
در بازي با العين امارات بدون گل متوقف شد تا از دور مسابقات ليگ 
قهرمانان آسيا كنار برود. با اين حال توتوني، سرمربي اين تيم گفته: 
»خيلي خوب با سيستم العين وفق پيدا كرديم. « آقا كدام سيستم؟ 
العين با 13گل خورده از مدت ها پيش حذف شده بود و فقط محض 
رفع تكليف به زمين آمده؛ بعد اين تيم را نبرده ايد و ادعاي تاكتيكي 
داريد؟ عين محمدرضا ساكت كه بعد از باخت قبلي تيم به النصر 

گفت همه به آينده سپاهان خوش بين شدند! 

به به؛ چقدر عالي هستيم ما

آقا دالر گران شده، قطري ها هم زياد پول مي دهند. در عين حال 
قرارداد مهدي ترابي هم با پرسپوليس »ســوراخ« داشته و او با 
نهايت اســتفاده از اين حفره، يكطرفه فســخ كرده و رفته است. 
ترابي بيرون از زمين هم به اندازه داخل ميدان فرصت طلب بود. او 
خيلي سريع به عنوان نخستين نفر قراردادش را فسخ كرد تا نشان 
بدهد از خيلي قبل تر تصميمش را گرفته بود. حاال اما استاد بعد از 
مواجهه با انتقادات فراوان، دست به قلم شده و يك متن شاعرانه 
بلند باال نوشــته كه قشــنگ قالبي بودنش توي ذوق مي زند. از 
همه جاي متن بيشتر، با آن بخشي مشكل داريم كه ترابي گفته: 
»حس مي كنم نماينده 40 ميليون پرسپوليسي در خارج از كشور 
هستم.« برادر مگر رفتي رئال مادريد؟ نماينده داشتن در العربي 

به چه درد ملت مي خورد؟ پولت را بگير، بقيه اش را هم ول كن.

نماينده پرسپوليسي ها در العربي؟

بعضي مواقع اين باشــگاه هاي كشــورهاي عربــي تصميماتي 
مي گيرند كه حيرت انگيز اســت. به همين التعاون عربســتان 
نگاه كنيد؛ مربــي اش را اخراج كرده، با مربــي موقت ديدار اول 
برابر پرســپوليس را برگزار كــرده و خوب هم ظاهر شــده. بعد 
سرمربي جديد را شب بازي دوم به قطر آورده و درحالي كه هنوز 
اســم بازيكنان تيمش را ياد نگرفته، روي نيمكت نشانده است. 
نتيجه اش هم شد تكرار شكست. حاال باز ما نجابت كرديم و فقط 
يك گل زديم، الشارجه بي مروت كه التعاون را 6تايي كرد. بامزه 
اينجاســت كه هر 6گل هم در نيمه مربيان به ثمر رسيد تا آقاي 
»اتريس كارتيرون« شاهكار كرده باشد. حتي اسپانيا هم وقتي 
رســوايي توافق لوپتگي با رئال مادريد رخ داد، ســرمربي جديد 
نياورد و فرناندو هيرو ســكان هدايت تيم را به دست گرفت. اينها 

چه فكري مي كنند كه وسط تورنمنت مربي خارجي مي آورند؟

واقعًا چه فكري كرديد؟

نكته بازي

بهروز رسايلي| در شرايطي كه پرسپوليس 
به خاطر كسب 6 امتياز از 2 پيروزي برابر 
التعاون عربســتان در بهترين شرايط 
روحي و رواني به ســر مي برد، شكست 
برابــر الدحيل ترمز اين تيم را كشــيد. 
سرخپوشــان مثل بازي رفت مقابل تيم 
قطري بازنده شدند تا كارشان براي صعود 
به آخرين بازي برابر الشارجه كشيده شود.

1  در مــورد عملكرد پرســپوليس چند 
ســؤال بي پاســخ از كادرفني وجود دارد؛ 
پرسش هايي كه به طور گســترده از سوي 
افكار عمومي تكرار شــده و بسياري از آنها 
جاي تامــل دارد. مثال اينكه چرا احســان 
پهلوان در هر 3 ديدار پرســپوليس فيكس 
بوده و با وجود نمايش هاي كم اثرش، تقريبا 
270دقيقه كامل بازي كرده اســت؟ حتي 
اگر اصل تقسيم قوا در اين تورنمنت فشرده 
را درنظر بگيريم، بــاز پهلوان در يكي از اين 
3 مسابقه مي توانســت جاي خودش را به 
بازيكني مثل اميد عاليشــاه بدهد. تعويض 
تكراري و بي ثمر آرمان رمضاني هم يك ابهام 
جدي است. همچنين بسياري از هواداران 
و منتقدان مي پرســند چرا به بازيكني مثل 
مهدي عبدي يك دقيقه هم بازي نرســيده 
است. نوبر اين مسابقه آخر هم خروج عيسي 
آل كثير، همزمان با آغــاز حمالت تيم بود. 
يعني درســت در شــرايطي كه تيم قطري 

توپ را به پرســپوليس داد و عقب كشيد، 
يحيي گل محمدي تنها مهاجم كالسيكش 

را از زمين بيرون برد. واقعا چرا؟

2  پرســپوليس به وضوح با فقر مهاجم و 
ضعف در خط حمله مواجه است. با اين همه، 
تمام بار گناه را نمي توان روي دوش مديريت 
و نوع يارگيري انداخت. گوگل كنيد و ببينيد 
كه از 3 ماه پيــش همه مي دانســتند علي 
عليپور رفتني است. قرارداد او تمام شده بود 
و حتي يكي از شادي گل هايش در مسابقات 
پايانــي فصل به وضــوح نشــان از جدايي 
قريب الوقوع اين بازيكن داشــت. پرســش 
اينجاســت كه راه حل جايگزين كادرفني 
براي عبور از اين بحران چه بود؟ يحيي اين 
همه فرصت داشت به دوران »بعد از عليپور« 
فكر كند؛ اما در عمل چه كرد؟ آيا امثال آريا 
برزگر و امير روســتايي را تست كرد؟ آيا در 
ليگ يك يا تيم اميدها دنبال استعدادهاي 
جديد رفت؟ او بدون اينكه هيچ كدام از اين 
كارها را انجام بدهد، فقط منتظر ماند عليپور 
برود و بعد از آن عليه باشگاه موضع گرفت. 
گل محمدي 4 بازي تشريفاتي پرسپوليس 
را سوزاند، بدون اينكه حداقل يك دقيقه به 

يك استعداد جديد فرصت آزمايش بدهد.

3  بخشــش غيرمنتظره بن عطيه ساعاتي 
قبل از مســابقه حتي اگر غيرقانوني نبوده 

باشــد، باز عجيــب و قابل بحث به شــمار 
مي آيد. با اين همه، اظهارات تكراري يحيي 
گل محمدي بعد از شكست هاي پرسپوليس 
باز هم متقاعدكننده نبود. در داخل كشــور 
هم بسياري از كارشناســان داوري پنالتي 
الدحيل را درســت دانســتند و حتي يك 
نفر هم پيدا نشــد پنالتي ادعايي يحيي در 
كنفرانــس را تأييد كند. براي شــخصيت 
گل محمدي به عنوان سرمربي پرسپوليس 
واقعا زيبنده نيســت كه هر بار شكســت را 
به مســايل غيرفني ربط بدهد. تيم او قطعا 
در فاز هجومي بايد بهتر شــود. راه ديگري 

وجود ندارد.

4  راز صعــود پرســپوليس، گل نخوردن 
از الشارجه اســت. صد البته رسيدن به اين 
هدف بسيار سخت اســت. تيم اماراتي در 
بازي رفــت 2 گل به پرســپوليس زده و در 
2مســابقه اخير هم مجموعا 10بار دروازه 
الدحيل و التعاون را گشوده است. پس آنها 
تيم بسيار خطرناكي هســتند. با اين همه 
براي پرسپوليس بهتر است با توجه به ضعف 
هجومي اش، حداكثر تمركــز را روي دفاع 
درســت و منطقي و عدم دريافــت گل قرار 
بدهد. بدون تعارف نماينده ايران قدرت آن 
را ندارد كه در بحث گلزني پا به پاي شارجه 
پيش برود؛ بنابراين احتماال مسابقه هر چه 

كم گل تر باشد، بيشتر به نفع ماست.

يحييوسؤاالتبيپاسخ
  4نكته در مورد شكست پرسپوليس مقابل الدحيل

 ويدال اينتري شد
اينتر از طريق وبسايت خود اعالم كرد آرتورو ويدال را به صورت دائمی از بارسلونا به خدمت گرفته است. هزينه اين 
انتقال با پاداش ها برای نراتزوری حداكثر به يک ميليون يورو خواهد رسيد. ويدال در دو فصل حضورش در بارسلونا، 
در 96 بازی 11 گل به ثمر رساند. گفته می شود قرارداد اين هافبک شيليايی و 33 ساله با اينتر دو ساله است.

پرسپوليس و استقالل در ليگ قهرمانان شرايط عجيبي دارند؛ نقطه 
ضعف يكي، نقطه قوت ديگري اســت و بر عكس. پرسپوليس در فاز 

دفاعي وضعيت خوبي دارد. اين تيم به سختي به رقبا فرصت گلزني 
مي دهد و خيلي هم كم گل مي خورد. حضور مدافعان كارآزموده اي 
مثل جالل حسيني، شجاع خليل زاده و محمدحسين كنعاني زادگان 
براي ايــن تيم غنيمــت بزرگي اســت. اگر پرســپوليس ركورددار 
پيروزي هاي يك بر صفر به شمار مي رود، به خاطر همين خط دفاعي 
قرص و محكم است. در عين حال اما مشكل سرخپوشان، فاز تهاجمي 
اســت. اين تيم مخصوصا بعد از جدايي مهدي ترابــي و علي عليپور 
به شدت در خلق موقعيت و گشــودن دروازه رقبا ضعيف عمل كرده 

است. گاهي بار گلزني را مدافعان و هافبك ها به دوش مي كشند، اما 
وقتي از آنها هم كاري ساخته نباشد، دردسر آغاز خواهد شد.

در نقطه مقابل اما استقالل دقيقا با شرايط معكوس مواجه است. اين 
تيم 3 مهاجم درجه يك دارد كــه كادرفني نمي داند كدام يك از آنها 
را بايد بيرون بنشاند. مهدي قائدي، شيخ دياباته و ارسالن مطهري، 
3 مهاجم خطرناك استقالل هستند كه فصل گذشته تعداد گل هاي 
همگي2رقمي شــد. اين بازيكنان با تنوع تاكتيكــي كامال به ياري 
استقالل مي آيند، اما هر چه اينها اندوخته مي كنند، ساختار دفاعي 

متزلزل به باد مي دهد. دروازه استقالل مقابل هر حريفي با هر كيفيتي 
ممكن است گشوده شود؛ همانطور كه نزديك بود الشرطه عراق حذفي 
زودهنگام را براي آبي ها رقم بزند. در مجموع چقدر رؤيايي مي شد اگر 
تركيبي از سرخابي ها مي توانست نماينده ايران در آسيا باشد؛ تيمي 
كه مدافعانش جالل و شجاع و كنعاني، هافبك هايش نوراللهي و علي 
كريمي و فرشــيد اسماعيلي و مهاجمانش شــيخ و قائدي و ارسالن 
بودند. اين تيم بي برو برگرد قهرمان مي شد؛ اما حيف كه روزبه چشمي 

و عارف غالمي و آرمان رمضاني اجازه نمي دهند!

ميكسسرخابي
  يک فرمول فانتزي كه مي توانست

  ما را قهرمان آسيا كند

پس از شكست پرســپوليس مقابل الدحيل، سايت هاي مختلف و 
سايت رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا، پرسپوليس را تيم دوم گروه

C معرفي كردند. طبق قوانين سال هاي قبل ليگ قهرمانان درصورت 
برابر بودن امتياز 2تيم يا بيشتر در جدول، بازي رودرروي آنها تكليف 
تيم صعود كننده را مشخص مي كند، اما درصورتي كه بازي هاي رودررو 
مساوي باشد، تفاضل گل تعيين كننده است. با توجه به قوانين قبلي 
AFC مبني بر گل زده در خانه حريف، اين تصور وجود داشــت كه 
پرسپوليس درصورت تساوي بدون گل يا يک-يک، به دليل تساوي 

 AFC 2-2 در امارات، باالتر از شارجه راهي مرحله بعدي مي شود اما
پس از چند ساعت اعالم كرد اين قانون تغييراتي داشته و پرسپوليس 
در پايان هفته پنجم روي پله سوم جدول ايستاده است. با توجه به 
متمركز برگزار شدن مسابقات ليگ قهرمانان آسيا )منطقه غرب( در 
قطر، AFC قانون گل زده در خانه حريف )درصورت تساوي بازي هاي 
مستقيم( را حذف كرده و در اين شــرايط عنوان كرده تفاضل گل 
تعيين كننده است. بنابراين پرسپوليس براي صعود، فقط بايد به فكر 
پيروزي مقابل شارجه باشد. پس از بخشش بن عطيه در فاصله چند 
ساعت مانده به بازي با الدحيل، حاال اين تغيير قانون با اعتراض شديد 

پرسپوليسي ها همراه شده است.

قانوني كه تغيير كرد
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استقالل امشب در حالي برابر االهلي عربستان قرار 
مي گيرد كه براي صعود از اين گروه قطعا نياز به كسب 
پيروزي دارد. تساوي برابر الشرطه كار آبي پوشان را 
براي صعود سخت كرده ولي مجيد نامجومطلق مرد اول 
نيمكت استقالل، نسبت به صعود تيمش اميدوار است. 
با نامجومطلق درخصوص وضعيت استقالل در آستانه 
اين بازي صحبت كرديم كه او به ســؤاالت همشهري 

ورزشي پاسخ داد.

 بعد از تساوي برابر الشرطه حاال شرايط 
اردوي استقالل چطور است، آيا همه شما اميدوار به 

پيروزي در بازي امشب هستيد؟
ما به تنها چيزي كه فكر مي كنيم برد است. در بازي قبلي هم 
بايد برنده مي شديم، هر چند در نيمه اول به دليل دوري از 
شرايط بازي خوب نبوديم ولي در نيمه دوم اوضاع تغيير كرد 
و بايد بيشتر گل مي زديم. حاال هم تمام تمركزمان روي بازي 

با االهلي است كه برنده شويم.
 مثل اينكه معــادالت از لحاظ امتيازي و 
به نتيجه اي كه برابر االهلي نياز داريد، كمي پيچيده 

شده است؟
بله، ما اگر با يك گل برنده شــويم در امتياز و تفاضل گل با 

شرطه برابر خواهيم شد و جرايم تيمي ازجمله اخطار و اخراج 
درنظر گرفته مي شود كه بايد حواس مان جمع باشد. اگر هم 
دو گل بزنيم كه صعود مي كنيم و اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.

 با توجه به نيازي كه براي كسب 3 امتياز 
داريد، آيا امكان دارد از 3مهاجم استفاده كنيد؟

اين موضوعي نيست كه بخواهيم در رسانه ها در موردش 
صحبت كنيم. ما براساس شرايط تيمي خودمان و شرايط 
تيم حريف، سعي داريم در انتخاب تاكتيك تيمي و چيدمان 

نفرات بهترين تصميم را بگيريم.
 برخي رســانه ها و البته پيشكســوتان 
استقالل نسبت به نيمكت نشيني ارسالن مطهري، 
انتقادهايي را مطرح كرده انــد. در اين خصوص چه 

صحبتي داريد؟
نظر همه براي ما محترم است ولي بايد به تأثيرگذاري بازيكن، 
موقعيت تيمي خودمان، شرايط نيمكت و خيلي چيزهاي 
ديگر توجه كنيم. به عنوان مثال اگر ارسالن فيكس باشد و 
گل نزند شايد خيلي ها انتقاد كنند كه چرا در تركيب ثابت 
قرار گرفت. اعتقاد من اين است كه تأثيرگذاري يك بازيكن 
از دقايقي كه در زمين حضور دارد خيلي مهم تر است. من 
قبل از بازي هم با ارسالن صحبت كردم و به او گفتم كه يكي 
از بهترين و تأثيرگذارترين بازيكنان استقالل است. برنامه ما 
اين بود كه از خستگي تيم حريف استفاده كنيم و ارسالن 
را در نيمه دوم وارد زمين كنيم كه خوشبختانه او گل زد و 

عملكرد خوبي داشت. مطهري براي استقالل يك بازيكن 
مهم و تأثيرگذار است و اگر از اول بازي نكند، دليلي ندارد كه 

بگوييم او ضعف دارد.
 شما با تغيير موقعيت نسبت به چند ماه 
گذشته، حاال سرمربي استقالل هستيد. به نظر مي رسد 

در اين مدت كوتاه خيلي تحت فشار بوديد؟
به نكته مهمي اشــاره كرديد. خودتان مي دانيد استقالل 
چه وضعيتي داشــت و مطمئنا هيچ كس قبول نمي كرد 
در اين شرايط روي نيمكت بنشيند ولي من ريسك كردم. 
آن زمان هنوز تكليف ماندن بازيكناني كه قراردادهايشان 
به اتمام رسيده بود روشن نبود و ديديد كه با چه وضعيتي 
به قطر آمديم. من فقط به خاطر استقالل ريسك كردم و 
روي نيمكت نشستم. در استقالل و پرسپوليس هميشه 
مربيان تحت فشار هســتند، البته من بايد به يك موضوع 
ديگر هم اشــاره كنم. ما اگر بازيكنان جديد را در اختيار 
داشــتيم وضعيت خيلي فرق مي كرد ولي اين امكان هم 
براي استقالل فراهم نشد. علي كريمي هم كه مصدوم بود و 
به اجبار از بازيكني كه بيش از 10روز تمرين گروهي نكرده 
بود استفاده كرديم. متأسفانه از شجاعيان هم نتوانستيم 

استفاده كنيم.
 نتيجه بازي با االهلي را پيش بيني مي كنيد؟

مي خواهيم با يك بازي شــجاعانه و خوب برنده شــويم و 
صعود كنيم.

  مي خواهيم با يك بازي شجاعانه صعود كنيم
  مجيد نامجومطلق،  سرمربي موقت آبي ها مي گويد فقط به خاطر استقالل ريسك كرده و روي نيمكت نشسته است

 منچستر به دنبال دمبله
نشريه انگليسی »ديلی  ركورد« گزارش داد؛ منچستر در حال مذاكره با بارسلونا برسر به خدمت گرفتن عثمان دمبله از اين 
تيم اسپانيايی است. مديران منچستر مي خواهند اين مهاجم فرانسوی را با قرارداد قرضی يك ساله به خدمت بگيرند اما 

بارسلونا تنها در صورتی حاضر به واگذاری دمبله خواهد شد كه بند خريد اجباری در اين قرارداد گنجانده شود.

نقل و انتقاالت مهاجمان نــوك در فوتبال 
اروپا از قبل پيچيده تر شد. به نظر مي رسيد 
ســوارس به زودي قراردادش را با بارسلونا 
فســخ كند و به يوونتوس يا اتلتيكو برود اما 
فعال اين اتفاق نيفتــاده. اتلتيكو كه خيالش 
بابــت به دســت آوردن مهاجــم جنجالي 
اروگوئه اي راحت بــود، موافقت كرد موراتا 
جدا شــود و به يوونتــوس برگــردد. اين 
مهاجم اســپانيايي ديروز در تست پزشكي 
يووه شــركت كرد. يووه كه بــه يك مهاجم 
شــماره9نياز دارد، با بازيكنــان مختلفي 
مذاكره كرده اما هر كدام بنا به داليلي منتفي 
شده است؛ بازيكناني مثل سوارس، كاواني، 
ژكو، موراتا، ژيرو و... در يك ماه اخير به اين 
باشــگاه لينك شده اند. ژكو ســومين سال 
پياپي در لحظه آخر از تــرك آاس رم منع 
شد. او در 3فصل اخير نزديك بود به ترتيب 
به باشــگاه هاي چلســي، اينتر و يوونتوس 
بپيوندد. امسال قرار بود ميليك از ناپولي به 
رم برود و ژكو براي انتقال به يوونتوس آزاد 
شود اما دي لورنتيس، رئيس جنجالي ناپولي 
كه اخيرا كرونا هم گرفته، مانع اين روند شد. 
حاال ادين ژكو كه در هفته اول سريA برابر 
هالس ورونا به ميدان نرفتــه بود، در هفته 
دوم سري A مقابل يوونتوس قرار مي گيرد. 
ماجراي يووه اي نشــدن سوارس هم تقصير 
خود اين بازيكن اروگوئه اي شد. ديروز فاش 
شــد كه او در آزمون زبان ايتاليايي پيش از 
پيوستن به اين تيم توريني تقلب كرده است. 
او براي پيوســتن به اين تيم بايد پاسپورت 
ايتاليايي مي گرفت چون ســهميه بازيكنان 
غيرعضو اتحاديه اروپايي اين باشگاه پر بود. 
براي اين كار نياز به آزمــون زبان بود كه او 
با نمرهB1 اين آزمون را در شــهر پروجاي 
ايتاليا پشت سر گذاشت اما بعدا معلوم شد 
در امتحان تقلب كرده است. كسي كه براي 
گرفتن پنالتي يا جلوگيري از گلزني بازيكن 
حريف تقلب يا تمــارض مي كند يا توپ را با 
دســت مي گيرد يا بازيكن تيم مقابل را گاز 
مي گيرد، چرا نبايــد در امتحان تقلب كند؟ 
سؤاالتي كه قرار بود پاسخ بدهد، قبال لو رفته 
و از طريقي به دستش رســيده بود. پس از 

منتفي شدن انتقال به يوونتوس، مذاكرات و 
توافقات با اتلتيكو مادريد انجام شد و به نظر 
مي رســيد اين بازيكن مي تواند به اســتاد 
بازي ناجوانمردانه يعني ديه گو ســيمئونه 
بپيوندد و در كنار اسطوره فوتبال وحشيانه 
)ديه گو كاستا( در خط حمله تيم دوم شهر 
مادريــد بازي كنــد، اما به دليــل مخالفت 
بارتومئو اين انتقال هم انجام نشد. سومين 
گلزن برتر تاريخ باشــگاه بارسلونا )198گل 
 و 109پــاس گل در 283بــازي( حتي از 
هم تيمــي هايش هم خداحافظــي و قبول 
كرده بود بخشي از دستمزد سال پاياني اش 
را به اين باشــگاه ببخشد. توافق او با اتلتيكو 
يك قرارداد دو ساله در ازاي سالي 8 ميليون 
يورو بود كه اين رقم يك ســوم دســتمزد 
فعلي اش در بارسلوناست. بارسلونا اما ناگهان 
با اين انتقال به اســتناد بندي در قراردادش 
مخالفت كرد. براســاس اين بنــد قرارداد، 
سوارس حق نداشــت بعد از جدايي از بارسا 
به تيم هايي نظير رئال مادريد، اتلتيكو، پاري 
سن ژرمن يا منچسترسيتي كه رقباي بارسا در 
اروپا و اسپانيا بودند برود. بازتومئو كه جلوي 
رفتن مسي هم سنگ انداخته بود و ستاره هايي 
مثل راكيتيچ و ويدال را به پشيزي فروخته بود، 
نمي خواهد چنين بازيكني را رايگان از دست 
بدهد و براي اين انتقال طلب پول كرده است. 
در ادامه مبادالت و معــادالت پيچيده نقل و 
انتقاالت مهاجمان نوك در فوتبال اروپا خبر 
رسيده كه منچستريونايتد هم عثمان دمبله را 
قرضي براي اين پست مي خواهد اما بارسا فقط 
با بند خريد اجبــاري و دريافت 100 ميليون 
يورو در ســال دوم حاضر به اين انتقال است. 
رئال مادريد هم كاواني را كه به اين باشــگاه 
پيشنهاد شــده بود، نخواست و حتي ممكن 
است بنا به درخواست زيدان يك مهاجم ديگر 
خود يعني يوويچ را قرضــي آزاد كند و تنها با 
بنزما و مايورال فصل را در اين پست مهم ادامه 
دهد؛ هر چند كه به خاطر زهردار نبودن تيم 
در بازي اول فصل مقابل سوسيداد فشارهايي 
به باشگاه براي خريد مهاجم وارد شده و عده 
زيادي فشــار آورده اند كه هالند براي همين 

فصل خريداري شود.

درحالي كه باشگاه الهالل عربستان روزي چند نفر مبتالي جديد به كرونا شناسايي و 
معرفي مي كند، اوضاع در فوتبال اروپا هم اصال خوب نيست. بعد از مثبت شدن تست 
كوويد داويد سيلوا كه اخيرا به سوسيداد پيوسته و دقايقي هم مقابل رئال مادريد بازي 
كرده، گوندوغان از منچسترسيتي هم كرونا گرفته. ديروز خبر رسيد كه يكي از بازيكنان 
تورينو هم كه نامش اعالم نشده اما گفته شده از بازيكنان اصلي تيم است كه در بازي اول 
هفته مقابل فيورنتينا در تركيب حضور نداشت، به ويروس چيني دچار شده و به همين 
دليل تورينو تمرينات تيم هاي فوتبال خود را لغو كرده است. در برخي كشورها مثل بلژيك 

و آلمان تماشاگران فوتبال به طور محدود و كنترل شده به ورزشگاه ها برگشته اند. الليگا و 
ليگ برتر هم بنا داشتند همين رويه را در پيش بگيرند اما موج سوم كرونا در اين 2 كشور 
حتي ادامه فوتبال را هم به مخاطره انداخته است. نخست وزير انگليس هم اعالم كرده 
اتحاديه فوتبال اين كشور نمي تواند قول و وعده قبلي مبني بر راه دادن آزمايشي هواداران 
به ورزشگاه ها را عملي كند. قرار بود يك سوم ورزشگاه ها براي تماشاگران آزاد شود،اما اين 
مربوط به پيش از آغاز فصل بود و در هفته هاي اخير روي اين بحث و توافق شد كه هزار نفر 
در هر مسابقه اجازه ورود به سكوها را پيدا كنند كه فعال اين طرح هم به خاطر افزايش تعداد 
مبتاليان به كوويد-19متوقف شده است. حاال در كنار اينكه دعا مي كنيم واكسن اين 
بيماري هر چه سريع تر كشف و توزيع شود، دست به دعا ببريم كه ويروس چيني منحوس 

فوتبال را از ما نگيرد و اجازه دهد بازي ها را از طريق تلويزيون ببينيم.

  شماره9روي بورس
  معادالت نقل و انتقاالت مهاجمان نوك در فوتبال اروپا پيچيده شد

كرونا دوباره فوتبال را تهديد كرد

يكي بزن، دو تا ببر
Aاستقالل از ساعت18:30 براي صعود از گروه 

 به مصاف االهلي عربستان مي رود

مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا در فصل2020 امشب 
براي استقالل و شهرخودرو به پايان مي رسد. شهرخودرو 
كه تكليف خودش را قبل از اين مشــخص كرده و با كسب 
فقط يك امتياز از 5بازي هيچ اميــدي براي صعود ندارد. 
تيم مشهدي در آخرين بازي بايد از ساعت21:30 امشب 
مقابل پاختاكور ازبكستان قرار بگيرد و تنها عالمت سؤالي 
كه براي دنبال كنندگان اين تيم باقي مانده، اين است كه 
باالخره شــهرخودرو مي تواند به رقبايش گل بزند يا نه! 
اما برخالف تيم رحمتي، اســتقالل دغدغه هاي مهم تري 
دارد؛ آبي ها امشــب به دنبال پيروزي و صعود از گروه اول 
اين رقابت ها هستند. اگر اســتقالل با هر نتيجه اي غير از 
يك بر صفر االهلي را شكست دهد، صعودش به عنوان تيم 
دوم قطعي خواهد بود. درصورت پيروزي يك بر صفر هم 
كافي اســت؛ آبي ها اخطارهاي زيادي نگيرند تا در جنگ 
اخطارها از الشرطه عراق عقب نمانند. نكته اميدواركننده 
براي آبي ها اين است كه االهلي عربستان با توجه به قطعي 
بودن سرگروهي اش احتماال با تعدادي از نفرات ذخيره به 
زمين خواهد آمد و اين كار را براي استقالل آسان تر مي كند. 
شاگردان مجيد نامجومطلق درصورت صعود از اين گروه نيز 
با الهالل روبه رو مي شوند كه تعداد زيادي از نيروهايش به 

كرونا مبتال شده اند.

دختران ملوان سرگردانند. بيشتر تيم هايي كه قرار است 
اين فصل در ليگ برتر فوتبال زنان بازي كنند، با بازيكنان و 
مربيان قرارداد بسته  و حتي تمرينات را هم آغاز كرده اند اما 
ملواني ها هنوز نمي دانند اين فصل تيمي دارند يا نه. تصور 
اين بود كه اين تيم هم مثل بقيه تيم ها براي فصل جديد 
آماده مي شود تا اينكه افسانه اقبال ، بازيكن سابق اين تيم 
در پست اينستاگرامي با ناراحتي از اين تيم خداحافظي 
كرد. با اين خداحافظي شايعه شد ملوان در خطر انحالل 
قرار دارد. صحبت هاي اعظم غالمي ســرمربي اين تيم با 
همشهري هرچند اين خبر را تأييد نمي كند اما خبرهاي 
خوبي هم ندارد: »خبري از انحالل نداريم اما وضعيت هم 
مشخص نيست. خردادماه جلسه داشتيم، برنامه خواستند 
و گفتند مي خواهيم با قدرت در ليگ شــركت كنيم. ما 
هم برنامه داديم، اما بعد از آن ديگر خبري نشــد.« وقتي 
از باشگاه خبري نشد، سرپرست فصل گذشته تيم براي 
تمديد قراردادها و گرفتن بازيكنان جديد به باشگاه مراجعه 

كرد اما هيچ قراردادي ثبت نشد. غالمي مي گويد: »باشگاه با 
مبالغي كه براي بازيكنان جديد پيشنهاد شده بود، موافقت 
نكرد. مدت قرارداد همه بازيكنان به پايان رسيده ولي هنوز 
قراردادي تمديد نشده و هنوز سقف قرارداد هم مشخص 
نشده است. ما فقط شنيده ايم باشگاه مي خواهد تيم بدهد 

ولي فعال درگير تيم مردان است.«
ملوان فصل قبل هم يك هفته مانده به شروع ليگ تصميم 
گرفت تيم بدهد. بازيكن ها انتظار داشتند اين فصل زودتر 
تكليفشان مشخص شود. با اينكه هنوز فدراسيون تاريخ 
آغاز ليگ را مشخص نكرده، اما به نظر نمي رسد ملواني ها 
براي آماده كردن تيم فرصت زيادي داشته باشند. غالمي 
با هيأت فوتبال و اداره ورزش هم صحبت كرده  اما باز هم به 
نتيجه اي نرسيده است: »روز پنجشنبه از هيأت با باشگاه 
تماس گرفتند. به آنها گفتند تكليف تيم را روشن كنيد، اگر 
هم نمي خواهيد تيم بدهيد بگوييد. گفتند اول هفته خبر 
مي دهيم، امروز كه با شما صحبت مي كنم سه شنبه است و 

هيچ خبري نشده.« غالمي نگران بازيكنانش است: »افسانه 
اقبال به باشگاه پيام داد، جوابي نگرفت و خودش حضوري 
رفت تا تكليفش مشخص شود. باشگاه نتوانست او را حفظ 
كند. او حق داشت كه از تيم جدا شود. مگر چندسال فرصت 
بازي دارد؟ حيف است؛ باشــگاه با اين رفتارها بازيكنان 
را دلسرد مي كند. همه كشــورها به سمت برابري حقوق 
بازيكنان زن و مرد مي روند ولي ما هنوز دنبال اين هستيم 
كه باشگاه يك جلســه بگذارد و بگويد تيم مي دهد يا نه. 
اگر اين فصل ملوان تيم ندهد بازيكنان كجا بازي كنند؟ 
بيشتر باشگاه ها تيمشان را بسته اند.« روزنامه همشهري 
براي پيگيري اين موضوع با پژمان نوري، مديرعامل و ميثم 
شاهين، مدير روابط عمومي باشگاه نيز تماس گرفت اما 
هيچ كدام پاسخگوي تماس ها نبودند. تيم فوتبال دختران 
ملوان يك بار هم در سال1395 منحل شده و مديرعامل 
وقت باشگاه، حذف تيم زنان را به خالي كردن بار اضافي 

كشتي توفان زده تشبيه كرده بود.

 ملوان دوباره دختران را حذف مي كند؟ 
  بانوان فوتبال ملوان كه پيش از اين تجربه منحل شدن را دارند، اين بار هم شايد نتوانند در ليگ حاضر شوند 

 اميرحسين اعظمي
خبرنگار
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نيره، نگين، عاطفه و ســميرا امسال از مدرسه جاماندند. 
نازنين و مليحه  نامزد كردنــد و اميرمحمد، دوقلوهاي 
فاطمه و ايليا، رفتند سر ساختمان براي كارگري. پانزدهم 
شهريور امسال، بچه هاي خيلي از مناطق محروم، جايشان  
پشت نيمكت هاي مدرســه خالي ماند. صبح نخستين 
روز يا در خانه شوهر بودند به خانه داري يا در ساختمان 
نيمه كاره اي آجر باال مي انداختند يا كمي آن طرف تر در 
دل كوره ها خشت مي زدند؛ هزار خشت، 12هزار تومان. 
فقط هم اينها نيست، مادران، چادر به سر، زير تيغ آفتاب، 
در مســير فرمانداري به دفتر كفالــت، از دفتر كفالت به 
آموزش و پرورش منطقه، از آنجا به اتاق مدير مدرسه، با 
جواب هاي سرباال و نمي دانم و نمي شود و ظرفيت نداريم، 
هر بار بيشتر خميده شــدند. خانواده ها تابستان امسال، 
بيشتر از هر ســالي براي گرفتن برگه حمايت تحصيلي 
و مجوز نام نويســي در مدرسه مشــقت ديدند. نزديك 
به 20روز گذشته و نام بســياري از اين دانش آموزان در 
فهرســت بازمانده هاي از تحصيل نشست. فقر و سختي 
معيشــت، دايره كــودكان كار و بازمانــده از تحصيل را 
بزرگ تر كرد؛ كودكاني كه نه تبلت دارند، نه موبايل و نه 

حتي تلويزيون. آموزش براي آنها، دور است؛ خيلي دور.

زخمناسورملكآباد
»برايخيليازبچههاييكهبايدامســالمدرسه
ميرفتند،برگهحمايتتحصيليصادرنشــد.
آمارتركتحصيلدرايــنمنطقهباالرفتهواين
كودكاندرســكوتيآزاردهندهدرحالحذف
ازچرخهتحصيلهســتند.تعداديازبچههاي
ايرانيبهدليلمشكالتاقتصاديواعتيادشديد
خانوادهازتحصيلجاماندندوحاالكارگرانكوچك
كارگاههاييشــدهاندكهغيرقانونيازآنهاكار
ميكشــند.خانوادههاپولخريدشارژاينترنت
ندارند؛چهرسدبهخريدگوشيوتبلت.درحاليكه
مدرسهشاناخيرابهدليلشيوعكروناتعطيلشدو

استفادهازآموزشمجازياجباريشده.«
زخم ملك آباد ناسور است. كوچه ها، خيابان ها و خانه ها 

تصوير زندگي هاي توسري خورده اي است كه محروميت 
مثل بختك بر سر مردمش سايه انداخته. تا قبل از تصويب 
طرح فرمان، مدارس خودگردان بچه هاي مهاجر را پناه 
مي دادند و بعد از آن از ســال 94با حكــم فرمان، مجوز 
تحصيل اين كودكان حتي غيرقانوني شــان صادر شد. 
رهبري بهار همان ســال اعالم كردند مدارس موظف به 
ثبت نام اين كودكانند. امسال اما دفاتر كفالت اداره اتباع 
و فرمانداري ها همــكاري نكردند و مديــران مدارس با 
ترش رويي همراه شدند. جاده زندان قرل حصار، در دامان 
ملك آباد نشسته. تا چند سال پيش مسئوالن استانداري، 
در حد يك روســتا مي ديدنــش و حاال در تقســيمات 
جغرافيايي شهر شــده؛ امكانات اما هنوز روستايي است. 
شهر جديد مدرسه كم دارد؛ 2 مدرسه دخترانه و 2مدرسه 
پســرانه براي تمام مقاطع. كمي دورتر در سلطان آباد، 
مدرسه روستايي، دختران و پسران را با هم سر كالس ها 
مي نشاند و تا ششــم ابتدايي هم بيشتر نيست. مدارس 
حتي جوابگوي كودكان بومي نيست؛ چه رسد به لشكر 
آدم هايي كه در يكي، دو سال اخير، زندگي شان را جمع 
كردند در وانتي و راندند به سمت ملك آباد. ملك آباد در دل 
شهرستان ساوجبالغ نشسته و ديگر جايي براي اين همه 
جمعيت ندارد. مدارس پر است و بچه هاي افغان و بچه هاي 
ايراني كه شناسنامه ندارند يا دارند و بي پولند را، ميزبان 
نيســت. رنج معاش، خانواده ها را به اين شهر كه حاشيه 
است كشانده. آن كس كه پول اجاره نداشت و ساكن تهران 
بود، به كرج مهاجرت كرد، آن كه كرج بود و بي پول شد 
به حاشيه كشيده شد و مستأجر حاشيه، كوله اش را بست 
براي زندگي در حاشيه شهري ديگر. مليحه ميرجعفري 
كه مسئول خانه علم جمعيت امام علي)ع( ملك آباد است، 
مي گويد: جمعيت زيادشــده، اما مــدارس همان تعداد 
ماندند. شماري از كودكاني كه پارسال دانش آموز بودند، 
امسال ســر كالس نرفتند. تعداد كودكان كار باال رفته، 
دختران عروس شدند و مابقي خانه نشين. مددكاران اين 
منطقه مي گويند با ادامه اين روند احتمال ترك تحصيل 

به 90درصد هم مي رسد.
 قصه شوربختي آموزش كودكان را تنها خانواده هاي مهاجر 
روايت نمي كنند؛ گراني و شدت آسيب ها، مدارك نصف 
و نيمه هويتي و بي سوادي، كودكان ايراني را هم در دايره 
بازماندگي از تحصيل قرار داده؛ مثل ژاله، مادر 3كودك 

كالس پنجمي و سومي. خانه گوشي هوشمند ندارد. آنها 
يك موبايل فكسني دارند كه دست مادر است. تلويزيون 
آنتن ندارد و بچه ها برنامه آموزشي را از آنجا هم نمي توانند 
ببينند. چشمان التماسگر مادر به دهان مسئول كارگاه 
خياطي خيره مانده تا شايد راضي به كار او شود. يك ماه 
پيش كرونا گرفته و 2هفته اي است كه دستش به خاطر 
سقوط ناگهاني از نردبان، عليل شده و 2دندان جلويي اش 
شكسته. شوهر،  بوكسور معتاد شده اي است كه نگهباني 
مي كند. ماهي يك ميليون تومان درآمد دارد و به همان 
اندازه قســط مي دهد. بچه ها هر شــب در دامان مادر با 
بوي برنج و پياز سرخ شده همسايه مي خوابند و حسرت 
مي كشند. غبطه پســرش مصطفي به همكالسي هايش 
تمامي ندارد. آنها گوشي دارند و او ندارد. معلم مجبور كرده 

درس ها را از برنامه شاد ياد بگيرند و او ناشاد است.
مهتاب، اهل جنوب كرمان است. شوهر كه كرد، بارش را 
بست به سيستان و بلوچستان. بي پولي فشار آورد و آنها 
را كشاند به حاشيه كرج و ساوجبالغ.  3كودك دارد، 13، 
10و 6ساله. 2دانش آموزش همزمان بايد آنالين شوند و 
وسيله اي براي آنالين شدن ندارند. مدرسه تعطيل است 
و بچه ها بي تــاب درس ها. پول كتاب ها را هم نداشــت. 
انگشتري هم ندارد تا مثل مادر راضيه، بفروشد و گوشي 
بخرد. هنوز جمله مدير مدرسه در گوش مهتاب پيچ و تاب 
مي خورد: »به ما مربوط نيست، بايد گوشي داشته باشد. « 
و حاال دسته سنگين اتوي كارگاه خياطي را محكم گرفته و 
چين هاي لباس را باز مي كند و چين هاي روي پيشاني اش 
گره بيشتري مي خورند. مددكار جمعيت امام علي، سميرا 
را خوب خاطرش اســت كه چطور بــراي ثبت نامش در 
مدرســه التماس مي كردند. او مي گويد نسل جديدي از 
افراد بي ســواد و بازمانده از تحصيل در حال متولد شدن 
است؛ كودكاني كه كالس هاي درسشان سر چهارراه ها و 

كارگاه ها برپا مي شود.
ديوارهاي بلند زندان قزل حصار، بر خانه هاي ملك آباد سايه 
انداخته. بخشي از ساكنان، خانواده همين زندانيان هستند 
كه از شهري دورتر از كرمانشاه و بيجار و ايالم و... آمده اند تا 
كنار زنداني شان باشند و يك روز در هفته به مالقات بروند. 
شــرايط اين خانواده ها فرق چنداني با بقيه ندارد. پدر، 
برادر و همسرشان زنداني است و خودشان در مهدي آباد، 

سلطان آباد و چهارباغ ساكنند.

فرشته بختياري، معاون آموزش جمعيت است و مي گويد: 
كودكان ملك آباد و روستاهاي اطراف مثل سلطان آباد و 
عرب آباد و... نزديك 100كودك مي شــوند كه از طرف 
جمعيت حمايــت مي شــوند.50نفر از ايــن كودكان، 
بازمانده هاي از تحصيل در سال هاي قبل بودند و 50نفر 
در كالس هاي كمك آموزشي شركت مي كردند. امسال 
تعدادشان دو، سه برابر شده. بچه هايي هستند كه به هر 
دليل مدرسه نرفته اند؛ مثل بزرگي سن يا نداشتن برگه 
از دفتر كفالت، يا ايراني  هســتند و برايشــان شناسنامه 
نگرفته  اند؛ مثل مرتضي كه پــدر و مادرش فوت كرده اند 
و خاله بزرگ، برايش شناسنامه نگرفته يا شناسنامه براي 
گرو مواد مخدر رفته و در دست نيست. ممكن است بلوچ 
باشند كه سال هاســت در ايران زندگي مي كنند؛ بدون 
هويت. به گفتــه او، كودك كه از آموزش دور مي شــود، 
برگرداندنش به مدرسه سخت مي شود؛ به ويژه زماني كه 
ازدواج مي كند يا مشــغول به كار مي شود؛ يا شوهر اجازه 
تحصيل نمي دهد يا ناني كه براي خانه مي برد. ســال ها 
براي برگرداندن اين كودكان به مدرسه و چرخه آموزش 
تالش شد و حاال با فشارهاي اقتصادي و حمايت نكردن 
آموزش و پرورش، تمام رشــته ها پنبه شد. به همه اينها 
ماجراي آموزش از راه دور و دردسرهايش را هم بايد اضافه 
كرد. آموزش و پرورش بايد براي تمام دانش آموزان تبلت 
دانش آموزي بخرد. يك خانواده چند گوشي مي تواند در 

خانه داشته باشد؟ آن هم خانواده هاي روستايي و مناطق 
حاشــيه و مهاجر كه حداقل 4، 5فرزنــد دارند. آموزش 
و پــرورش مي گويد ســيم كارت دانش آموزي مي دهيم 
با 4گيگ اينترنت رايگان. بعــدش را چه كنند؟ آنهايي 
كه كالس پنجم و ششــم بودند، از چرخه خارج شدند. 
قبال 2نفر كار مي كردند پول زندگــي و اجاره درمي آمد. 
حاال هر 5نفر بايــد كار كنند. اجاره هــاي 300توماني 
با 5ميليون شــده 20ميليون با 600هــزار تومان. االن 
همه دنبال سرايداري اند؛ ســرايداري با اتاقي كه در آن 
بمانند. در ماه هاي گذشته ملك آباد اتفاق جديدي ديده؛ 
خانواده هايي هستند كه با هم ادغام شده اند؛ همخانه اند. 
مركز افكارسنجي ايسپا، 2روز پيش اعالم كرد، براساس 
نظرســنجي كه اخيرا انجام داده بيشــتر از 20درصد از 
دانش آموزان، موبايل، تبلت و اينترنت ندارند و بچه هاي 

ملك آباد در گروه همين 20درصدند.
در كالس پنجم مدرسه افراسيابي مرضيه و يك نفر ديگر 
موبايل ندارند. مرضيه 11ســاله، روزهاي فرد مي رود و 
خواهر بزرگ ترش نسترن، روزهاي زوج. آنها روزهاي نرفته 
به مدرسه را بايد از راه دور آموزش ببينند و راه دسترسي 
به وسايل الكترونيكي برايشان بسيار دور است. تلويزيون 
خانه آنتن ندارد و برنامه شاد را از همانجا هم نمي توانند 
دنبال كنند. قطره اشكي در ته چشمان اقيانوسي مرضيه 
جوش مي خورد، نگاهش حسرت دارد: »موبايل نباشد از 

درس ها عقب مي مانيم. از خود گوشي امتحان مي گيرند. 
چه كار كنيم؟« مادر نشسته روي سكوي ساختمان در 
حال ساخت جمعيت امام علي)ع( و منتظر است چاره اي 
شود. پسرش امسال، بايد كالس اولي مي شد و نشد. برگه 
حمايت تحصيلي به او ندادند. گفتند ظرفيت پر شــده. 
افسوس كهنه اي در ميان خط هاي صورت مادر نشسته، 
غصه چه را بخورد؟ بي پولي، اعتياد همسر يا بازماندگي 
كودكش از درس و رنج و تحقير دخترانش در عقب ماندن 

از همكالسي هايشان.
هر كس از سرشماري 2ســال پيش اداره اتباع جاماند، 
امسال نتوانســت برگه دفتر كفالت را بگيرد و از تحصيل 
جا ماند. به همه اينها شهريه هاي اجباري را هم بايد اضافه 
كرد. حنانه نوايي، مسئول ثبت نام دانش آموزان جمعيت 
امام علي)ع( ملك آباد مي گويد: مدير مدرسه ثبت نام را 
مشروط به پرداخت شهريه 300، 400هزار توماني كرده. 
اسمش كمك به مدرسه اســت، اما اگر كسي ندهد، با او 
رفتار خوبي نمي شــود و كارنامه اش گرو مي ماند. از آن 
طرف هم بچه ها را مجبور كرده اند 180هزار تومان براي 
خريد روپوش مدرســه بدهند، آموزش آنالين روپوش 

مي خواهــد چه كار؟ خانــواده اين 
كودكان به مويي بندنــد تا جلوي 

مدرسه رفتن بچه هايشان را بگيرند. اين هزينه ها آنها را 
براي ترك تحصيل فرزندانشان مصمم تر مي كند.

زهراجعفرزاده
خبرنگار

گزارش ميداني همشهري از دانش آموزان 5منطقه محروم كه در 6ماه گذشته فقيرتر و آسيب ديد ه تر از قبل شدند

موج جديد  بازماندگي از تحصيل
 محدوديت در دسترسي به امكانات آموزشي به ويژه ابزارهاي آموزشي هوشمند شكل جديدي از نابرابري را در ميان 

دانش آموزان پديدار كرده است
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مجلس يازدهمي ها تمام عزم شان را براي 
اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري مجلس

آن هــم 9 مــاه مانــده بــه انتخابــات 
رياست جمهوري جزم كرده اند و به نظر مي رسد ايده آنها 
براي ايجاد بازه سني براي كانديداهاي رياست جمهوري 
1400كامال جدي اســت و در دايره باز تعريف »رجل 
سياسي« قصد دارند نقش آفريني اساسي داشته باشند 
و در همين راستا بود كه ديروز كميسيون شوراها و امور 
داخلي  مصــوب كــرد شــرط ســني كانديداهاي 
رياست جمهوري در طرح اصالح قانون انتخابات 45 تا 
۷0 سال مي شــود. ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون 
شوراها و امور داخلي كه از طراحان طرح اصالح قانون 
انتخابات است با بيان اين خبر به تسنيم گفت: اين طرح 
هم اكنون در جلسه كميسيون در حال بررسي نهايي 
است و سپس براي ارســال به هيأت رئيسه، اصالح و 
جمع بندي خواهد شد. او تأكيد كرد: ما اين طرح را با 
توجه به  نظراتي كه منتقدين داشتند، مجددا بررسي و 
برخي اصالحات را اعمال كرديم. مصوبه كميســيون 
شوراها براي تأييد نهايي بايد به صحن علني بهارستان 
ارجاع شود و اكثريت نمايندگان به آن رأي موافق دهند.

اين نخستين بار نيســت كه مجلسي ها تالش مي كنند 
شــرط ســني را به شــرايط كانديداتوري رقابت هاي 
انتخاباتي ضميمه كنند. نمايندگان مجلس سال 8۷ با 
اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري، شرايط جديدي 
براي نامزد هــاي انتخابات رياســت جمهوري تعريف و 

به نوعي دايره شــمول آن را محدودتــر كردند. آن ايام 
نمايندگان در بررسي جزئيات طرح يك فوريتي اصالح 
مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري اسالمي 
ايران ثبت نام نامزدها در انتخابات رياست جمهوري را 
منوط به احراز مناصبي قبل از حضــور در رقابت هاي 
رياست جمهوري كردند و عالوه بر آن شرط سني 40تا 
۷5 ســال، مدرك تحصيلي حداقل فوق ليسانس را نيز 
به شــرايط نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اضافه 
كردند و براي بررسي به شــوراي نگهبان ارسال كردند. 
در نهايت اما آنچه مورد اســتدالل شوراي نگهبان قرار 
گرفت اين بود كه اين مصوبه با اصل 115 قانون اساسي 

مغايرت دارد.
در اصل 115 قانون اساســي تأكيد شــده اســت كه 
رئيس جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي 
كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايراني االصل، 
تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و 
تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران 
و مذهب رسمي كشور. مصوبه مجلس پس از چندبار 
رفت وآمد بين شوراي نگهبان و مجلس با اصرار مجلس 
بر مصوبه  خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال 
شــد و در نهايت در مجمع تشــخيص مصلحت نظام 

مسكوت ماند.
زمان گذشــت تا اينكه چند مــاه مانده بــه انتخابات 
رياست جمهوري يازدهم، اصالح قانون انتخابات مجددا 
از سوي محافل مختلف مطرح شد. اگرچه سرنوشت اين 

مصوبه مشخص نشــد اما در يازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري شوراي نگهبان صالحيت اكبر هاشمي 
رفسنجاني را براساس كهولت سن رد كرد. رد صالحيتي 
پرمناقشه كه همچنان محل نقد و بررسي سياسيون و 

رسانه هاست.
چنانچه قريب به 2هفته پيش محمد غرضي از چهره هاي 
شناخته شده سياســي و اجرايي كشور با بيان اينكه در 
دوره سيزدهم انتخابات رياست جمهوري نامزد خواهد 
شد، درباره طرح اصالح قانون انتخابات رياست جمهوري 
و تعيين سقف ســني براي نامزدهاي رياست جمهوري 
گفت: قانون اساسي براي داوطلبان نمايندگي مجلس 
شوراي اسالمي شرط ســني درنظر گرفته است اما در 
مورد رئيس جمهوري سقف ســني لحاظ نشده است، 
به همين دليل تعيين ســن براي داوطلبــان انتخابات 

رياست جمهوري مغاير قانون اساسي است.
غرضي با بازتعريف »رجل سياسي« در طرح اصالح قانون 
انتخابات رياست جمهوري، گفت: اگر اين طرح تبديل به 
قانون شود، كســاني وارد اين عرصه مي شوند كه الزاما 
سوابق و مقبوليت اجتماعي ندارند، زيرا ظاهرا مبنا را بر 

سوابق اجرايي، مديريتي و اداري گذاشته اند.
حال بايد ديد شــوراي نگهبان در قبــال اين تصميم 
كميســيون شــوراها چه تصميمي اتخاذ مي كند و آيا 
صحن مجلس با اين پيش شــرط انتخاباتي در ماه هاي 
منتهي به سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 

موافقت مي كند؟

حاشــيه هاي تحويل خودروي دناپالس 
اتومات به نماينــدگان مجلس با قيمت مجلس

كارخانه و شرايط اقساطي همچنان ادامه 
دارد؛ در آخرين واكنش ها به اين موضوع، محمدحسين 
فرهنگي، سخنگوي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي 
در حاشيه جلســه علني روز سه شنبه مجلس گفت كه 
»برخي نمايندگان بر اثر فضايي كه ايجاد شده، از دريافت 
خودرو منصرف شــده و گفتند كه با خودروي معمولي 

رفت وآمد مي كنيم.«
 به گزارش ايســنا، فرهنگي گفت: اينكــه خودروهاي 
توليد داخل در اختيار نمايندگان قرار گيرد تازگي ندارد 
و در همه ادوار ســابقه داشته اســت. ضمنا 180 نفر از 
همكاران ما در مجلس يازدهم سابقه نمايندگي نداشتند 
و اينها خودروي مناســبي براي سركشي به حوزه هاي 
انتخابيه در اختيارشان نيست. وي نيز همانند گروهي از 
مجلسي ها، نمايندگان را همتراز با وزرا دانست و با بيان 
اينكه معموال كساني كه مسئوليت هاي پايين تري دارند 
خودروهاي متنوعي در اختيار دارند، يادآور شد: اين رويه 
در گذشته وجود داشــته اما تنها فرقش اين بود كه قبال 

به نام نمايندگان شــماره گذاري مي شد، اما اين دوره به 
نام مجلس شماره گذاري شده اســت و امكان واگذاري 
ندارد. هرچند بعد از پايان دوره هم اين خودروها به درد 
مجلس نمي خورد كه بخواهد به مجلس برگردد زيرا عمال 
مستهلك مي شود و قابل استفاده نيســت، اما آنچه در 
مورد تفاوت قيمتي گفته مي شد عمال براي نمايندگان 

امكانپذير نيست.

شاسيبلندميخواهم!
اما اظهارات جنجالي لطف اهلل سياهكلي نماينده قزوين 
و آبيك در مجلس بازتاب گســترده اي در شبكه هاي 
اجتماعي داشت. به گزارش ايلنا، اين نماينده مجلس 
در واكنش به تحويل خودرو به نمايندگان با نصف قيمت 
بازار گفت: من االن براي رفتن به مناطق روستايي در 
جاده هاي كوهستاني بايد شاسي بلند در اختيار داشته 
باشم درحالي كه در دوره گذشته ماشين هاي شاسي بلند 
به نمايندگان داده شــد و اكنون هم اين ماشين را اگر 
بفروشم با 400ميليون اضافه نمي توانم شاسي بلند بخرم. 
وي با اشاره به واكنش ها به اين خبر گفت: دولت به جاي 

اينكه نمايندگان را در مقابل هجمه افكار عمومي قرار 
دهد، بايد دفتركار، ماشين و نيروي انساني بيشتري در 
اختيار نمايندگان بگذارد. وي خطاب به مردم هم گفت: 
در اينجا بايد مردم مدافع نمايندگان باشند و بگويند اين 
نماينده سرش كاله رفته چرا بايد هم پول بدهد و هم 
فحش بخورد و هم ماشــينش بعد از 4سال مستهلك 
شــود. اين نماينده اصولگرا در پاسخ به اين پرسش كه 
اقساط خودرو دريافتي به چه شــكل است نيز گفت: 
تنها 2روز است كه خودرو را تحويل گرفته ام و به محض 
مشخص شدن مبلغ اقساط آن را اطالع رساني مي كنم.

واكنشكاربرانبه»رانتهايقسطي«
توضيحات و توجيهاتي كه مجلســي ها درباره دريافت 
دناپــالس مطرح كرده انــد، براي منتقــدان و كاربران 
شبكه هاي اجتماعي قابل قبول نبوده است. جمالتي از 
رهبري در سال هاي گذشته بارها از سوي كاربران بازنشر 
شده اســت كه مشــخصا ناظر به همين موضوع است. 
رهبري در تذكري شديداللحن به مسئوالن مي گويند 
»آقايان حق ندارند آن وقتي كه امكانات شخصي دارند از 
امكانات دولتي استفاده كنند، ماشين داريد سوار بشويد 

بياييد محل كارتان، ماشين دولتي يعني چه؟« 
در همين باره، جليل محبي، دبيرستاد امر به  معروف نيز 
در صفحه توييتر خود نوشت: »مسئله دنا سواري نيست. 
مسئله اين است كه وقتي ماشين داريد، ماشين قسطي 
نگيريد آن هم وقتي كه مردم براي گرفتن ماشين قسطي 
بايد سود كالن بدهند! اگر هم ماشين نداريد مثل مردم 
ماشين قسطي با سود ليزينگ بخريد. آن هم به قيمت 
بازار! توان مقابله بــا نفس نداريــد؟ نماينده حكومت 

اسالمي نشويد.« 
كاربر ديگري در يادداشتي با عنوان »آزمون دناپالس براي 
مجلسي ها« در توييتر نوشته است: »اميد از دست رفته 
مردم، از مجلس جديد را برگردانيد. نماينده هاي انقالبي! 
نمره قبولي مجلس در گرِو پــس زدن اين رانت هاي به 

ظاهر قسطي است!«

 در دوره هاي قبل انتخابات رياست جمهوري با وجود اينكه شرط سني در قانون انتخابات نيامده بود 
رد صالحيت هاشمي رفسنجاني به بهانه كهولت سن موجي از ابهامات را ايجاد كرد

عكس:خبرگزاريخانهملت طرحاصالحقانونانتخاباتهنوزبهصحننيامدهوپسازتصويبكميسيونشوراها،ديروزتحويلهيأترئيسهشد.

تصويرتزئينيومربوطبهبازديدجمعيازنمايندگانازشركتخودروسازيسايپااست.

حســن روحانــي، رئيس جمهــور در پيامــي 
به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس كه روز 
سه شنبه توسط رئيس بنياد شهيد بر مزار سردار 
شهيد حاج قاســم ســليماني قرائت شد، گفت: 
دفاع مقدس گنجينه هاي عظيمــي را به ارمغان 
آورد كه حضور سرداران شجاع و مردان برجسته 
در ســنگر خدمت و جهاد از آن جمله هســتند 
و ثمره 40سال ايســتادگي و مقاومت، بصيرت 
روزافزون ملت شــهيدپرور ايران در برابر هجمه 
دشمنان است. سردار شهيد حاج قاسم سليماني 
از خيل دليرمرداني بود كه شجاعت و ايثارش در 
جبهه هاي حق عليه باطل و در نبرد با تكفيري ها و 
تروريست ها پيروزي هاي درخشاني را خلق كرد. 
روحاني همچنين از حمايت و قدرشناسي مردم 
از فداكاري هاي مدافعان حرم ياد كرد كه مشعل 

پرفروغ شهدا را فروزان نگه داشته است.

سرتيپ امير حاتمي طي سخناني در مراسم تجليل 
از پيشكســوتان عرصه ايثار، آزادگان، جانبازان و 
بازنشستگان وزارت دفاع، با اشاره به رشادت هاي 
سردار ســرافراز اسالم شهيد ســپهبد حاج قاسم 
سليماني در مبارزه با تروريسم جهاني گفت: هدف 
دشمن از ترور شهيد سليماني جلوگيري از تحقير 
بيشــتر آمريكا نزد اذناب منطقه اي خود بود. وزير 
دفاع با بيان اينكه ياد ســردار دل ها همواره در دل 
آزادي خواهان جهان زنده خواهد ماند، افزود: حق 
تعقيب قاتالن شهيد سليماني به قوت خود باقيست 
و اين لرزه همواره بر تن جنايتكاران خواهد ماند. به 
گزارش خبرآنالين، حاتمي با بيان اينكه دشمن با 
جنايت هاي اقتصادي و تحريم هاي يكسويه درصدد 
تضعيف مقاومت ملت ايران است، گفت: قطعاً در 
پس اين فشارها و تحمل محدوديت ها، گشايش در 

حوزه اقتصادي نيز رقم خواهد خورد.

ســخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سؤالي در 
مورد اســتفاده ايران از ماده51 منشور سازمان 
ملل متحد در برابــر اقدامــات احتمالي آمريكا 
عليه كشورمان با توجه به ادعا و اصرار اين كشور 
مبني بر بازگشــت تحريم هاي پيشــين شوراي 
امنيت ســازمان ملل متحد عليه ايــران، با بيان 
اينكه حق دفاع مشروع يك حق شناخته شده در 
حقوق و نظام بين الملل است، گفت: اگر حاكميت 
ملي و كيان كشــوري به هر نحوي از انحا مورد 
تعرض قرار بگيرد، قطعا هر كشوري ازجمله ايران 
مي تواند از اين حق مشــروع كه يك حق مسلم 
شناخته شده است براي دفاع از خود استفاده كند. 
سعيد خطيب زاده در گفت وگو با ايسنا تأكيد كرد: 
در مورد آمريكا نيز پيام روشن است. پاسخ ايران 
به هرگونه سركشي و ياغي گري آمريكا كوبنده و 

بدون لحظه اي ترديد خواهد بود. 

ايرانحقدفاعمشروعداردحقتعقيبقاتالنشهيدسليمانيگنجينهعظيمدفاعمقدس
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سردارشهيدهمت

برخي نمايندگان مجلس در واكنش به اعتراض ها از دريافت خودروي دنا انصراف دادند
خودروي نمايندگان به دست انداز افتاد

  آذريجهرمينامزداعتدالوتوسعهميشود؟!
سيدمحمدجواد ابطحي، از چهره هاي اصولگرا و عضو جبهه پايداري درباره نامزد مورد 
حمايت دولت در انتخابات رياست جمهوري  1400 به نامه نيوز گفت: دولت نمي تواند 
نامزد داشته باشد چون دخالت در انتخابات محسوب مي شود، اما حزب اعتدال و توسعه 
در ظاهر نام آقاي آذري جهرمي را مطرح مي كند. او جوان و مورد اعتماد آقاي واعظي و 
نوبخت است و تصميمات متهورانه اي هم مي گيرد، اما احتمال آنكه تأييد صالحيت شود 
خيلي كم است؛ بنابراين آنها كس ديگري را به عنوان نامزد اصلي خود درنظر دارند. ابطحي 
مي افزايد: آقاي ظريف مطلوب آنهاست اما خود آقاي ظريف نمي آيد. او مي داند وضعيت 
دولت به لحاظ اقتصادي خيلي به هم ريخته است؛ بنابراين جمع كردن آن راحت و آسوده 
نخواهد بود؛ بنابراين با يك حساب دو دو تا چهار تا قطعا نامزد انتخابات 1400 نمي شود.

  حسنروحانيپسازپاياندولتكجاميرود؟
اشرف بروجردي، فعال سياسي اصالح طلب، درباره جايگاه حسن روحاني پس از پايان 
دوره رياســت جمهوري به اعتمادآنالين گفت: آقاي حســن روحاني بعد از پايان دوره 
هشت ساله دولتش حتماً درون نظام باقي خواهد ماند. اساساً ايشان مخصوصاً بعد از آغاز 
دوره دوم در سال 96، طوري رفتار كردند كه همچنان به عنوان يكي از چهره هاي نظام در 
عرصه هاي ديگر مورد توجه باشند. بروجردي افزود: به همين دليل روحاني بعد از خروج از 
پاستور به احتمال زياد عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مي شود و ترجيح شخصي اش 
اين خواهد بود كه در فضاي امنيتي مشغول فعاليت شود چرا كه ايشان اساساً هيچ گاه 
به طور پررنگ در فضاي سياسي و تحركات مرسوم جريان هاي سياسي ورود نكرده  و چه 
در دوران جنگ و چه پس از آن، در كارهاي لجستيكي و امنيتي مشاركتي جدي داشته 

است. بنابراين بعيد است وارد مسائل سياسي روز شود.

  روايترفيقدوستازهمكاريكرهشماليباايران
محسن رفيقدوست، وزير سپاه در دوران دفاع مقدس با بيان خاطره اي از سفرش به سوريه 
براي تامين مهمات مورد نياز رزمندگان در عمليات والفجر 8، به ايرنا گفت: »در هواپيما 
به خودم گفتم اگر دست خالي برگردي هم جنگ و هم آبرويت را باخته اي.« رفيقدوست 
درباره همكاري كشــورها با ايران در زمينه تامين مهمات گفت: »تنها كشــوري كه از 
ابتداي جنگ به شكل مستقيم به ما سالح مي فروخت كره شمالي بود چون خيلي براي 
شوروي تره خرد نمي كرد سالح هاي توليد خودشان را به ما مي داد.« وي افزود: »در مورد 
كشورهايي كه به عنوان واسطه ما براي خريد تجهيزات نظامي از كشورهاي بلوك شرق 
عمل مي كردند در ابتداي كار با هيأتي از افسران ليبيايي يا افسران سوري به اين كشورها 
مي رفتيم. »ليست براي من بود و من در جلسه مي نشستم و آنها معامله مي كردند، قرارداد 
مي بستند ولي كشتي را من مي فرستادم كه سالح ها را بياورد.« وزير سپاه در دوره جنگ 
درباره پذيرش قطعنامه 598، گفت: موافق پذيرش قطعنامه از سوي امام )ره( بودم اما 
در فتح خرمشهر موافق ادامه جنگ بودم چون باور داشتم اتفاقي نيفتاده و ما فقط يك 
شهرمان آزاد شده و دشمن در اهدافش تغييري ايجاد نكرده است. مسئله ديگر اينكه 

دشمن از نقاط حساس مرزي كشور ما خارج نشده بود.

  ارتشوسپاهاختالفدارند؟
سردار ابوالفضل شكارچي، سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس 
در برنامه چهل ستون در پاسخ به سؤالي درباره اختالف ارتش و سپاه گفت: اوال اختالفي 
وجود ندارد، اگر اختالفي داشتيم حتما در جنگ شكست مي خورديم. سردار شكارچي 
افزود: سازمان منافقين كه امكان كار نظامي و سخت عليه جمهوري اسالمي ايران را ندارد 
و امروز زير چتر نظام سلطه است، دارند تالش مي كنندكه سوژه اي به نام اختالف بين 
ارتش و سپاه ايجاد كنند. وي درباره چرايي دامن زدن دشمن به اين موضوع، اظهار داشت: 
چون ارتش و سپاه يك دژ مستحكم غيرقابل عبور و نفوذ هستند و اختالف مي تواند اين دژ 

نفوذناپذير را، نفوذپذير كند به همين دليل هم دشمن بيكار نيست.

در حاشيه سياست

درخواستازنمايندگان:پوزشبخواهيد
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نجيب الديــن يك دســت را حلقه كــرده دور بازوي 
عالءالدين و دست ديگر را مشــت كرده  تا آقاي دكتر، 
ســوزنش بزند. رگ اما دهن كجي كرده، دســت هاي 
ســوخته از آفتاب و به غايت الغرش رگي براي شكار 
ندارد. تمام عضالتش از ترس، منقبض است، چشم ها 
را ملتمسانه تنگ كرده كه يعني ديگر بس است. آقاي 
دكتر اما در تقالي پيدا كردن رگ، ســراغ بازوي ديگر 
مي رود. كمي مانــده بود تا درزهاي آســتين پيراهن 
كرم رنگ عالءالدين از شدت فشار، بشكافد كه ناگهان 
رگ خودش را رهــا كرد. خون از ميــان روزنه باريك 
سوزن سر  خورد به مخزن شيشه اي. بيست و چهارمين 

شيشه پر شد.
دختران و پسران قد و نيم قد، صبح آن روز گوني هاي 
دســتمال و جوراب و اســپنددان هاي رنگ و رو رفته 
و فال هاي چروكيده را پشــت در خانه رهــا كردند و 
كيلومترها دورتر، از شــوش و مولــوي و دروازه غار، با 
مترو و اتوبوس، خودشان را رســاندند به مركز پرتو تا 
آزمايش كرونا بدهند. مركز پرتو يكي از 23مركز حمايت 
اجتماعي و رواني از كودكان كار و خيابان منطقه 7است.

دورتا دور حوضچه  فيروزه اي كه قوي سفيدي از مركزش 
سربلند كرده، نشسته اند به انتظار تا صداي شان كنند. 
نجيب الدين و عالءالدين پسرخاله اند و با شكريه، نگين 
و معصومه نســبت فاميلي ندارند اما آن روز در حياط 
آب كشيده مركز، قوم و خويش شدند در هراس سوزن 
زدن. قرار بود از هر 24نفرشــان آزمايش خون گرفته 
شود تا اسم شان در فهرست خوب ها و بدهاي كرونا قرار 
بگيرد. فقط هم تست كرونا نيست، از روي نمونه خون، 
كمبود ويتامين ها و آهن  و وضعيت تيروئيد هم مشخص 
مي شد. كودكان منتظر، نشسته بر سكو و صندلي هاي 
سياه، رنگ به چهره ندارند، از پشت ماسك هاي سفيد 
و سياه تنها چشــمان درشــت و بادامي  پيداست كه 

خرده اشكي در ته آن جوش خورده.
آنها را در گروه هاي كوچك پنج نفره صدا زدند طبقه دوم 
ساختمان كه مسيرش تا پاگرد، چمن مصنوعي است و 
با رنگ اتاق نمونه گيري هماهنگ. كودكان تنها نيستند، 
مادران داوطلب، دســت فرزندان و بچه هاي محل را 
گرفته اند و آورده اند به خانه اي دو طبقه در يكي از كوچه 
پس كوچه هاي شرق تهران. تيم پزشكي از ساعت 8و 
نيم انتظارشان را  كشيده. كارشناس تزريقات كه بچه ها 
دكتر صدايش مي كنند، جعبه ســفيدش را باز كرده، 
شيشه هاي نمونه گيري را چيده و الكل به دست منتظر 
است. عالءالدين و نجيب الدين آخر صف ايستاده اند به 
تماشاي بچه هاي ديگر. ماســك به صورت با كله هاي 
بي مو كنار دست آقاي دكتر، مشــغول بازيگوشي اند. 
عالءالدين سر چهارراه وليعصر كار مي كند و روزهاي 
زوج پشت نيمكت مدرسه شهيد منتظري مي نشيند. 

كالس دوم است.
پسرخاله ها، سرها را در هم گره زده اند تا ببينند نگين 
چطور درد را تحمل مي كند و وقتي ســوزن وارد رگ 
اميرحســين مي شود، صورتش چه شــكلي مي شود. 
ســگرمه هاي اميرمهدي در هم رفت وقتي سوزن تيز 
و برنده وارد بازويش شد و بي نتيجه بيرون آمد. باالي 

دستش سه كلمه آبي حك شده؛»پدر، مادر، عقاب«. 
ســوزش ســوزن كمتر از درد خالكوبي روي دست 
راستش است اما باز هم باعث نمي شود تا او ابروهاي 
كشيده سياهش را در هم گره نزند و چشم ها را تنگ 
نكند. آستين  ســياه رنگ پيراهن دســت چپ را باال 
مي زند تا شايد سوزن اين بار راهش را پيدا كند؛»براي 
تست كرونا آمديم. اينجا از قبل پرونده داشتيم، ديروز 
با ما تماس گرفتند گفتند بياييد بــراي آزمايش. ما 

هم آمديم«.
مادر اميرمهدي، خانه دار است و از پنج فرزندش، سه 
تا را همراه آورده؛ كودكان 13، 12و 7ساله. شش ساله 
را فرستاده سر كار. پسر هفت ســاله هم كمك حال 

4800 كــودك كار در محله هــاي آســيب ديــده شناســايي 
شــده  اند. در 2 روز 100 آزمايــش از آنهــا گرفتــه شــد و  
باقيمانــده كــودكان در نوبــت تســت كوويــد-19 هســتند

همشهری از اجرای متفاوت يك طرح اجتماعی گزارش می دهد
قرار گرفته اند«. به گفته او، از زمان شروع شيوع كرونا 
در كشور، مواردي از ابتال به آنها گزارش شده اما هيچ 
كدام نيازي به بستري بيمارستاني نداشته اند و در خانه 
قرنطينه شده اند. بسته هاي بهداشــتي هم برايشان 
فرستاده شده؛»نتيجه آزمايش اين كودكان را مددكار 
مربوطه پيگيري مي كند. اگر نياز به درمان داشتند، 
از طريق بسته هاي معيشــتي  يا درمان هاي دارويي 

اقدام مي شود«.
4دختر همســايه افغان، كنار هم نشسته اند و مداوم 
روســري را روي سرشــان جابه جــا مي كنند؛ 13، 
14ساله اند. قباًل كار مي كردند و يكي دو سالي است 
خانه نشين شــده اند. پدر ديگر اجازه كار در خيابان 
نمي دهد. آنها هم در نوبت انــد و گفتند كه تا به حال 
نه كسي از اقوام و نه همبازي هاي محله، كرونا نگرفته 
اما سعيد شرف دوست كه معاون حمايت هاي سازمان 
خدمات اجتماعي شهرداري تهران است، به همشهري 
گفت حتي اگر اين افراد در خانواده مبتال شوند اعالم 
نمي كنند. آن روز صبح او هم به ميان جمع كودكان 
آمد و از شناســايي 4800كودك كاري خبر داد كه 
قرار است از تمام آنها آزمايش كرونا گرفته شود؛»در 
2روز گذشته، 100كودك از ميان كودكان شناسايي 
شده، به اين مركز دعوت شــده اند تا آزمايش بدهند 
و اميدواريم در هفته هاي آينده هــم اين روند ادامه 

داشته باشد«.
به گفته او، مشخص نيست در چه مدت بتوان از تمام 
كودكان شناسايي شــده، آزمايش كرونا گرفت، چرا 
كه هزينه هايش باالســت و بخش خصوصي و خيران 
به كمك آمده اند. با اين حال گزارش خاصي از ابتالي 
كودكان اعالم نشــده و نتيجه آزمايش هاي روزهاي 
گذشته هم نشان نمي دهد كودكان مبتال هستند؛»در 
مواردي كمبود ويتامين ديده شده كه از سوي تيم ها 
در حال پيگيري است. قرار است آزمايش هاي دوره اي 
ادامه داشته باشد و در طول ســال چندين بار انجام 
شــود«. او اين را هم به صحبت هايش اضافه كرد كه 
بيشــتر اين كودكان، از محله هاي ديگر مي آيند، اما 
محل كارشان نقاط مركزي و نواحي شمال شهر است، 
بررسي ها نشان مي دهد منطقه يك بيشترين تعداد 
كودكان كار را دارد، درحالي كه ايــن افراد از مناطق 

پايين شهر مي آيند.
نان آوران كوچك محله هاي شــوش و مولوي، ســر 
چهارراه ها، خيابان ها و مترو، درد زياد كشــيده اند اما 
درد سوزن برايشان هنوز سنگين است. يكي از دختران 
تا همين يكي دو سال پيش دستمال فروش بود، امسال 
اما كالس سوم را ثبت نام كرده. نگران درد سوزني است 
كه قرار است رگ اش را سوراخ كند؛ »خاله درد دارد؟« 
شكريه، به هيچ ترفندي راضي به نشستن روي صندلي 
نمونه گيري نيست. گره روسري  پهنش را محكم تر كرد 
و پشت برادرش قايم شــد. راضيه هم وقتي مصطفي 
برادرش را ديد كه چطور از ترس درهم پيچيده و چطور 
دست رها شده اش را روي چشم ها فشرده و ناله اش بلند 
شده، بازوبند نمونه گيري را باز كرد و دست آقاي دكتر 
را پس  زد. كارشناس تزريقات اصراري نكرد و محبوبه 
موسوي كه مددكار مركز است، نفر بعدي را جايگزين 
كرد: »بچه ها ترســيده اند، تا به حال هيچ آزمايشي از 
آنها گرفته نشده و از آمپول مي ترسند. مثل خيلي هاي 
ديگر«. بــه گفتــه او، در اين مدت يكــي دو خانواده 

مشكوك بودند كه قرنطينه شدند.
2ســاعت مانده به نشســتن آفتاب در دامن آسمان، 
كودكان با پنبه هاي آغشته به الكل، درحالي كه بازوها 
و مچ دست شان را فشار مي دادند از مركز خارج شدند. 
مقصد بعدي خانه بود تا جوراب ها و فال ها و اسپنددان 
را بردارند و راهي چهارراه ها شوند. روزشان شروع شد. 
تيم پزشكي اما به سراغ كودكان كار منطقه 21رفت. 

آنجا هم يك صف طوالني انتظارشان را مي كشيد.

برادر اســت در فال فروشــي خيابان هاي پارك ملت 
و ونك. بچه ها مدتي اســت كنار كار بيــرون از خانه، 
مدرســه مي روند، مادر اما گاليه دارد؛ براي ثبت نام 
بچه ها 850هزار تومان پول داده. حاال هم يك موبايل 
دارند براي اين همه بچه كه بنشــينند سر درسشان 
در اپليكيشن شــاد؛»بچه ها نوبتي از گوشي استفاده 

مي كنند«.
تمام بچه هاي جمع شــده در حياط مركز از مهاجران 
افغان اند. مجتبي شاگرد اول است، زودتر از همه سوزش 
سوزن را تجربه كرده و حاال منتظر بقيه هم محلي هاست 
تا بروند سر كار. محمد در كارگاه خياطي چرخكار است. 

اجازه را از صاحب كارگاه گرفته و از شوش آمده تا شرق 
تهران. كالس نهم است.

معصومه، دوازده ســاله كالس ششــمي، خواهر دو 
پسري است كه آن موقع صبح، سركارند. آنها تا 2روز 
پيش در بازار بزرگ، چرخ كشي مي كردند و حاال كارگر 
مغازه اي شده اند. صاحبكار به نان آوران 14و 15ساله 
خانواده، مرخصي نداده و مادر دست تنها دخترش را 
گرفته و آورده مركز؛ »دو پسرم قرار است بعداً بيايند. 

اما معلوم نيست چه روزي«.
 خانم باقري امــا وقتي بــا خانــواده نجيب الدين و 
عالءالدين تماس گرفت، پســرها آن روز را ســر كار 

نرفتند و آمدند بــراي آزمايش. نوشــين باقري كه 
مددكار اجتماعي و مدير مركز پرتو منطقه 7اســت و 
تا پيش از اين با كمك يك تيم تخصصي كودكان كار 
را شناسايي كرده بود، آن روز، گرفتن آزمايش از اين 
كودكان را در فهرست اقدامات درماني مركز قرار داد. 
او به همشهري گفت كه در اين مركز در كنار آموزش 
مهارت هاي زندگي و تحصيل اين كودكان، خدمات 
معيشتي، روانشناســي، مددكاري و حقوقي هم داده 
مي شود و اين بار براي شناســايي مبتاليان به كرونا، 
آنهــا را فراخوانده اند؛»بچه هاي مشــكوك و آنهايي 
كه در معرض بيشــتر ابتال به بيماري اند، در اولويت 

 تست کرونا 
زهرا جعفرزادهبه کودکان کار رسید

خبرنگار

تمام كودكان جمع شده در حياط مركز از مهاجران افغان اند. مجتبي شاگرد اول است، زودتر از همه سوزش سوزن را تجربه 
كرده و حاال منتظر بقيه هم محلي هاست تا بروند سر كار. محمد در كارگاه خياطي چرخكار است؛ از صاحب كارگاه اجازه 

گرفته و از شوش آمده تا شرق تهران

وال اســتريت ژورنال از عقد قرارداد حداقل 10كشور 
آسيايي، آمريكاي جنوبي و خاورميانه براي دسترسي 
به واكسن روسي كرونا به نام Sputnik V خبر داده 

است.
به گزارش ايندين اكسپرس، در اين فهرست نام هند 
نيز به عنوان كشوري كه در مراحل پاياني آزمايش اين 
واكسن مشاركت داشت و ســپس 100ميليون دوز 
واكسن دريافت كرده است ديده مي شود. همچنين 
توسعه دهندگان روســي به دنبال يك شريك هندي 
براي توليد واكســن در اين كشور هســتند. در اين 
گزارش آمده اســت برزيل، آفريقاي جنوبي، مكزيك 
و عربستان ســعودي از ديگر كشورهايي هستند كه 
براي تهيه واكسن روســي پاي ميز قرارداد رفته اند. 
عالوه بر اين، روســيه ادعا مي كند حدود 10كشور 
ديگر نيز در حال مذاكره براي خريد واكســن از آنها 
هستند و تاكنون براي خريد1.2ميليارد دوز واكسن، 

تقاضا داشته اند.
Sputnik V نخستين واكسن ويروس كرونا بود كه 
در هفته دوم آگوست براي استفاده عمومي به تصويب 
رسيد اما روش روســيه در منتشر نكردن اطالعات و 
جزئيات آزمايش ها و همچنيــن ثبت آن پيش از فاز 
سوم آزمايش باليني، عالمت سؤال بزرگي در دنياي 

پزشكي و سياست به وجود آورد.
اين در حالي اســت كه به دنبال 2شركت آمريكايي 
مدرنا و Pfizer، شــركت داروسازي بزرگ انگليسي 
AstraZeneca نيز دست به افشاي دقيق آزمايشات 
واكسن ويروس كروناي خود زده  است. اين 3 شركت 
تنها نامزدهاي توليد واكســن كرونا هســتند كه در 

اياالت متحده وارد آزمايشات باليني فاز 3شده اند.
توليدكنندگان واكســن معموال جزئيات روش هاي 
انجام شده در آزمايشات باليني را تا زمان انتشار نتايج 
خود ارائه نمي دهند. اما با توجه به شك و ترديد مداوم 
در مورد واكسن ويروس كرونا، به طور عمده به دليل 
سرعت توليد و چالش هاي سياســي براي دستيابي 
زودهنگام به واكسن، شــركت ها مجبور به شفافيت 

بيشتر در مورد روند كار خود هستند.
 پيش از اين، آزمايشــات باليني فاز ســوم شــركت 
AstraZeneca به دليل بروز عالئم جدي در يكي از 
داوطلبان، در اوايل اين ماه در سراســر جهان متوقف 
شــد. اگرچه آزمايشــات در انگليس پس از بررسي 
توسط يك تيم مســتقل از متخصصان از سر گرفته 
شده است، اما اين شــركت به دليل عدم تمايل در به 
اشــتراك گذاري اطالعات كامل در مورد واكسن با 
انتقاداتي روبه رو است. پس از برطرف شدن مشكل، 
آزمايشات مجددا در هند، آفريقاي جنوبي و برزيل از 
سر گرفته شــده اما در آمريكا برای تحقيقات بيشتر 

همچنان متوقف است.
هفته گذشــته 2شــركت مدرنا و Pfizer اطالعات 
دقيق مربوط به آزمايشــات در حال انجام، طراحي 
كلي، معيارهاي مورد استفاده براي انتخاب داوطلبان 
آزمايش، نحــوه نظارت بر آنها و شــواهدي كه براي 
ارزيابي اثر بخشي واكسن استفاده مي شود را منتشر 

كردند.

 معاون كل وزارت بهداشت با بيان اينكه جهش ژنتيك 
اخير ويروس كرونا و افزايش قدرت سرايت پذيري آن 
نگران كننده است، گفت: خصوصيت اين موج اپيدمي 
انتقال درون خانوادگي باال در آن است. ايرج حريرچي 
در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت كرونا در 
كشور، گفت: متأسفانه هم اكنون شاهديم كه رعايت 
دســتورالعمل هاي مقابله با كرونا روند نزولي دارد. 
اين در حالي اســت كه جهش ژنتيك اخير ويروس 
كرونا و افزايش قدرت سرايت پذيري آن نگران كننده 
اســت. او افزود: بر همين اســاس با افزايش قدرت 
سرايت پذيري ويروس، خصوصا انتقال درون خانوادگي 
به ميزان زيادي افزايش يافته است. بايد توجه كرد كه 
خصوصيت اين موج اپيدمي انتقال درون خانوادگي 
باالســت و درصورت ابتالي يك فــرد اكثر اعضاي 

خانواده به بيماري كوويد-19 مبتال مي شوند.
حريرچي بــا بيان اينكه خصوصيــت دوره هاي قبل 
اپيدمي، انتقــال درون جامعه بود و بــا انتقال درون 
خانوادگي كمتري مواجه بوديم، گفت: بر اين اساس 
خانواده ها با مشــاهده عالئم اوليه كرونــا در يكي از 
اعضاي خانــواده، حتمــا اقدامــات احتياطي براي 

مبتال نشدن ديگر اعضاي خانواده را انجام دهند.

 قرارداد 10كشور
 براي خريد واكسن روسي

جهش ژنتيكی كرونا  
نگران كننده است

واکسن

هشدار

افزايش هولناك ابتالي روزانه به كوويد-19به 3712روزهاي سختي را در پاييز امسال ترسيم مي كند. اين 
باالترين آماري است كه در 217روز گذشته در ايران ثبت شده است؛ شروع پاييز امسال با ركوردزني ابتالي 
جديد كرونا همراه شد. روز گذشته، آمار ابتالي روزانه كوويد- 19به باالترين ميزان آن در 217روز گذشته 
رسيد. براساس اعالم وزارت بهداشــت، ديروز 3 هزار و 712بيمار جديد مبتال به كرونا در ايران شناسايي 
شدند. پيش از اين 15خرداد با 3 هزار و 574ابتالي روزانه، باالترين آمار را به خود اختصاص داده بود و پس 
از آن 31 شهريور با 3هزار و 341مورد جديد، در رتبه بعدي قرار داشت. با اضافه شدن موارد جديد تعداد 
كل مبتاليان به 429هزار و 193نفر رسيد و فوتي ها روي عدد 24هزار و 656نفر قرار گرفت. براساس آخرين 
اعالم وزارت بهداشت، هم اكنون 24استان در وضعيت قرمز و 5 استان در وضعيت هشدار قرار دارند. آمار 

استان هاي با وضعيت قرمز هم نسبت به قبل، باال رفته است.

اينسو

پاييز با ركورد آمار مبتاليان آغاز شد

بي خيال كرونا كه نمي توا ن شد اما تو بي خيال روزهاي 
بي رونق مدرسه باش. بي خيال صداي فرياد و خنده اي 
كه در محوطه نمي پيچد. بي خيال زنگي كه به صدا 
در نمي آيد و زنگ تفريحي كه اصال تعبير نمي شود. 
تو براي اســتقبال از دانش آموزاني آمده اي كه قرار 
است مدرسه نيايند اما مدرسه را هم فراموش نكنند. 
آنهايي كه تخته سياه و گچ و لباس فرم را پاي تبلت 
و مانيتور تعبير مي كنند. آنهايي كه قرار اســت با از 
راه دور درس خواندن به ويروس رودســت بزنند و 
زندگي را در ســال عجيب اينگونه تجربه كنند. تو 
بي خيال همه اين اتفاق هاي تلخ باش و خلوت بودن 
مدرســه را فراموش كن. تو بايد نقشــت را درست 
بازي كني. پس لباس عروســك محبوب بچه ها را 
دوباره بپوش و خيال كن در حياط مدرسه چند صد 
دانش آموز با ديدنت ذوق مي كنند و مشتاق مي شوند 
به سواد آموزي. استقبال از دانش آموزان در روز اول 
مدرسه باالخره يكبار هم با شمايلي متفاوت برگزار 

شده است. تو بي خيال... 

 نقشت را
 بازي كن

كرونا پالس

مسعود مير
 خبرنگار

177فوتي 

1  مهر 

31شهريور

30شهريور

183فوتي 178فوتي 

 ابتالي روزانه
 ابتالي روزانه
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فوت وفن

راسته بازار

   گرچه با توســعه گوشــي هاي تلفن 
همراه و ســاير كاالهاي ديجيتال مجهز 
به سيستم هاي تشــخيص زمان و تاريخ، 
تقاضــا براي خريــد انواع ســاعت مچي 
به شدت كم شده و نســل جوان برخالف 
گذشتگان دغدغه چنداني براي اطالع از 
گذشــت زمان از طريق ساعت هاي مچي 
و جيبي ندارد اما اغلــب زوج هاي جوان 
حداقل يك بار ناگزير به خريد ساعت مچي 
هستند كه با توجه به قيمت هاي نجومي 
آن تشخيص ساعت اصل از تقلبي)فيك( 

حائز اهميت است.
   گرچه بســياري از مردم خــود را قادر 
به تشخيص ســاعت مچي اصل از تقلبي 
مي دانند اما بهتر اســت كه بدانيد خيلي 
راحت تر از چيزي كــه فكر مي كنيد فريب 
يك ســاعت مچي فيك را خواهيد خورد؛ 
چرا كه اكنون ســاعت  مچي كپي يا فيك 
30 درصد بازار جهــان را به خود اختصاص 
 داده كه اين رقم در كشــورمان به بيش از

 50 درصد نيز مي رسد.
   خريد از فروشگاه هاي معتبر نمايندگي 
برندهاي مشهور و دريافت كارت گارانتي 
نخستين راهكار اطالع از اصل بودن ساعت 
مچي اســت؛ چرا كه اينگونه فروشگاه ها 
نمي توانند ســاعت فيك را به مشــتري 
عرضه كنند اما توجه داشته باشيد كه براي 
خريد اين نوع ساعت هاي مچي بايد هزينه 

بيشتري پرداخت كنيد.
   موتور ســاعت مچي، مطمئن ترين راه 
براي تشخيص ساعت مچي اصل از فيك 
است. اگر موتور يك ســاعت مچي اصل 
باشــد قطعا اين ســاعت اصل خواهد بود 
اما بــراي اين كار لطفا در خانه دســت به 
آچار نشده و با كارشناسان خبره مشورت 
كنيد. بر اين اساس توليدكنندگان برخي 
ســاعت هاي مچي براي اطمينان از اصل 
بودن موتور اين ساعت ها در طراحي خود 
از صفحه هاي قلب باز اســتفاده مي كنند 
كه شما مي توانيد موتور ساعت را از روي 

صفحه ببينيد.
   تمــام ســاعت هاي مچــي اصــل 
داراي گارانتــي و خدمات پــس از فروش 
بين المللي هســتند. اين گارانتي به شما 
كمك مي كند كه در هر جاي جهان براي 
اســتفاده از گارانتي اين ساعت مچي را به 
يكــي از نمايندگي هاي برنــد ارائه كنيد. 
اگر ساعتي كارت گارانتي معتبر ورفرنس 
قابل جســت وجو در اينترنت داشته باشد، 

مي توانيد از خريدتان مطمئن باشيد.

     اگر براي ســفر يا امور اداري، دفتري و 
تحصيلي خود نيازمند انواع چمدان، كيف 
و كوله پشتي توليد داخل و وارداتي هستيد 
بهتر است سري به بورس فروش اين اقالم 
واقع در خيابان 15خرداد، طبقه زيرزمين 
سراي مشــيرخلوت در بازار بزرگ تهران 

بزنيد.
    گرچه از خيابان منوچهــري به عنوان 
بورس فروش انــواع چمــدان و كيف ياد 
مي شود و سراي مشــير خلوت بيشتر به 
فروش انواع ملزومــات تزئيني، خياطي و 
سفره عقد مشهور است اما طبقه زيرزمين 
اين راسته بازار به محلي براي فروش انواع 
كيف و چمدان تبديل شده و مي توانيد انواع 
اينگونه ملزومات از كيــف اداري، چمدان 
و كوله مســافري گرفته تــا چمدان هاي 
عروس و... را در مدل و قيمت هاي مختلف 

خريداري كنيد.
    براي رسيدن به راسته بازار سراي مشير 
خلوت بايد از دهانه بازار بزرگ تهران مسير 
خود را به سمت مسجد امام خميني)ره( 
ادامه داده و پس از رسيدن به حياط اصلي 
مســجد به ســمت چپ رفته و با عبور از 
داالني كه به دوراهي بازار بين الحرمين و 
سراي مشير خلوت، مسير دوم را انتخاب 

كنيد.
    در راســته بازار مشــير خلوت عالوه بر 
انواع كيف، چمدان و كوله پشتي مغازه هاي 
ديگري نيز وجــود دارند كه انــواع لوازم 
خياطي و يراق آالت مورد نياز براي دوخت 
و دوز لبــاس، پرده، مبلمــان و... را عرضه 
مي كنند كــه مي توانيد عــالوه بر كيف و 
چمدان اينگونه لوازم را نيز از سراي مشير 

خلوت بخريد.
    همانند ساير راسته بازارهاي واقع شده در 
بازار بزرگ تهران، قرار گرفتن اين راسته بازار 
در محدوده اصلي طــرح زوج و فرد و طرح 
ترافيك و كمبود جاي پارك از جمله نقاط 
منفي راسته بازار سراي مشير خلوت است 
اما براي رفت و آمد به اين راســته بازار نيز 
بهترين گزينه، استفاده از وسايل حمل ونقل 
عمومي مانند اتوبوس، تاكسي و به خصوص 

خط مترو است.

 تشخيص ساعت مچي اصل

بورس كيف وچمدان 

كاهش ارزش پول ملي، انتظارات تورمي و تالش صاحبان سرمايه 
براي حفظ ارزش دارايي هايشان موجب رشد دالل بازي در بازار 
كاالهاي واسطه اي، سرمايه اي و حتي مصرفي شده است. بازار اين روزهاي خودرو نيز متاثر از اين شرايط، رشد 
تقاضاي كاذب و گراني را تجربه مي كند. گرچه بخشي از گراني خودرو از اين موضوع نشات مي گيرد اما شكاف تيراژ 
توليد و عرضه با تقاضاي واقعي و كاذب بازار خودرو نيز مزيد بر علت شده است. در شرايطي كه تازه ترين آمارهاي 
وزارت صنعت از رشد تيراژ توليد خودرو طي 5ماهه نخست امسال حكايت دارد اما كارشناسان شكاف تقاضاي 
ساالنه يك ميليون و300هزار دستگاه براي خودرو با تيراژ توليد حداكثر 700تا 900هزار دستگاهي خودروسازان 
طي 2سال اخير را در كمبود عرضه و گراني خودرو مؤثر مي دانند. عالوه بر آن بخشي از تقاضاي انباشته سال هاي 
گذشته متقاضيان واقعي خودرو به دليل افزايش قيمت ها به تعويق افتاده و متقاضيان واقعي كه به دليل افت قدرت 
خريدشان قادر به خريد خودرو نبوده اند، هنوز جزو خريداراني محسوب مي شوند كه مشخص نيست با توجه به 
سير صعودي قيمت ها تا چه زماني قادر به خريد خودرو خواهند شد. از سوي ديگر كاهش بازدهي و افزايش ريسك 
سرمايه گذاري در برخي بازارها مانند بورس، مسكن، طال و ارز  شرايط را براي رشد تقاضاي خريد خودرو مهيا كرده و 
در حالي  كه دست اندركاران تنظيم بازار سعي در افزايش قرعه كشي فروش خودرو توسط شركت هاي خودروسازي 

دارند، اين شيوه عرضه قادر به تامين نياز بازار خودرو نبوده است.

با وجود هدف گــذاري تيراژ توليــد يك ميليون و200تا 
يك ميليون و300هزار دستگاه خودرو در سال گذشته و 
امسال، آمارهاي رسمي از محقق نشدن اين ميزان توليد 
خودرو حكايت دارد اما تقاضاي خريد خــودرو در بازار 
افزايش يافته و به عاملي براي افزايش شكاف نرخ مصوب و 
حاشيه بازار تبديل شده است. در بازار خودروهاي خارجي 
نيز تداوم ممنوعيت واردات و افزايش نرخ ارز شرايطي را 
رقم زده كه اغلب خودروهــاي وارداتي كاركرده و حتي 
خودروهاي چيني مونتاژ داخل رشــد 50تا 80درصدي 
قيمت ها نسبت به سال گذشته را تجربه كرده اند. گزارش 
ميداني همشهري از قيمت خودروهاي خارجي در حاشيه 
بازار نيز بيانگر تغيير نرخ اين خودروها متناسب با شرايط 
بازار و قيمت ارز است، به نحوي كه قيمت اغلب خودروهاي 
خارجي با عمر بيش از 5ســال از مرز يك ميليارد تومان 
عبور كرده است. با اين شــرايط در روزهاي نخست هفته 

جاري قيمت تويوتا راوفور 2ديفرانســيل مدل 2018 به 
 C حدود 2ميليارد و300ميليون، تويوتــا پريوس تيپ
 C-HR مدل 201۷ يك ميلياردو225 ميليون، تويوتا
هيبريد تيپ النــچ يك ميليارد و910 ميليــون و تويوتا 
C-HR تمام چرخ متحرك تيپ اســتايل مدل 2018 
به قيمت 2ميليارد و110ميليون تومــان در بازار معامله 
شد. همچنين قيمت سانگ يانگ تيوولي آرمور با قيمت 
865 ميليون، سانگ يانگ نيو كوراندو پرميوم پالس مدل 
2018 يك ميليارد و1۷0ميليون، سانگ يانگ ركستون 
G4حــدود 2ميليــاردو۷50 ميليون، كيا اســپورتيج 
4ســيلندر GT الين 2ميلياردو300 ميليون، هيونداي 
آزرا گرنجور 4سيلندر 2ميليارد و 305ميليون، هيونداي 
سانتافه 4ســيلندر 2ديفرانســيل مدل 201۷ حدود 
يك ميليارد و980ميليون و هيونداي توســان 2ليتر به 

يك ميليارد و912تومان رسيد.

افزايش 5ماهه تيراژ توليد خودرو 
بررسي آخرين آمارهاي اعالم شده توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاكي از توليد 344هزار و800 دســتگاه 
خودروي سواري از سوي خودروســازان كشور از ابتداي 
امســال تا پايان مردادماه و رشــد 18. 4 درصدي آن در 
مقايســه با مدت مشابه سال گذشته اســت، به نحوي كه 
جمع توليد خودروي ســواري تا پايان مردادماه پارسال 
291هزارو200 دستگاه بوده است. در 5ماهه نخست امسال 
تيراژ توليد وانت با رشــد 38. 4 درصدي به 31هزار و528 
دستگاه رسيده است اما توليد اتوبوس، ميني بوس و ون با 
ثبت افت 5. 9درصدي در مقايسه با مدت مشابه پارسال به 
6۷3 دستگاه كاهش يافته است. شركت هاي خودروسازي 
طي ســال گذشــته در مجموع 92۷هزار و19۷ دستگاه 
خودرو توليد كردند كه ســهم شــركت هاي توليدكننده 
خودروهاي سواري از اين تعداد 855هزار دستگاه و سهم 
شركت هاي فعال در حوزه توليد خودروهاي تجاري سبك 
و سنگين ۷2هزار و19۷دستگاه بوده است. به گفته سعيد 
زرندي، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت نيز امسال توليد 
يك ميليون و 200هزار دســتگاه خودرو از سوي شوراي 

سياستگذاري خودرو تعيين شده است.

رشد عرضه با فروش هر دو هفته يك بار 
سرپرست وزارت صنعت با بيان اينكه طي 6ماه دوم امسال 
150هزار خودرو توسط 2خودرو ســاز به فروش مي رسد 
كه بخشي از اين فروش، فوق العاده خواهد بود و به كنترل 
قيمت ها در حاشــيه بازار خودرو كمــك مي كند، گفت: 
ايران خودرو 110هزار و ســايپا 40هزار دستگاه خودرو را 
تا پايان سال، به صورت پيش فروش و فروش فوق العاده در 
اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. به گفته جعفر سرقيني 
با توجه به اينكه همچنان نحوه توزيع از طريق قرعه كشي 

است، براي كســاني كه ثبت نام مي كنند شرط خاصي در 
نظر گرفته شده است كه در زمان ثبت نام 10درصد مبلغ را 
در حسابي واسطه قرار دهند. اين كار موجب خواهد شد تا 
كساني كه واقعاً نياز به خريد خودرو دارند، اقدام به ثبت نام 
كنند و از ثبت نام افرادي كه مي خواهند شانس خود را براي 
دريافت خودرو امتحان كنند، جلوگيري كنيم. مديركل 
صنايع حمل ونقل وزارت صنعت نيــز از فروش فوري هر 
2هفته يك بار خودروسازان خبر داده و گفت: براي ثبت نام 
جديد در شرط نداشــتن پالك فعال خانوار براي ثبت نام 
خودرو در طرح فروش فوق العاده تجديدنظر شده و باتوجه 
به مشكالتي كه براي برخي از متقاضيان ايجاد كرده بود اين 
شرط برداشته شده است. ســهيل معمارباشي با اشاره به 
مصوبات آخرين جلسه كميته خودرو مبني بر اجراي طرح 
واگذاري حدود 152هزار خودرو به صورت هر 2هفته يك بار 
تا پايان ســال جاري افزود: با تجديد نظر در شرط نداشتن 
پالك فعال خانوار براي ثبت نام خودرو، اكنون تنها موضوع 
پالك فعال، براي شخص متقاضي مطرح است و شخص 
متقاضي ثبت نام نبايد پالك فعال داشــته باشد. به گفته 
او افزايش فروش فوق العاده خودروها از جمله برنامه هايي 
است كه براي كمك به تثبيت آرامش در بازار خودرو مدنظر 
قرار گرفته و بر اين اساس مقرر شده تا طرح واگذاري حدود 
152هزار خودرو اجرا شــود كه يكي از شــروط واگذاري 
خودرو در اين طرح ها، پرداخت 10درصد قيمت رســمي 
خودرو در هنگام ثبت نام خواهد بود. معمار باشــي گفت: 
اين مبلغ بايد در هنگام ثبت نام به حساب واسطي كه توسط 
شركت هاي خودروساز اعالم مي شود، واريزشود و اين مبلغ 
تا زمان اعالم منتخبان قرعه كشي در حساب بانكي به اسم 
فرد متقاضي خواهد ماند و درصورت  برنده نشدن متقاضي 
در قرعه كشي، اين مبلغ كه در حساب فرد بلوكه شده بود، 

قابل برداشت خواهد شد.

  كاهش قيمت خودرو با رشد عرضه 
مديرعامل پيشين ســايپا در گفت وگو با همشهري با 
اشاره به اينكه هدفگذاري توليد يك ميليون و 300هزار 
دستگاه خودرو در سال گذشته محقق نشده است گفت: 
حداكثر حدود 900هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه 
شد كه اين امر موجب سرريز تقاضاي انباشته به بازار 
خودرو در سال جاري شده اســت. سعيد مدني با بيان 
اينكه در شرايط اقتصادي كنوني حتي در صورتي كه 
تيراژ توليد خودروسازان به دوبرابر افزايش يابد باز هم 
شاهد افزايش قيمت خودرو خواهيم بود، افزود: مردم 
براي حفظ ارزش پول خود، خودرو مي خرند و سود آني 
فروش خودرو در بازار كه در برخي موارد به بيش از دو 
برابر قيمت مصوب مي رسد نيز مزيد بر علت شده است. 
او تأكيد كرد: در شرايط كنوني كه خودروسازان به دليل 
مشكالت مالي و تامين قطعه امكان توليد انبوه خودرو را 
ندارند، به نظر مي رسد كه فاصله قيمت كارخانه و بازار 
خودرو حفظ خواهد شد. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو نيز در گفت وگو با همشهري، 
كاهش يا تثبيت قيمت ها در حاشيه بازار خودرو را در 
گرو تثبيت نرخ دالر در حداقل پايه 20هزار تومان براي 
مدت يكي،دو  ماه و رشد عرضه خودرو به بازار قلمداد 
كرد و گفت: تنها با تثبيت نرخ ارز و رشد واقعي عرضه 
خودرو اســت كه امكان تثبيت يا كاهش قيمت ها در 
حاشيه بازار خودرو فراهم مي شود در غيراين صورت 
حتي كساني كه خودروی صفر كيلومتر در اختيار دارند 
نيز به اميد افزايش بيشتر قيمت ها از عرضه آن به بازار 
خودداري مي كنند. ســعيد موتمني، افزود: انتظارات 
تورمي و عرضه قطره چكاني خودروهاي توليد و مونتاژ 
داخل، موجب پيشــي گرفتن تقاضا از عرضه خودرو و 
قيمت سازي  فروشندگان در فضاي مجازي شده است 
و متأسفانه اكنون در بازار خودرو هيچ پايه قيمتي براي 
انواع خودروهاي توليد يا مونتاژ داخلي و حتي وارداتي 
وجود ندارد. به گفته او افزايش نرخ ارز، گراني خودروهاي 
پرتيراژ توليدی يا مونتاژ داخلــي و تداوم ممنوعيت 
واردات خودرو موجب شده تا قيمت خودروهاي كاركرده 
خارجي نيز در حاشــيه بازار افزايش يابد. به نحوي كه 
قيمت سانتافه از يك ميليارد تومان در اسفند ماه سال 
گذشــته بــه يك ميليارد و700ميليون تومان تا نيمه 

شهريور ماه امسال رسيد.

با رشد بيش از 18درصدي تيراژ توليد خودروهاي سواري طي 5ماهه نخست امسال و الزام خودروسازان
 به عرضه هر دوهفته يك بار محصوالتشان، فاصله عرضه و تقاضاي بازار خودرو كم نشد

گراني خودرو در شكاف عرضه و تقاضا  چند و چون

فشار انتظارات تورمي بر محصوالت گرمايشي

با وجود توليد حــدود 90درصد انواع 
تاسيسات گرمايشي ســاختمان در 
داخل كشــور و كاهش نسبي تقاضاي 
ناشي از افت ساخت وساز براي اينگونه 
محصوالت، با نزديك شــدن به فصل 
سرما، رشد تقاضاي كاذب موجب كمبود 
و عرضه چند نرخي اين اقالم شده است. با محمدباقر معتمد، رئيس 
اتحاديه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهويه مطبوع گفت وگو كرده ايم.

سهم توليد داخل از بازار تاسيسات گرمايشي ساختمان 
چقدر است؟

حدود 90درصد محصوالت گرمايشــي كه نقش مهمي در تاسيسات 
ساختماني دارند در داخل كشور توليد مي شود و با وجود مشكالت تامين 
قطعه، اكنون كمبودي براي كساني كه مي خواهند اين محصوالت را در 
ساختمان نصب و راه اندازي كنند، وجود ندارد اما با التهاب بازار، برخي 
كه مثال 6 ماه ديگر به اين كاالها نياز دارند، اين محصوالت را براي مقابله با 
گراني بيشتر خريداري و دپو مي كنند. بر اين اساس اتحاديه تالش كرده 
است تا در تهران براي راستي آزمايي تقاضاي محصوالتي مانند پكيج، 
ارائه اين اقالم به نمايندگي ها را مشروط به نصب آن توسط نصابان تحت 
پوشش نمايندگان رسمي كرده و شركت ها تنها با ارائه كارت هاي نصب 
اين اقالم به نمايندگي هاي رسمي قادر به دريافت سهميه فروش جديد 
اينگونه محصوالت خواهند بود تا انتظارات تورمي موجب شكل گيري 
تقاضاي كاذبي در بازار اينگونه محصوالت نشــود. در زمينه موتورخانه 
بيشــتر قطعات مانند ديگ چدني، منبع دوجداره، كويلي رايزر و... در 
داخل كشور توليد مي شود اما در مورد پكيج اغلب قطعات مانند شير گاز 
كنترل از خارج كشور وارد و اين محصول در ايران مونتاژ مي شود با وجود 
اين طي سال هاي اخير توليد كنندگان اقداماتي براي توليد داخل اين 

قطعات انجام داده و كشورمان را از واردات پكيج كامل بي نياز كرده اند.
اما برخي از كمبود و گراني پكيج خبر مي دهند، علت 

چيست؟
مشكلي براي تامين پكيج و آبگرمكن وجود ندارد اما التهاب بازار به دليل 
تقاضاي افرادي اســت كه اكنون نيازي به اينگونه محصوالت نداشته و 
قصد خريد و دپوي آن براي چند ماه آينده را دارند. مشكل آن است كه 
كارخانه هاي توليدي براي تهران و شهرستان ها سهميه فروش اينگونه 
اقالم را درنظر گرفته و برخي متقاضيان شهرستاني اعالم مي كنند كه 
پكيج يا آبگرمكن ندارند. همچنين ممكن اســت اين انتظارات تورمي 
موجب كاهش عرضه توسط فروشندگان اينگونه محصوالت در بازار شود 
كه با همكاري تعزيرات و ساير دستگاه هاي نظارتي با متخلفان برخورد 
مي شود. با اين روند اكنون در حوزه عرضه تاسيسات گرمايشي مديريت 

الزم صورت گرفته و اگر گراني نيز وجود داشته باشد، مقطعي است.
با توجه به وارداتي بودن قطعات پكيج، افزايش نرخ ارز 

چه تأثيري در قيمت اين كاال داشته است؟
وارد كنندگان با ارز نيمايي قطعات مورد نياز بــراي توليد پكيج را وارد 
مي كنند و طبيعي اســت كه نوسان نرخ ارز و مشــكالت تامين برخي 
قطعات از خارج از كشور آنها را با مشكل مواجه كرده است به نحوي كه 
به گفته توليد كنندگان اكنون برخي انواع پكيج در انتظار تامين قطعه 
بوده يا برخي قطعات در گمركات مانده است اما وضعيت حاد و به گونه اي 
نيست كه مردم براي خريد پكيج در تنگنا قرار گيرند. با وجود اين به نظر 
مي رسد مديريت عرضه پكيج در تهران نسبت به شهرستان ها بهتر است 
چرا كه نصب كنندگان پكيج از اعضاي شركت هاي رسمي فروش هستند 
و نصب اين كاال توسط افراد فاقد نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش 

موجب ابطال گارانتي آن مي شود.
تأثير ســردتر شــدن هوا بر تقاضاي بازار محصوالت 

گرمايشي چگونه بوده است؟
هنوز تقاضا براي تاسيسات گرمايشي ساختمان رشد زيادي نداشته 
و اينگونه نيست كه در فصل سرما تقاضا براي پكيج افزايش يابد چرا 
كه نصب پكيج در مرحله آخر ساخت وساز صورت مي گيرد و ارائه 
پايان كار توسط شركت گاز نيز منوط به انجام اين كار است. با وجود 
اين در مورد موتورخانه معموال با كاهش دما و سردي هوا، تقاضاي 

خريد بيشتر مي شود.

ناكارآمدی تسهيالت ارزان قيمت خريد لوازم خانگی ترخيص فوری 2.7 ميليون تن كاالی اساسی از گمركات كشورافزايش عرضه و كاهش قيمت گوشی موبايل با رشد توليد داخل  

بررسي قيمت خرده فروشي انواع گوشــي تلفن همراه در بازار، بيانگر عرضه قطره چكاني محصوالت 
برخي برندها توسط وارد كنندگان و سير صعودي قيمت ها با نوسان نرخ ارز است. به گزارش همشهري، 
افزايش نرخ ارز در حالي زمينه كمبود و گراني انواع گوشي تلفن همراه در بازار را فراهم كرده است كه 
مسئوالن از برنامه ريزي براي رشد توليد داخل اين محصوالت به منظور تامين نياز بازار خبر مي دهند؛ 
رويكردي كه با توجه به فناوري به روز آن، طي سال هاي گذشته قادر به تامين نياز بازار نبوده است. وزير 
ارتباطات از عرضه نخستين سري گوشي هاي تلفن همراه داخلي به بازار خبر داد و گفت: اكنون به دليل 
آموزش مجازي خيلي از ما مصرف كننده هستيم و بايد براي فرزندان خود تبلت، گوشي تلفن همراه و 
مودم تهيه كنيم. محمد جواد آذري جهرمي افزود: مودمي كه 200 هزار تومان بوده، اكنون با نوسان نرخ 
ارز، قيمت آن 10 برابر شده است، راهكار حل اين مسئله وفوركاال در بازار و چشم مردم به دست هاي 
توليدكنندگان است. او افزود: مجموعه صاايران پس از درخواستي كه از وزارت دفاع داشتيم، براي توليد 

گوشي داخلي ورود خوبي داشته و نخستين سري از گوشي هاي توليدي خود را تحويل داده است.

كمبود و افزايش قيمت انواع لوازم خانگي توليد داخل و وارداتي در حالي موجب اقبال مشــتريان به 
تعمير اين محصوالت و كاالهاي دست دوم شده است كه دست اندركاران توليد از ناكارآمدي تسهيالت 
پرداختي در چارچوب كارت اعتباري خريد لوازم خانگي خبر مي دهند. به گزارش همشهري، سخنگوي 
انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي قيمت سبد لوازم خانگي در طرح ويژه تخصيص سبد لوازم خانگي به 
اقشار آسيب پذير را 9ميليون و ۷00هزار توان عنوان كرد و درباره ميزان كارآمدي كارت اعتباري خريد 
كاالي ايراني كه در سال هاي اخير مطرح شده، گفت: شرايطي براي تخصيص كارت اعتباري خريد لوازم 
خانگي درنظر گرفته شده بود كه بسياري از شهروندان قادر به استفاده از آن نبودند، اما ارائه تسهيالت 
ارزان قيمت از سوي دولت در وضعيت كنوني و افزايش قيمت ها، دوسر بُرد خواهد بود، چراكه هم مردم 
از آن استفاده مي كنند و هم چرخ كارخانه ها مي چرخد. محمدرضا غزنوي افزود: از بودجه تعيين شده 
براي اجراي اين طرح در سال94 تنها 50 ميليارد تومان هزينه شد، چراكه شرايطي براي تخصيص كارت 
اعتباري خريد لوازم خانگي درنظر گرفته شده بود كه بسياري از شهروندان قادر به استفاده از آن نبودند.

كمبود برخي نهاده هاي توليد دام و طيور و كاالهاي اساسي در حالي زمينه كمبود و افزايش قيمت اين 
اقالم را فراهم كرده است كه مسئوالن از فراهم بودن امكان ترخيص بخش عمده اين كاالها از گمركات 
كشور خبر مي دهند. به گزارش همشهري، نوسان نرخ ارز و حذف ارز دولتي برخي نهاده هاي توليد دام و 
طيور مانند كنجاله سويا و ذرت، زمينه افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ را در بازار فراهم كرده است. معاون 
فني گمرك ايران با بيان اينكه اكنون حدود 3/5 ميليون تن كاالي اساسي در بنادر كشور وجود دارد كه 
با تسهيالت درنظر گرفته شده، حدود 2/۷ ميليون تن از آنها شامل 5قلم كااليي امكان ترخيص فوري 
دارند، گفت: براساس توافق چندي پيش دستگاه هاي ذي ربط اين امكان فراهم شده تا از 8قلم كاالي 
اساسي موجود در گمركات كشور 5قلم كاال بدون كدرهگيري ترخيص شود. او افزود: با تسهيالتي كه 
براي ترخيص سريع كاالهاي اساسي پيش بيني شده، صاحبان كاالهاي ذرت، جو، سويا، دانه هاي روغني 
و روغن خام براي ترخيص نياز به دريافت كدرهگيري بانك ندارند و مي توانند براي انجام تشــريفات 

گمركي و ترخيص سريع كاالهاي مذكور اقدام كنند.
قیمت برخی انواع برنج ایرانی در فروشگاه های مجازی             قیمت برخی انواع جارو برقی در بازار تهران    قیمت برخی انواع گوشی تلفن همراه هوآوی در بازار

محدوده قیمتی) تومان(حجم حافظهمدل گوشی 
P30 Lite128GB4.300.000 _4.700.000

 Huawei Y9s128GB4.800.000 _ 5.200.000

 Honor 20 lite128GB4.000.000 _ 4.100.000

 Nova 5TGB 1286.000.000_ ۷.200.000 
 Honor 9XGB 128 4.900.000 _5.200.000

 Y6 Prime 2019GB 322.400.000_ 2.600.000 
 Honor 8A32GB2.500.000 _ 2.800.000 
 Y5 201932GB2.000.000 _2.300.000

Y7 Prime 2019GB 643.100.000 _3.300.000
 Y5 LiteGB 161.800.000 _  2.100.000

قیمت ) تومان(مشخصات نوع  و برند برنج  

158.500كيسه 5 كيلوگرمی  امرالهی)بينام(- بهزاد   

145.000كيسه 5 كيلوگرمی  دودی ممتاز- آستانه اشرفيه  

196.000كيسه 10 كيلوگرمی شيرودی خوشپخت- برنج خان  

148.800 كسيه 5 كيلوگرمی  طارم فريدونكنار-  مسعود  

 291.770كيسه 10 كيلوگرمیطارم اعالء فريدونكنار- مسعود

 110.000كيسه 5 كيلوگرمی الشه برنج هاشمی- آقامير 

147.500كيسه 5 كيلوگرمی هاشمی ممتاز – ابراكت 

139.250کیسه 5 کیلوگرمی هاشمی صادراتی- رفتاری 

260.000كيسه 10 كيلوگرمی  هاشمی- تحفه ناصری تك  

 295.000کیسه 10 کیلوگرمی  طارم محلی فریدونکنار- حاج تبارک 

قیمت ) تومان(مدل و مشخصات برند جارو برقی 

PRO53.280.000 – 3000 وات بوش 

BGL8PRO51R5.570.000بوش 

 1.400.000دارای پاكت پارس خزر 

KOMAPRESSVC 2.220.000- 2500 وات پارس خزر 

 CV-950Y2.480.000هيتاچی 

 QUEEN-184.000.000سامسونگ 

1.370.000سطلی مدل پارادايز سپاهان 

2700860.000پالر 

MC-CG7112.580.000پاناسونيك 

MC-CG7132.800.000پاناسونيك

علي ابراهيمي 
دبير گروه بازار
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 تشديد مجازات

فرزندكشی

این شماره

مرضيه محبي
فعال حقوق زنان و وكيل دادگستري

قانون، رنج جامعه از ستم پدران فرزندكش را ببيند

در حقوق ما قتل فرزند از ســوي پدر 
مستوجب قصاص نيست و پدر تنها از 
جنبه عمومي به كيفر حبس تا 10سال 
محكوم مي شود. بسياري از فقها معتقدند علت اسقاط قصاص اين 
است كه نوعا جنايت هاي از اين دست در شرايط غلبه احساسات 
و هيجان و بدون قصد قبلي و تهيه مقدمات و... صورت مي پذيرد. 

بر همين مبنا در متن اوليه اليحه پيشنهادي براي مجازات قتل 
عمدي فرزند، قصاص پيش بيني شده بود. اما درخواست قصاص 
هم حقي اســت براي مادر و وضعيت فعلي زنان و فقدان اقتدار و 
اختيار نزد آنان، ممكن اســت به تحميل رضايت بينجامد و مادر 
درمانده بر اثر تهديد يا اجبار از حق خود گذشت كند و هدف اصلي 
اليحه تامين نشود. در نتيجه به نظر مي رسد به اين دليل و داليل 
ديگر، مجازات قتل عمدي فرزند از سوي پدر در اليحه پيشنهادي 
به افزايش تعزير تغيير كرده است. با توجه به اينكه امروز مجازات 
اعدام هم با واكنش هاي اجتماعي مواجه است، به نظر مي رسد كه 

راه برون رفت قانوني، اين باشد كه به قتل فرزندان از سوي پدر، از 
منظر آسيب و خســارتي كه به بزه ديدگان بازمانده و جامعه وارد 
شده، نگريسته شود و تشديد مجازات تا حدي كه در اليحه مقرر 
شــده، از اين باب صورت پذيرد. براي مثال گردن زدن روميناي 
سيزده ساله از ســوي پدر، فاجعه اي بود كه ابعاد آن نه تنها امروز 
و خانواده و اطرافيان رومينا كه بشــر را به رنج و ستم مبتال كرد. 
گسترش پيوندهاي انساني به سراسر جهان و توسعه ارتباطات، قتل 
اين كودك بي پناه را از چارچوب معمول خانواده و حريم مخصوص 
آن و شهرستان محل سكونت او درآورد و پيش چشم جهان نهاد 
و براي مدتي آرام و قرار و خواب و احساس امنيت را از همه ربود. 
پس نمي توان سر بريدن يك دختربچه با داس را صرفاً حذف يك 

دختربچه دانست )هرچند آن هم جنايتي است كه به دليل وضعيت 
مجني عليه، رابطه او با قاتل و آثار اجتماعي آن، واجد همه شرايط 
تشديد مجازات است( و با اين ستم بر همان مدار معمول برخورد 
كرد. آنچه اتفاق افتاده اخالل در امنيت رواني مردم و بر هم زدن 
نظم از طريق توسل به سالح آن هم براي كشتن كودكي بوده كه 
دست بر قضا با قاتل رابطه پدر و فرزندي داشته است. جاي تعجب و 
نگراني است اگر از سوي دستگاه قضا به ابعاد اين جنايت، به آثار آن 
بر اشاعه ستم بر بشريت و امكان بسيار جدي تجري ميان كساني 
كه مســتعد جنايت اند و به ابعاد وحشــتناك رنجي كه بر مادر و 

وابستگان كودك وارد شده، توجهي نشود.
ضرورت اتخاذ رويكرد مبتني بر بزه ديده شناسي و عدالت ترميمي 

ايجاب مي كند كه به ترميم آثار جرم بر بستگان مقتول و جامعه 
توجه بيشــتري شــود، همچنان كه اجراي عدالت و همچنين 
سياســت هاي پيشــگيرانه ايجاب مي كند كه مجــازات مجرم 
بازدارنده و مؤثر باشــد، ازجمله اينكه تعليق مجــازات و آزادي 
مشــروط به آن تعلق نيابد و مجازات هاي تكميلي از قبيل منع 

اقامت در محل معين به مجازات افزوده شود.
قســمت اخير اليحه كه نظر به اســقاط حق واليــت پدر دارد، 
به درستي از سرايت آثار جرم به ساير فرزندان و تكرار آن پيشگيري 
مي كند. اميدواريم مجلس شوراي اسالمي با مالحظه نياز اجتماع 
و با رويكرد حمايت از كودكان براي تسريع در تصويب اين اليحه 

چاره انديشي كند.

شايد خاطره هاي خوش زيادي از خواسته اي عمومي كه منجر 
به تغيير تأثيرگذار در قوانين شده باشد، به خاطر نداشته باشيم. 
موارد معدودي كه قانونگذاران در آنهــا تن به اصالح و تغيير 
قوانين داده اند، سال ها به طول انجاميده است. مثاًل در مورد جرم 
اسيدپاشي كه بعد از اسيدپاشي هاي زنجيره اي در سال1393 در 
اصفهان، افكار عمومي را به شدت تحت تأثير قرار داد، تالش ها 
براي تشديد مجازات اسيدپاشــي، سرانجام بعد از مدت ها در 
سال1398 به نتيجه رسيد و تبديل به قانون شد. با آنكه چنين 
نتيجه اي اميدواركننده بود اما اين قانون نيز از مطالبات طرح 
اوليه تا حدودي انحراف داشت. نمونه پربحث ديگر در اين باره، 
اليحه تامين امنيت زنان بود كه از سال1390 كليد خورد و 7سال 
در انتظار گرفتن تأييد از قوه قضاييه بــود و هر بار به دليلي، از 
نوبت رسيدگي خارج مي شد. در نهايت در دوره جديد رياست 
قوه قضاييه و دستور رسيدگي ســريع به آن، سرانجام در يكم 
شهريور امسال معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده از 
پايان بررسي اين اليحه و تقديم آن به مجلس شوراي اسالمي 
تا يك ماه ديگر خبر داد كه اين باز به  معناي ورود اين اليحه به 
مرحله ديگري است كه خود ممكن است مدت ها به طول انجامد. 
معصومه ابتكار همچنين از تدوين اليحه جديد ديگري درباره 
تشــديد مجازات پدر درصورت قتل فرزند خبر داد كه تازه به 

قوه قضاييه ارسال شده است. در قانون گذشته مجازات، پدري 
كه فرزند خود را به قتل رسانده، قصاص نمي شود، اما به پرداخت 
ديه در صورتي كه وارثان مقتول يعني مــادر، خواهر و برادر 
درخواست كنند، محكوم مي شود. همچنين مجازات تعزيري 
نيز از 3 تا 10 سال طبق ماده ۶1۲ قانون براي كسي كه مشمول 
سقوط قصاص مي شــود در نظر گرفته شده است. اين قانون از 
جايي حساسيت ها را برانگيخت كه گردن رومينا اشرفي، دختر 
13ساله تالشي به دستان پدر با داس بريده شد و با وجود آنكه 
اين فاجعه هولناك، احساسات عمومي را به شدت جريحه دار 
كرده بود، در نهايت به اتهام قتل عمد به 9سال حبس و پرداخت 
ديه محكوم شد؛ حكمي كه مردم را راضي نكرد. اليحه جديد 
تشديد مجازات در نتيجه اين نارضايتي در دست بررسي قرار 
گرفت. بعضي كارشناسان، ديدگاه بدبينانه تري نسبت به تصويب 
اين اليحه دارند. مواردي مثل طوالني شدن روند بررسي، وجود 
اشكاالت احتمالي در آن و شايد نبود عزمي جدي براي اصالح 
قوانين اين چنيني، از موارد مطرح شده بود. با اين حال، موافقان 
مي گويند از نظر فقهي تشديد مجازات حبس تعزيري قابل انجام 
است و مي تواند بازدارندگي الزم را داشته باشد. در نظرسنجي 
از چهره هاي مدني، فعاالن حقوق زنان و جامعه شناس ها به اين 
سؤال پاسخ داديم كه با توجه به سابقه اي كه در اين موارد وجود 
دارد، احتمال تصويب اليحه جديد »تشــديد مجازات پدر در 
صورت قتل فرزند« چقدر است؟ و درصورت تصويب چه آثاري 

بر جا مي گذارد؟

همه  چيز بستگي به محتواي اليحه دارد
لوايح پيشين و سياستگذاري هاي مجلس شوراي اسالمي در 
گذشته بسيار زمان برده اند. طي تحقيقي كه انجام داده ايم، 
لوايحي كه بيشــترين زمان بررســي را در مجلس به خود 
اختصاص داده اند، در موضوعــات قضايي و كودكان و زنان 
بوده اند. لوايحي در اين باره داشته ايم كه در طول 2سال يا حتي 7سال و 9سال هم به نتيجه نرسيده اند. اين لوايح معموالً براي مدتي 
طوالني در آنجا مسكوت باقي مي مانند. از لحظه اعالم وصول، به كميسيون قضايي مي روند و بعد وارد كارگروه هاي مختلف مي شوند 
و در نهايت در حاشيه قرار مي گيرند. براي رفتن به صحن مجلس و بعد به شوراي نگهبان مدت طوالني بايد طي شود. شانس زيادي 
وجود ندارد كه شوراي نگهبان هم به آن ايرادي وارد نكند و اگر اين ايراد، اساسي باشد، شوراي نگهبان خيلي ساده و صريح پاسخ 
مي دهد و آن را رد مي كند. البته در يكي،دو سال اخير حساسيت هايي كه افكار عمومي درباره موضوعات مختلف نشان داده، تا حدي 
توانسته روي بعضي سياستگذاري ها اثرگذار باشد كه خالف رويه هاي قبلي بوده است. اما درباره شوراي نگهبان نمي توان با اين ديد 
نگريست كه تحت تأثير افكار عمومي قرار گيرند. در نهايت همه  چيز بستگي زيادي به محتواي اليحه دارد. قانوني كه در حمايت از 
كودكان و نوجوانان در ارديبهشت 1399تصويب و نهايي شد، بسيار دقيق و حسابي بود. ضمانت هاي اجرايي جدي داشت و همه  چيز 
در آن ديده شده بود؛ در حقيقت يكي از لوايح تحسين برانگيز در اين زمينه بود. ممكن است در اليحه جديد درباره مجازات پدران، 

همه زوايا و ابعاد مختلف موضوع ديده نشده باشد و همين مي تواند كار را سخت كند.

ياسر باقري
عضو هيأت علمي گروه برنامه ريزي 

اجتماعي دانشگاه تهران

اليحه به شرطي موفق مي شود كه مطالبات جامعه ادامه يابد
اليحه تشديد مجازات پدراني كه قاتل فرزند هستند، هنوز به 
جايي نرسيده است و همچنان در دستور كار دولت است. بعد 
از بررسي ها در دولت بايد به كميسيون هاي مجلس برود و در 
آنجا طي يك فرايند طوالني بررسي شود؛ كار بسيار زمان بري 
است. اتفاقي كه براي روميناي 13ساله افتاد، جامعه را متاثر كرد و حكمي هم كه براي پدر قاتل او صادر شد واكنش جامعه را در 
پي داشت. نكته مهم و بحث برانگيز اين بود كه پدر رومينا با علم به اينكه مجازات سنگيني در انتظارش نخواهد بود، اين كار شنيع 
و وحشتناك را انجام داد. مطالبات جامعه در اين باره باعث شد مقامات دولتي نيز واكنش نشان دهند و درخواست برخورد جدي 
با اين جنايت داشته باشند. معاونت زنان رياست جمهوري نيز با ارائه پيشنهاد اصالح قوانين كيفري در اين زمينه، به ماجرا ورود 
كرد. رئيس قوه قضاييه نيز خواستار برخورد جدي شد كه نشان از اهميت موضوع دارد. اين اليحه مي تواند قانون مجازات اسالمي 
را به نفع كودكان، دختران و پسراني كه با اين جنايات مواجه مي شوند، اصالح كند. موضوع مهم اين است كه واكنش ها و مطالبات 
جامعه مدني نبايد متوقف شود. اين اليحه در صورتي موفق خواهد شد كه مطالبات جامعه مدني در اين زمينه ادامه يابد تا مجلس 

نيز بررسي آن را در اولويت قرار دهد.

طيبه سياوشي
عضو سابق فراكسيون زنان 

مجلس شوراي اسالمي

مجازات تعزيري سنگين مي تواند بازدارندگي ايجاد كند
در مقررات كيفري ما تحت تأثير منابع فقهي، اگر پدري 
فرزندش را به قتل برساند داراي مجازات قصاص، يعني 
كيفر مربوط به قتل عمدي نخواهد شــد. به اين قانون 
نقدهاي فراواني وارد شده است از جمله اينكه اين قانون، مجوزي براي قتل فرزندان و موجب خشونت است. در 
ارديبهشت ماه سال جديد خوشبختانه قانونگذار، قانوني را تصويب كرد كه تا حد زيادي بحث مربوط به عدم مجازات والدين تعديل شد، بحث 
سلب حضانت و حتي مواردي كه سالمت جسمي و جنسي كودكان را به خطر اندازد در ماده هاي 9و 10مورد اشاره قرار گرفت؛ قانوني كه به 
 نظرم بعد از انقالب جزو قوانين تقريباً كامل و كارگشا خواهد بود. حاال ظاهرا دولت در حال تدوين قوانيني است كه براي رفع نواقص موجود 
اقدام كند كه اميدواريم به 2مطلب در آن پرداخته شود؛ يكي بحث آزار و اذيت جسمي از سوي والدين نسبت به فرزندان است. يكي ديگر از 
مشكالت قانوني ما، موضوع مجازات مربوط به قتل فرزند از سوي پدر است كه البته در قوانين جديد داراي كيفر تعزيري است ولي ميزان اين 
مجازات كفايت نخواهد كرد. لذا پيشنهاد ما اين است كه با استفاده از آموزه هاي حقوق كيفري در مورد اين نوع قتل ها اگر قرار است مجازات 
قصاص را پيش بيني نكنيم، حداقل آن را جزو قتل هاي فاقد مجازات قصاص اما مثال داراي مجازات درجه يك تعزيري يعني حبس ابد يا 
25سال حبس و... محسوب كنيم كه باعث پيشگيري كيفري باشد. پيشنهاد مجازات حبس جنايي درجه يك براي قتل فرزندان توسط پدر 
به اين خاطر است كه اعضاي شوراي نگهبان به خاطر مغايرت شرعي با آن مخالفت نكنند و مجازات ناچيز تعزيري به مجازات سنگين تري 

تبديل شود. مجازات تعزيري مي تواند اثربخشي و بازدارندگي خاص خود را داشته باشد.

علي نجفي توانا
حقوق دان و استاد دانشگاه

اليحه تشديد مجازات پدران قاتل يا ژست سياسي؟
اگر اليحه تشــديد مجازات پدران در صــورت قتل فرزند، در 
مجلس شوراي اســالمي نيز تصويب شــود، احتمال آنكه در 
شوراي نگهبان رد  شود، وجود دارد. به هر حال فقهاي شوراي 
نگهبان، كارشناسان انطباق مباني و طرح هاي قانوني با مباني و دستورات ديني به شمار مي آيند و 
اگر مغايرتي ميان اين اليحه با مباني و دستورات ديني، احساس شود، امكان عدم تصويب آن وجود دارد. ولي قاعده خوبي در 
فقه داريم با عنوان احكام ثانويه كه فقها بر حسب مقتضيات زمان و مكان تشخيص مي دهند كه قاعده جديدي را ابالغ كنند. 
ممكن است اين كار را بكنند ولي خيلي خوش بين نيستم. در جريان قتل رومينا، دختر 13ساله تالشي از سوي پدرش، مشخص 
شــد كه پدر، آگاهانه و با علم به نوع مجازات خود، تصميم به قتل او گرفته است. در نتيجه افزايش مجازات مي تواند به عنوان 
يك عامل بازدارنده در اين زمينه عمل كند. گرچه تنها روش براي كاهش خشونت هايی از اين دست، افزايش مجازات نيست 
ولي قطعاً يكي از راه ها به شــمار مي آيد. يكي ديگر از راه ها، براي كاهش خشونت خانگي تقويت عملكرد بهزيستي، اورژانس 
اجتماعي، آموزش از سوي مدارس، آگاهي بخشي به زنان درباره حقوق خود و توجيه مردان درباره اين حقوق است. غربالگري 
مرداني كه دچار اختالل هستند و درمان آنها، راه ديگري است كه مي تواند اثرگذاري داشته باشد. تصويب قانون كار سختي 
است و با توجه به عمر دولت، ارائه اين اليحه را ژست سياســي معاونت زنان رياست جمهوري مي بينم تا به مردم نشان دهند 

كه با مطالبات آنها همراهند.

عليرضا شريفي يزدي
جامعه شناس

افزايش مجازات فرزندكشي منع فقهي و قانوني ندارد
نظرسنجي همشهري از چهره هاي حقوقي، اجتماعي و مدني درباره 
احتمال تصويب اليحه جديد »تشــديد مجازات پدر در صورت قتل 

فرزند« و تبعات آن
شبنم سيدمجيدی

روزنامه نگار

پيگيري مجلس 
براي تغيير مجازات 

پدران قاتل فرزند

تشــديد مجازات پدران قاتل از 2 منظر قابل بحث است؛ 
يكي در مورد پرونده قتل رومينا دختر 13ساله تالشي است 
كه به طور خاص پيگير آن بوده ايم و با قوه قضاييه درباره آن 
گفت وگوهايي داشته ايم تا ببينيم از چه ظرفيت هاي حقوقي 
مي توان استفاده كرد براي اينكه مجازات قتل فرزند از سوي 
پدر بيش از چيزي باشد كه در حكم پدر رومينا صادر شده 
است. مجازات فعلي كه 9ســال حبس است، افكار عمومي 
را جريحه دار كرده و آنها خواستار تجديدنظر در اين حكم 
شده اند. ما نيز به دنبال راه حلي حقوقي دراين باره هستيم. 
موضوع ديگر، پيش بيني قانوني براي برخورد با موارد مشابه 
اين پرونده اســت. در مورد اصالح قوانين مربوطه بايد كار 
مطالعاتي جدي انجام گيرد و به همين منظور كارگروهي 
در مجلس شــوراي اسالمي فعال شــده و در حال بررسي 
موضوع هســتند. خروجي اين كارگروه مشخص مي كند 
كه از نظر قانوني چه تغييراتي در مورد مجازات پدراني كه 
فرزند خود را به قتل مي رسانند، مي توانيم ايجاد كنيم. در 
اين باره بايد هم افكار عمومي و هم وجه بازدارندگي حكم در 
نظر گرفته شود. مجلس درباره اين موضوع حساسيت الزم 
را دارد. البته در موضوع پيشگيري نيز بايد اقداماتي انجام 
شود. نوع مجازات مي تواند در پيشگيري از وقوع جرم هم 
تأثيرگذار باشد، اما قاعدتاً مسائل ديگري نيز مطرح است. در 
پيش زمينه قتل رومينا توسط پدر، يك فضاي اجتماعي قرار 
داشت و آن فضاي اجتماعي اگر اصالح نشود، با حكم قضايي 
و مجازات نمي توانيم از چنين جرائمي جلوگيري كنيم. بايد 
زمينه هايي كه باعث وقوع اين اتفاق شده اند كنترل شوند. 
ما نيز پيگير هستيم تا توازني بين آنچه در فقه وجود دارد با 

وجه بازدارندگي مجازات ايجاد شود.

فاطمه قاسم پور
رئيس فراكسيون زنان مجلس يازدهم شوراي اسالمي

بعضي كارشناســان، ديدگاه بدبينانه تري 
نسبت به تصويب اليحه تشــديد مجازات 
پدران قاتل دارند. مواردي مثل طوالني شدن 
روند بررسي، وجود اشكاالت احتمالي در آن 
و شايد نبود عزمي جدي براي اصالح قوانين 
اين چنيني، از موارد مطرح شــده بود. با اين 
حال، موافقان مي گويند از نظر فقهي تشديد 
مجازات حبس تعزيري قابل انجام اســت و 

مي تواند بازدارندگي الزم را داشته باشد

سابقه نوع برخورد با لوايح پيشروانه، نااميدكننده است
طبق قوانين مندرج در قانــون، تا امروز اگر پدر و جد 
پدري مرتكب قتل فرزند شــوند، هنگام مجازات از 
معافيتي بيشتر از ديگران برخوردارند.پرهيز از تشديد 
مجازات در اين مورد ريشه در نگاه مردساالرانه دارد. 
اينكه در مجلس و دولت تالش مي شود تا قوانين اصالح شوند، به خودي خود يك گام رو به جلو است اما وقتي بخواهيم اين موضوع را 
از ديدگاه جامعه شناسانه نگاه كنيم، بايد در سطحي كالن و وسيع تر آن را تحليل كنيم. مردساالري در متن اجتماعي ما، در فرهنگ، 
ارزش ها و قوانين ما ريشه دوانده است. ما آن قدر به صورت گسترده و ريشه اي گرفتار اين پديده هستيم كه شايد اصالح قانون تأثير 
زيادي در كليت موضوع نداشته باشد. مي خواهم اين نتيجه را بگيرم كه اگر در اين باره عزم جزم وجود دارد و تصميم گرفته شده كه 
پديده مردساالري مورد نقض قرار بگيرد، در بسياري از قوانين حقوقي و سياستگذاري هاي فرهنگي چه در سطح كالن و چه در سطح 
خرد بايد بازنگري هاي اساسي و جدي انجام شود. من به عنوان يك جامعه شناس، در سياستمدارانمان نمي بينم كه كمر همت بسته 
باشند تا با فرهنگ آسيب رسان مردساالر به شكل جدي، مقابله و رويارويي كنند. نمي خواهم پيشداوري كنم اما در گذشته ديده ايم 
كه با پيشنهادها و لوايحي كه جنبه پيشروانه دارد، هميشه برخورد مقابله اي و منفي شده است. چنين اراده اي را در همه افرادي كه 
مستقيم و غيرمستقيم در الگوسازي جديد، چه از نظر فرهنگي، چه در قالب قانون دخيل اند، نمي بينم. شايد اين مورد استثنا واقع 

شود و مرجع تصميم گيري كه شوراي نگهبان است، برخالف رويه گذشته عمل كند.

احمد بخارايي
مدير گروه مسائل و آسيب هاي 

اجتماعي در انجمن جامعه شناسي ايران

افزايش مجازات پدر از نظر فقهي منعي ندارد
در قانون مجازات كيفري، مجازات هايي براي 
مجرمان در نظر گرفته شده است. مجازات هايي 
كه در دســته حد قرار مي گيرند، محدوديت 
دارند و حاكم شــرع و قاضي نمي تواند در اين مجازات ها كه مشــخص و معين است، تغيير ايجاد كند و 
شدت آنها را باال ببرد. اما درباره مجازات هايي كه در دسته تعزيرات قرار مي گيرند، دست قاضي بازتر است و حق تشديد آنها را دارد. 
تعزيرات جنبه بازدارندگي و تاديبي دارند كه فضا را باز مي گذارند تا حاكم شرع در مورد آن تصميم بگيرد كه چه ميزان از مجازات 
مي تواند بازدارندگي الزم را ايجاد كند. مجازات براي پدري كه فرزند خود را به قتل رسانده نيز در دسته تعزيرات قرار دارد و منعي براي 
افزايش مجازات تعزيري آن در قانون نيست. البته در كل به تصويب اين اليحه چندان خوش بين نيستم. معموالً قانونگذاران با چنين 
تغييراتي مخالفت مي كنند. به خصوص آنكه فشار رسانه اي و اجتماعي در مورد اليحه تشديد مجازات پدراني كه فرزند خود را به قتل 
رسانده اند وجود دارد. اين فشارها مي تواند گاهي تأثير عكس بگذارد و قانونگذار فكر كند با تصويب اين اليحه، راه باز مي شود تا همه 
قوانين تغيير كند. البته اينها همه قطعيتي ندارد. در هر صورت به صورت عادي، بررسي و تصويب يك اليحه در مجلس بسته به اينكه 

چه فوريت هايي وجود دارد، ممكن است زمان زيادي به طول انجامد.

حجت االسالم والمسلمين امين اسدپور
استاد سطوح عالي حوزه علميه قم
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 تشديد مجازات

فرزندكشی

این شماره

رومينا نخستين دختري نبود كه قرباني خشم پدرش شد، اما قتل او 
موجي از نارضايتي و مطالبه گري را ايجاد كرد و اكنون بسياري اميد 
دارند تا خون روميناي بي گناه، زنجيري بر دستان پدران قاتل شود.
شايد پدران ديگري كه كمر به قتل فرزند دختر خود بسته بودند، 
مانند پدر رومينا تمام خألهاي قانوني را مو به مو مرور كرده بودند؛ 
چرا كه كشتن فرزند دختر اگر با اشد مجازات هم همراه شود، در 
نهايت 10 سال از زندگي پدر قاتل را به زنجير مي كشد. نبود تناسب 
ميان جرم كشتن فرزند و مجازات پدر قاتل موضوعي است كه پس 
از قتل رومينا زمينه يك مطالبه گري براي تغيير قانون را مهيا كرد 
تا جايي كه معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، اليحه اي 
را براي تشديد مجازات پدران مرتكب قتل فرزند، در دستور كار 
قرار داد. براي بررسي سرنوشت اين اليحه به سراغ شهناز سجادي، 
دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
رفته ايم. براساس گفته ســجادي اين اليحه تنها به بحث قانون 
تعزيرات و افزايش سال هاي حبس پدر پرداخته است؛ چرا كه بحث 
قصاص مربوط به مسائل فقهي است و بررسي قصاص پدران قاتل 

فرزند از دايره فعاليت هاي اين معاونت خارج است.

گفت وگو با شهناز سجادي؛ دستيار حقوق شهروندي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده درباره جزئيات اليحه تشديد مجازات پدران قاتل 

مطالباتعمومي،مخالفانراواداربهپذيرشميكند
بحث قصاص پدران قاتل نياز به بررسي فقهي دارد و اليحه پيشنهادي تنها مربوط به قانون تعزيرات است

كدام درخواست هاي جمعي ما در سال هاي اخير به ثمر نشستند و قوانين موجود را اصالح كردند؟

سرنوشت مطالبه گري 
عضويت كنوني سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد، محصول يك همه خواهي درست است 

ديگر همه ما حداقل يك بار اين احســاس را تجربه 
كرده ايم؛ ما كه براي استيفاي حق خود از دمكراسي، 
بارها و بارها پاي صندوق هــاي رأي رفته ايم، ما كه 
در همه اين ســال ها دنبال راهي براي ساختن اين 
سرزمين بوده ايم، حاال بايد ديگر بهتر از هر جامعه اي 
فرهنگ مطالبه گري را فراگرفته و كنش هاي سياسي-
اجتماعي را شناخته باشــيم. در تمامي اين سال ها 
بارها و بارها- گاهي شــايد به روش هاي ناكارآمد- 
مطالبه هايي از مردم روي ميز مسئوالن قرار گرفته 
است. بعضي از اين درخواســت ها هرگز به نتيجه 
نرسيدند و بعضي ديگر اما در نهايت منجر به اصالح 
قانون در ساختمان بهارستان شدند. تصويب عضويت 
در  FATF، اليحه منع خشونت عليه زنان، درخواست 
براي تعيين محل هاي قانوني بــراي تجمعات و... از 
مطالبه هايي بودند كه تاكنون محقق نشدند اما در 

مقابل »همه خواهي« محصوالت خوبي مثل اصالح 
بعضي قانون ها، اعطاي تابعيت بــه مادران ايراني و 
تشديد مجازات اسيدپاشي هم با خود در سال هاي 
اخير به همراه داشته است. تحقق مطالبه اما سوي 
ديگري هم به جز مسئوالن دارد؛ شهروندان. بايدهايي 
متوجه ما مي شود كه شايد تا به امروز به درستي آنها 
را درك نكرده ايم. موضوعات مورد مطالبه )فراگرفتن 
آنچه بايد از مســئوالن امر درخواست شود( و راه و 
رسم مطالبه گري )آيا هشتگ زدن كافي است؟( از 
مهم ترين محورهايي است كه بايد درباره آنها آموزش 
ببينيم. گام بعدي هم ايجاد آگاهي براي شهروندان 
نسبت به حقوق و مسئوليت هاي خودشان است تا 
بعد از فراگيري اين اصول اوليه، نخبگان، كارشناسان 
متعهد، سازمان هاي مردم نهاد و... هم در چارچوب 
قانوني مطالبه گري قرار بگيرنــد و صداي مردم در 
رسانه ها شوند. اما در اين سال ها چه لوايحي بعد از 
مطالبه مردم باالخره تصويب و چه قانون هايي در اين 

حوزه اصالح شدند. 

تصويب اصالح قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
ماجرا از سپنتا نيكنام شروع شد. در انتخابات سال96 شوراي شهر، او با 22هزار راي، به عنوان نفر هفتم 
انتخاب شد اما حضور اين عضو زرتشتي شوراي شهر يزد با شكايت يك كانديداي شكست خورده 
به خاطر انتخابات و با دستور ديوان عدالت اداري در اين نهاد محلي در شوراي شهر تعليق شد. تعليق 
سپنتا به خاطر زرتشتي بودن بود؛ لغو عضويت يك عضو شــورا كه با رأي مردم باال آمده بود صداي 
اعتراض خيلي ها را بلند كرد و نام نيكنام در همه رسانه ها، شبكه هاي اجتماعي و... پيچيد تا جايي 
كه در نهايت مجلس شوراي اسالمي در آذر ماه سال 96، اصالح قانون انتخابات شوراها را تصويب كرد. در اين مصوبه 
2تبصره به ماده 30 قانون انتخابات شوراها افزود شد كه تبصره نخست مي گويد: »اقليت هاي ديني شناخته شده در 
قانون اساسي ساكن در شهرها و روستاهاي كشور مي توانند نامزد انتخابات شوراهاي اسالمي همان شهر و روستا 
شوند«.  اگرچه بعد از اصالح اين قانون دوباره اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان كار را به مجمع تشخيص مصلحت 
نظام كشاند اما در نهايت ورق به نفع سپنتا برگشت و خبر خوش در همه ايران پيچيد. او حاال به واسطه مطالبه گري 

ما، يكي از اعضاي شوراي اسالمي شهر يزد و رئيس كميسيون خدمات شهري اين شوراست.

قانون حمايت از حقوق معلوالن
كم  توانان حركتي سال هاي سال است كه سهمي در شــهرهاي بزرگ ندارند. آنها براي ترددهاي 
معمولي روزمره، دچار چالش هاي جدي مي شدند و مي شوند. فعاالن مدني از تريبون هاي مختلف 
بارها و بارها نسبت به اصالح قوانين موجود درباره معلوالن هشدار داده بودند. در اليحه قانوني كه 
20اسفند ماه سال 96تصويب شد، مناسب  سازي ، دسترس  پذيري و تردد و تحرك، خدمات بهداشتي، 
درماني و توانبخشي، كارآفريني، اشتغال، مسكن، حمايت هاي مالي و برخي تسهيالت براي افراد 

داراي معلوليت پيش بيني شده است؛ اگرچه اين قانون هم مثل قوانين ديگر هنوز روي كاغذ است.

اصالح قانون مبارزه با پولشويي در مجلس )ناكام در مرحله بعد(
FATF يكي از پرسروصداترين مطالبه هاي مردمي بود كه اقتصاددان هاي بسياري بر ضرورت تصويب 
آن تأكيد كرده بودند؛ بدون به ثمرنشســتن لوايح چهارگانه FATF ارتباط مالي ما با جهان تقريبا 
 FATF قطع شده است. چند روز مانده به ورود نام ايران به ليست سياه، تقريبا بيشتر رسانه ها درباره
تحليل هاي جامعي ارائه كردند. نمايندگان مجلس در نهايت بعد از فشارهاي بسيار، قانون مبارزه با 
پولشويي كه پيش تر در سال 86تصويب شده بود را سوم مهرماه سال گذشته اصالح كردند. اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي يا همان پالرمو و اليحه 
الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم )CFT( به عنوان 2 اليحه از لوايح چهارگانه FATF در 
مجلس تصويب و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارجاع شدند. البته اين دو اليحه پس از رفت و برگشت بين شوراي 
نگهبان و مجلس و اصرار نمايندگان بر مصوبه خود براي اظهارنظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع 
شد كه تاكنون تعيين تكليف نشده است. اگرچه اين لوايح در نهايت روي ميز مجمعي ها ماند و تصويب نشد اما گذر 

از سد بهارستان به واسطه مطالبه گري، محقق شده بود كه مي تواند درس خوبي براي همه ايراني ها داشته باشد.

قانون تابعيت مادران ايراني 
مريم ميرزاخاني، نابغه رياضي يكي از قربانيان اين قانون اصالح نشده بود. تا پيش از تصويب اين قانون، 
زنان ايراني كه با مردان غيرايراني ازدواج مي كردند، نمي توانستند براي فرزندان خود تابعيت ايراني 
بگيرند و اين قانون تبعيض آميز دردسرهاي بسياري براي مادران ايراني رقم زده بود. در نهايت اما بعد 
از كشمكش هاي بسيار و مطالبه افراد مختلف، رئيس مجلس شوراي اسالمي قانون تابعيت فرزندان 

حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را در پانزدهم مهر ماه سال گذشته ابالغ كرد.

قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن
بيشتر قربانيان اسيدپاشي ديگر به زندگي طبيعي خود برنخواهند گشت. آنها كه به زنان در خيابان ها 
با ظرف اسيدي كه به راحتي تهيه كرده  بودند حمله مي كردند و زنان را مي سوزاندند اما در نهايت 
مجازات بازدارنده اي انتظارشان را نمي كشيد. عده اي ناشناس در مهرماه سال93 در شهر اصفهان به 
زنان بي گناهي به شكل زنجيره اي اسيد پاشيدند بدون آنكه حتي دستگير شوند. تجمعاتي در اعتراض 
به اين رويه برگزار و صداي مردم در شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها بلند شد. كار به جايي رسيد كه 
جمعي از قربانيان اسيدپاشي در مجلس به عنوان مهمان حضور پيدا كردند تا در نهايت مجازات هاي اسيدپاشان 
تشديد شود و قوانين موجود اصالح. به موجب اين مصوبه عالوه بر تعيين مصاديق مربوط به اسيدپاشي، مجازات هاي 
سخت گيرانه تري براي عامالن اسيدپاشي درنظر گرفته شــد. پرداخت هزينه هاي درمان بزه ديده، ارائه خدمات 

روانشناختي، مددكاري و توانبخشي و بررسي خارج از نوبت شكايات مربوطه از ديگر مصوبات اين قانون بود.

تصويب قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
پس از گذشت 19ســال از تصويب قانون حمايت از كودكان باالخره قانون حمايت از اطفال و نوجوانان 
مراحل تصويب خود را طي كرد و به دولت ابالغ شد. در قانون قبلي وظايف سازماني مشخصي وجود نداشت 
و فقط جرم انگاري شده بود؛ قانوني كه ناكارآمدي خودش را در تمام اين سال ها اثبات كرده بود. يكي از 
مباحثي كه در اين قانون به طور خاص توجه شده، توسعه اختيارات دادستان هاست كه مي توانند دخالت 
مستقيم كنند. وقتي كودك در معرض خطر است به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده تا مداخله كنند. 
به اين صورت كه در ماده 33 هرگاه خطر شديد و قريب الوقوع طفل و يا نوجوان را تهديد كند، مددكاران 
اجتماعي بهزيستي يا ضابطان دادگستري و يا واحد حمايت دادگستري اجازه دخالت دارند. گفتني است 
در قانون جديد، حمايت از كودكان و نوجوانان بدسرپرست هم راحت تر انجام مي شود. شايد اگر اين قانون 

زودتر نوشته، پيگيري و دراجراي آن اهتمام ورزيده مي شد، رومينا اشرفي امروز زنده بود و در ميان ما نفس مي كشيد.
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ليال شريف
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خانم سجادي! اليحه پيشنهادي موضوع تشديد مجازات 
پدر مرتكب قتل فرزند به چه مرحله اي رســيده و قرار است اين 

تشديد مجازات شامل چه مواردي باشد؟
به  طور كلي در سيستم قانوني كشور براي قتل نفس، مجازات قصاص 
در نظر گرفته شده است، ولي قصاص استثنائاتي هم دارد، ازجمله وقتي 
كه رابطه قاتل و مقتول، پدر و فرزندي باشــد. به  عبارت ديگر اگر پدر 
يا جد پدري، فرزند خود را به قتل برساند، اين افراد از مجازات قصاص 
معاف هســتند و مجازات پرداخت ديه در صــورت مطالبه اوليای دم، 
براي قاتل در نظر گرفته مي شود. ليكن در مواردي كه قاتل بنا به داليل 
قانوني ازجمله معافيت  يا گذشت اولياي دم به  عنوان شاكي پرونده يا 

نداشتن شاكي خصوصي مشمول مقررات قانون 
قصاص قرار نگيرد، از حيث جنبه عمومي جرم كه 
نظم عمومي و امنيت جامعه به هم خورده است، 
مجازات حبس تعزيري به موجب ماده 612 قانون 
تعزيرات به  مدت حداقل 3 و حداكثر 10 ســال 
حبس براي اينگونه مرتكبين قتل پيش بيني شده 
است. براين اســاس پدري كه قصاص نمي شود، 
مجازاتش در دايره قانون تعزيرات و ماده مذكور 

تعيين مي شود.
هم اكنون اين بحث مطرح است كه 
تناسبي ميان اين جرم و مجازات وجود ندارد...
پيش از اين نيــز برخي حقوقدان ها بر ســر اين 
موضوع، مباحث فراواني داشته اند كه عموماً اين 
ميزان مجازات براي فردي كه مرتكب قتل نفس 
شده، تناسبي ندارد. در واقع اين مجازات نه تنها اثر 
بازدارندگي ندارد بلكه عدالت كيفري در اين بخش 
ناديده گرفته شده است. در ارتباط با معافيت پدر 
و پدربزرگ و جد پدري از كيفر قصاص در صورت 
ارتكاب قتل فرزند و تعيين مجازات به 3 يا حداكثر 
10 سال نيز همواره همين چالش ها بوده است. در 

جريان قتل رومينا شبكه هاي اجتماعي و نظرات عمومي نشان از همين 
چالش داشت، به  طوري كه خشم عمومي از مسامحه قانون بيش از قتل 

فجيع از سوي آن پدر بود.
در گذشته هم هر از گاهي كه در جامعه ما اين نوع قتل ها رخ مي داد بحث 
ضرورت بازنگري در قانون شــدت مي يافت، اما بعد به  دست فراموشي 
سپرده مي شد. قتل رومينا شــوك عجيبي به جامعه وارد كرد، هرچند 
بي سابقه نبود، اما كم سابقه بود. شايد ناشــي از ظرفيت فضاي مجازي 
بود به خصوص كه مطالبات براي تغيير قانون از همين طريق گوش ها را 
شنواتر كرد. در آن ايام تلخ پرسش رسانه اي به  عنوان صداي شهروندان 
بارها تكرار شد كه چرا مجازات پدر در صورت قتل فرزند تا اين حد سبك 
است؟ از طرف ديگر خون ريخته اين نوجوان طوري شوك وارد كرد كه 
حتي مردم عادي كه از حقوق اطالعاتي هم ندارنــد، در كنار نخبگان 
ضعف و مسامحه قانون را بارها به چالش كشيدند و اصالح آن را مطالبه 
كردند. در همين شرايط معاونت امور زنان و خانواده رئيس جمهوري با 
هدف ضرورت تامين امنيت درون خانه ها بــراي كودكان و نوجوانان با 
اين باور كه مجازات مناسب، عامل مهم در كاهش خشونت خانگي عليه 
فرزندان خواهد بود، ايده تشديد مجازات پدر و جد پدري در مواقع قتل 
فرزندان را مورد بررسي و كارشناســي قرار داد. در اين بررسي ها بحث 

مجازات حبس يا مجازات قصاص مطرح بود.
اصوالً معاف بودن پدر از قصاص، ريشه فقهي و فتوايي دارد. فقهای موخر 
و معاصر بر اين موضوع نظرات موافق و مخالف داده اند. ما به اين نتيجه 
رسيديم كه بحث قصاص پدر نياز به بررسي فقهي دارد و از طرق مختلف، 
ازجمله راهكار احكام ثانويه يا فقه حكومتــي آن طوري كه تا كنون در 
عرصه تقنيني روال بوده است، بايد اتفاق بيفتد. به اين ترتيب به سراغ 

قانون تعزيرات رفتيم.
در قانون تعزيرات به كدام قانون تكيه كرديد؟

در بررسي ها بنا بر اين شد كه مجازات تعزيري پدر و جد پدري در صورت 
قتل فرزند تشديد شود، بنا براين اين قســمت مرتبط با موضوع مورد 
بررســي قرار گرفت. چون ميزان مجازات ها در قانون مجازات اسالمي 
مصوب سال 92 درجه  بندي شده اند، لذا مجازات ماده 612 مي بايست 
با درجه مجازات ها منطبق مي شد. با توجه به اين نكته، اشد مجازات كه 
در قانون مذكور مجازات درجه يك با حداقل 25 ســال حبس را شامل 

مي شود، براي پدر مرتكب قتل فرزند لحاظ شد.
مجازات حبس درجه يك شامل چه مواردي است؟

حداقــل 25 ســال حبس، جــزاي نقــدي بيــش از يــك ميليارد 
)1.000.000.000( ريال و مصادره كل اموال در اين دسته از مجازات 
قرار مي گيرد. به هر حال، اين اليحه پيشــنهادي از ســوي خانم دكتر 
ابتكار، معاون امور زنان و خانواده براي كميســيون لوايح دولت ارسال 
شد كه با مساعدت معاون اول رئيس جمهور، اين اليحه خارج از نوبت در 
كميسيون اصلي لوايح بررسي شد و پس از كسب نظر كارشناسي معاونت 
حقوقي رياست جمهوري، به لحاظ قضايي بودن اليحه، جهت بررسي به 

قوه قضاييه ارسال شد.
براساس صحبت هاي شما بايد بگوييم كه در بحث تشديد 
مجازات پدر 2 راه وجود داشت؛ يك مسير مربوط به قصاص و راه 

ديگر قانون تعزيرات. معاونت امور زنان به دليل آنكه بحث قصاص به 
مباحث فقهي مربوط مي شد، اين مسير را انتخاب نكرد؟

قانون مجازات اســالمي مشــتمل بر اهم جرائم و مجازات ها، حدود و 
قصاص و ديات و تعزيرات است. در تعزيزات دست قانونگذار بازتر است. 
چون قانون حدود، قصاص و ديات ناشي از احكام فقهي است. بنابراين 
مسير سهل تر، قابل قبول تر و كم چالش تري انتخاب شد. به خصوص كه در 
اليحه پيشنهادي معاونت مبني بر تشديد مجازات پدر، قانون جديدي 

تدوين نشده بلكه ميزان مجازات مقرر قبلي افزايش يافته است.
پس در بحث قصاص به دليل مســائل فقهي دست شما 

بسته است؟
در بحث احكام فقهي براساس شريعت، آزادي 
عمل محدود اســت. به خصوص در مواردي كه 
براساس حكم صريح قرآني باشــد، مثل اصل 
قصاص. بنابراين مبناي برخي حواشــي اصل 
قصاص مثل هميــن معافيت پــدر از مجازات 
قصــاص براســاس احــكام فقهــا، مبتني بر 
استنباط ها و استدالل هاي متنوع و مختلف از 

منابع قرآن، سنت، عقل و اجماع است.
يعني االن نمي توان به اين موضوع 

وارد شد؟
تجديد نظر در مقررات قانوني با مبناي فقهي در 
عرصه قانونگذاري مسبوق به سابقه است. اصوالً 
اجتهاد به اين منظور اســت كه نيازها و مسائل 
اجتماعي را پاســخگو باشــد و راه حل شرعي 
در حل معضالت اجتماعي ارائــه كند. در فقه 
بن بست وجود ندارد و براي هر موضوع و معضل 
روز، فقيه مي تواند با اســتفاده از منابع فوق راه 

شرعي بيابد.
مي خواهم بدانم كه آيا در رابطه 
با اين موضوع خــاص، رايزني با علما و فقها 

انجام شده است؟
خير. چون همانطور كه عرض شد در اليحه پيشنهادي ای كه در تشديد 
مجازات پدر در قتل فرزند از ظرفيت قانون تعزيرات اســتفاده شده، به 
بررسي مقررات معافيت قصاص پدر پرداخته نشده است. ممكن است 
افراد ديگري بخواهند كار اساســي كنند و در لغو معافيت پدر از حكم 
قصاص نظر فقها را جلب كنند يا از راه هاي فرعــي مثل فقه حكومتي 

تغييري در اين بخش از قانون ايجاد كنند.
قتل رومينا و مجازات تعيين شده براي پدر او، موجب شد 
تا بحث واليت پدر بار ديگر مورد توجه قرار بگيرد، آيا تا به حال بر 

سر محدود كردن واليت پدر بحثي صورت گرفته است؟
قانون مدني كه به تعريف واليت قهري پدر و جد پدري مي پردازد، دامنه 
واليت را سرپرســتي، امور نكاح و اداره امور مالي فرزند صغير تا ســن 
هجده سالگي يا با حكم رشد قضايي شــامل كرده است، از سوي ديگر 

والدين حق تنبيه فرزنــد جهت تاديب را دارند، 
بنابراين در قانون مدني اين واليت محدود است.

با توجه به اين خأل مهم، آيا مي توان 
در به روز رساني مقررات داراي مبناي فقهي 

گام برداشت؟
فلسفه وجودي فقه از طريق اجتهاد براي تسهيل 
امور و حل معضالت و پاســخگويي بــه نيازها و 
ضرورت هاي جامعه در چهارچوب شريعت است. 
همانطور كه معضالت، نيازها و ضرورت ها به روز 

مي شود، پاسخ ها هم بايد به روز باشد.
با توجه به تجربه ســی ساله شما 
به  عنوان يك حقوقدان فعال در حوزه زنان 
و كودكان، چه مواردي بوده اســت كه بحث 

محدوديت واليت پدر پيگيري شده باشد؟
بحــث محدوديت واليت مطرح نيســت، يعني 
نياز نيست. زيرا در ســال 79 با اصالحيه اي بر 
ماده 1184 قانون مدني براي اول بار، عزل ولي 
قهري از واليت در موارد عدم رعايت غبطه صغير 

و ارتكاب اقدامات حقوقي به ضرر اطفال و نوجوانان تحت واليت، مطرح 
و ماده واحده اي تصويب شد و مورد تأييد شــوراي نگهبان قرار گرفت. 
در شــرايط فوق ولي قهري از ســوي دادگاه عزل و از تصرف در اموال 
صغير منع می شــود و دادگاه فرد صالحي را به  عنوان قيم فرزند تعيين 
می كند. طبق ذيل همين ماده واحده، چنانچه ولي قهري به  دليل كبر 
سن يا بيماري و امثال آن، قادر به اداره اموال صغير نباشد طبق مقررات، 

دادستان فردي را به عنوان امين به ولي قهري انتخاب مي كند.
بنابراين با اصالحيه فوق، در بحث حقوقي نيازي به محدود كردن دامنه 
واليت پدر و جد پدري در شــرايطي كه منافع فرزند به خطر مي افتد، 
نيست. هم اكنون مشكل اساســي در بحث واليت در مواقعي است كه 

جان صغير توسط پدر و جد پدري به خطر مي افتد.
برخي ايجاد مشكالت در حوزه زنان را ناشي از نگاه سنتي 

فقهي مي دانند، تا چه حد اين تحليل قابل قبول است؟

دقيقاً اينطور نيســت. در حوزه زنان با افــراد غيرمذهبي مواجهيم كه 
اعتقادي به دين و فقه ندارند، اما رويكرد ضد حقوق زن دارند. در مقابل، 
بسياري از معتقدان به فقه، حتي از روحانيون، نه تنها به حقوق و كرامت 
زنان اعتقاد دارند، بلكه در راه اعتالي آن تالش مي كنند و برخي از آنان 

با معاونت زنان در اين راه همكاري مي كنند.
در موارد متعددي با تالش انســان هاي بزرگ و با اراده و دغدغه مند، با 
اســتفاده از ظرفيت همين فقه، مقررات قانوني داراي ريشه فقهي بنا 
به ضرورت اجتماعي تغيير كرده و شــوراي نگهبان هم تأييد يا مجمع 

تشخيص مصلحت نظام تأييد و مصوب كرده است.
موضوعاتي مانند حضانت فرزند پسر تا هفت سالگي توسط مادر، بحث 
ارث زن از كل ماتــرك زوج يا حق طالق زوجه در موارد عســر و حرج، 
برابري ديه مسلمان با غيرمسلمان يا همين عزل ولي قهري در شرايط 
خاص و ده ها مورد ديگر، در واقع با پويايي فقه سنتي تغيير يافته است. 
اين نشان مي دهد كه درصورت ضرورت سنجي و واقع بيني، قوانين داراي 
ريشه فقهي در قالب شريعت، متناسب با ضرورت ها و نيازهاي روز جامعه 

امكان تغيير دارد.
گمان مي كنيد بررسي اين اليحه پيشنهادي چقدر زمان 

ببرد؟
ما هم دقيق نمي دانيم. معاونت امور زنان و خانواده به  طور غيرمستقيم 
اعالم آمادگي كرده كه در زمان بررسي اين اليحه در قوه قضاييه، نماينده 
معاونت هم حضور داشته باشــد تا از اين طريق دغدغه هاي معاونت در 
ضرورت تدوين چنين اليحه اي مطرح شود. به  نظر مي رسد كه الزم است 
تا اين اليحه با توجه به انتظار جامعه براي پاسخگويي، با سرعت بيشتري 

روند قانون گذاري را طي كند.
با توجه به اتفاقاتي كه در رابطــه با اليحه تأمين امنيت 
زنان در برابر خشونت رخ داد، شــما گمان مي كنيد كه اين اليحه 

پيشنهادي هم دچار گذر زمان شود؟
موضوعات حــوزه زنان و كودكان كه در قالب طرح از ســوي مجلس يا 
به شكل اليحه از جانب دولت مطرح مي شــود يا به قوه قضاييه ارجاع 
مي شود، روند كندي را در پروسه هاي مربوطه تا رسيدن به نتيجه طي 
مي كنند؛ ازجمله اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيش از 12 سال 
و اليحه صيانت، كرامت و امنيت زنان در مقابل خشونت، حدود 11 سال 
طول كشيده و هنوز در اواسط كار اســت. دليل اين امر به  نظرم مربوط 
به نگاه و رويكرد عملي اكثريت اشــخاص مرتبط در اين نهادهاست. از 
منظر اين نگاه جنسيتي، چنين لوايح و طرح هايي فاقد ضرورت و اهميت 
هســتند و حتي برخي تدوين كنندگان چنين لوايحي را متاثر از تفكر 
غربي مي دانند؛ درحالي كه معاونت زنان و خانواده رياســت جمهوري 
برحسب وظيفه بايد چالش هاي حوزه كودكان و زنان را ببيند، بشنود و 
راهي در بن بست هاي زندگي آنان بيابد. به  طور كلي نگاه برخي به زنان و 
كودكان منصفانه نيست و از همه دردناك تر اينكه بيشتر در بين نخبگان 

تصميم ساز با اين نوع نگاه مواجه هستيم.
تجربه شما به ما مي گويد كه ممكن است اين موضوع در 

اولويت قرار نگيرد؟
بله! ممكن اســت، چون موضوعات و معضالت 
بسياري در كشــور وجود دارد كه جنبه فوريتي 
دارد. از طــرف ديگر هــم هنوز نگاهــي كه به 
موضوعات حوزه زنان و كــودكان اولويتي قائل 
باشد يا وجود ندارد يا در اقليت است، مگر اينكه 
مطالبات عمومي در جامعه آنقدر مؤثر باشد كه 
به ناچار عقب نشــيني هايي صورت بگيرد؛ مثل 
مورد اليحه صيانت، كرامت و امنيت زنان در برابر 
خشونت كه با وجود هجمه و تضعيف آن توسط 
اشخاص پرنفوذ، تا كنون توانسته به راه خود تا اين 

مرحله ادامه دهد.
با اين نگاه نسبت به زنان و كودكان، 
بايد گفت كه دست ما در حوزه قانون گذاري 
براي اين بخش از جامعه خالي است؟ درواقع 
تالش تغيير نگاه تنها يك شــعار براي تأثير 
بر افكار عمومي اســت يا در ميدان عمل نيز 
قدم هاي جدي برداشته شــده است و بايد 

منتظر به نتيجه رسيدن آنها باشيم؟
قبل از هر انتظاري از معاونت زنان و خانواده، بايد توجه كنيم كه اين معاونت 
يك نهاد تصميم ساز نيســت، بلكه واحد ستادي يك نهاد بزرگ تر است و 
بسياري از پيشنهادها و اقدامات مهم اوليه اين واحد براي رسيدن به نتيجه 
نيازمند گذر از مراحلي قانوني خارج از دايره قدرت و توان قانوني معاونت 
زنان اســت. به همين لحاظ وقتي اموري كه قباًل معاونت نســبت به آن 
كارشناسي كرده و آن را اعالم داشته به نتيجه نمي رسد، معاونت متهم به 
شعار و شوآف مي شود؛ درحالي كه معاونت قدرت تصميم گيري به خصوص 
در امور اساسي مربوط به زنان و كودكان را ندارد. صرفاً قدم هايي اوليه در 
معاونت در جهت زنان و كودكان برداشته مي شود كه در مراحل بعدي نياز 
به بررسي و تصويب دارد. لذا اينها شوآف و به منظور تحت تأثير قرار دادن 
افكار عمومي نيست بلكه همين ايده ها و گام هاي اوليه اي است كه بعدها 
به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، قانون اعطاي شناسنامه به فرزندان 

حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و... تبديل مي شود.

در اليحه پيشنهادي ای كه 
در تشــديد مجازات پدر در 
قتل فرزند از ظرفيت قانون 
تعزيرات اســتفاده شده، به 
بررســي مقــررات معافيت 
قصاص پدر پرداخته نشــده 
اســت. ممكن اســت افراد 
ديگري بخواهند كار اساسي 
كنند و در لغــو معافيت پدر 
از حكم قصــاص نظر فقها را 

جلب كنند

بحث قصــاص پــدر نياز به 
بررسي فقهي دارد و از طرق 
مختلــف، ازجملــه راهكار 
احكام ثانويه يا فقه حكومتي 
آن طــوري كــه تا كنون در 
عرصه تقنينــي روال بوده 
اســت، بايد اتفاق بيفتد. به 
اين ترتيب به ســراغ قانون 

تعزيرات رفتيم
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يكي از اهالي روســتاي پلوزا: مسئوالن در 
تامين آب و برق روستاهاي ما مانده اند، چه 
برسد به اينترنت مدرسه ها. توان خريد اقالم 
اساسي در روستاهاي ما اندك است و ديگر 
نمي توانيم به فكر گوشي هوشمند موبايل 
براي بچه هايمان باشيم. يك بارش باران يا 
برف، برق و تلفن مردم را براي چندروز پياپي 
قطع مي كند. ايــن را هم بگويم كه مثال در 
همين پلوزا فقط ۱۱خانواده تلويزيون دارند

مديــركل آموزش وپــرورش اســتان 
كرمانشاه: در روستاها و مناطق عشايري 
باتوجــه به جمعيت كــم دانش آموزان 
۱00 درصد آموزش به صورت حضوري 
اســت، اما در مناطق محروم و حاشيه 
شهرهاي استان از خانواده ها درخواست 
مي كنيم اگر دانش آموزشان به وسايلي 
چون گوشي و تبلت دسترسي ندارد، او را 
يكي دو روز در هفته به مدارس بفرستند

ندارند. عده اي هم تنگدستي خانواده را عنوان كرده و 
خواستار كاهش هزينه ها شده بودند. بدون شك امسال 
شرايط خانواده ها با وخيم ترشدن وضعيت اقتصادي و 

بيكاري هاي ناشي از كرونا، بدتر هم شده است.

دسترسي محدود به اینترنت 
حبشه، اهل روستاي »دمپك بازار« چابهار، پدر ۱۱اوالد 
است. او كه در روستايي با جمعيتي بيش از 2هزار نفر 
زندگي مي كند شبكه شــاد را نمي شناسد و از مجموع 

۱۱فرزندش فقط 3پسر به مدرسه مي روند.
او مي گويــد: 2فرزند كوچكم هنوز به ســن مدرســه 
نرسيده اند. قديم ها اصال رسم نبود كه دخترها را بفرستي 
سواد ياد بگيرند، پسرها هم احتياجي نداشتند و در كارها 

كمك دست پدرشان بودند.
پسر بزرگ حبشه كه در چابهار كار مي كند، مي گويد: 
بچه هاي من مدرسه اي هستند و همه كالس هايشان 
حضوري تشكيل مي شود. اولياي مدرسه از ما خواستند 
كه تلفن هاي همراه تهيه كنيــم و حتي مدل آن را هم 
گفتند، اما اول اينكه نه فقط روســتاي ما، بلكه بيشتر 
روستاهاي چابهار و حتي در حاشيه شهر هم دسترسي 
كمي به اينترنت وجود دارد. بعد هم، خريدن تلفن همراه 
براي ما خرج اضافي است. بايد خودمان را توي قسط و 
قرض بيندازيم. حقوق كارگر روزمزدي مثل من در ماه، 
اگر همه روزهاي  ماه را كار كند بيشــتر از 2/5 ميليون 

تومان نمي شود.

ترك تحصيل دانش آموزان 
چندروز پيش از بازگشايي مدارس، شركت مخابرات 
گلســتان اعالم كــرد كه هوشمندســازي هــزار و 

582مدرسه در گلستان به اتمام رسيده است. اندكي 
بعد هم كميته امــداد امام خميني )ره( در گلســتان 
اعالم كرد كه با همكاري خيرين، امكانات آموزشــي 
براي 2هزار كودك تحت پوشــش فراهم مي شــود. با 
اين حال برخي والدين، نه در نواحي دوردست بلكه در 
مركز گلستان معتقدند اگر قرار به استفاده از ابزارهاي 
غيرحضوري باشــد، بايد دور تحصيل فرزندانشان را 

خط قرمز بكشند.
عبداهلل. م، ساكن كوي محتشم گرگان مي گويد: 7فرزند 
دارم كه چهارتايشــان مدرسه اي هســتند. در همين 
روزهاي اول متوجه شــديم كه حضــور فرزندان ما در 
مدرســه احتمال ابتالي آنان  يا انتقال ويروس به ما را 
چندين برابر مي كند. اما در خانه ما يك گوشــي تلفن 
همراه وجود دارد كه اگر پول نداشته باشم، سيم كارتش 
را هم شــارژ نمي كنم چه برســد به اينترنت. همسرم 
مي گويد شايد بهتر است بچه ها امسال به مدرسه نروند.

شــاه قربان، ســاكن روســتاي حاجي آمان مراوه تپه 
مي گويد: فرزندانم براي حضور در مدرسه بايد تا روستاي 
قازان  قايه بروند. وقتي پسر بزرگم به سن مدرسه رسيد 
آن قدر دستمان تنگ بود كه او را 2سال ديرتر به مدرسه 
فرستاديم، حاال هم اگر قرار باشد بچه هايم در مدرسه 
حاضر نشــوند بايد او و 2دخترم را يك سال تحصيلي 

ديگر از مدرسه محروم كنم.
اين گفته ها در حالي بيان مي شود كه طبق آمار رسمي 
اعالم شده از سوي معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري گلستان، در اين استان و در سال هاي پيش 
از كرونا نيز 30هزار كــودك بازمانده از تحصيل وجود 
داشته كه اصلي ترين دليل محروميت آنها از تحصيل، 

مشكالت اقتصادي خانواده ها عنوان شده.

قد و قواره كوچكشان از دور معلوم است. كنار جاده ایستاده اند و دست به آسمان بلند كرده اند)!( نزدیك تر 
كه مي شوي گوشي هاي موبایل را در دستشان مي بيني. اینها دانش آموزان یكي از روستاهاي اطراف سنندج 
هستند كه اینترنت ندارند و براي دانلود فایل هاي درسي، ناگزیر به كنار جاده آمده و گوشي ها را به سمت 
آسمان گرفته اند تا شاید آنتن موبایل یاري كند و به اینترنت وصل شوند.البته اینترنِت تنها، كافي نيست. 
براي ادامه تحصيل باید حداقل یك گوشي هوشمند داشته باشي، وگرنه مانند ماني چهارده ساله براي خرید 
گوشي، مجبور به كولبري مي شوي، سقوط مي كني و به جاي مدرسه باید روي تخت بيمارستان باشي.گاهي 
هم ناچار مي شوي براي حضور در كالس چندكيلومتر را پياده  بروي یا با سيم بكسل از رودخانه بگذري؛ همان 
كاري كه دختر هاي 9-8ساله روستاهاي اطراف دزفول انجام مي دهند تا سركالس درس حاضر شوند.به همه 
اینها مشكالت، زندگي در مناطق محروم را هم اضافه كنيد كه در نبود امكانات اوليه، تحصيل فرزندان در 
اولویت نيست. به گزارش گروه ایرانشهر، حال با آنالین شدن فضاي آموزشي و امكانات گراني كه الزمه اتصال 

به كالس درس است، این خانواده ها مجبور مي شوند عطاي درس خواندن فرزندان را به لقایش  ببخشند. به 
همين دليل مي توان ادعا كرد عدالت و برابري آموزشــي در كشور براي همه دانش آموزان یكسان نيست. 
برخورداري از امكانات آموزشي از شهري به شهر دیگر و از استاني به استان دیگر متفاوت است. بسياري از 
مدارس در استان هاي محروم و مرزي و به ویژه در روستاها از امكانات اوليه هم برخوردار نيستند. حال در این 
روزهاي كرونایي، آموزش مجازي و راه اندازي شبكه اختصاصي آموزش و پرورش با نام »شاد« هم دردسرساز 
شده است. براساس آمارها، 3ميليون و ۲۲۵ هزار دانش آموز به دليل نداشتن گوشي تلفن هوشمند، امكان 
استفاده از آموزش هاي مجازي را ندارند. در این  بين دانش آموزان مناطق محروم، روستایي، حاشيه نشين و 
البته عشایر به دليل نداشتن دسترسي یا دسترسي محدود به فضاي آموزشي آنالین، با كاهش كيفيت یا حتي 
حذف برخورداري از آموزش مواجه شده اند.گزارش خبرنگاران همشهري در استان هاي مختلف از بررسي 

مشكالت دانش آموزان مدارس كم برخوردار در مناطق محروم را در ادامه بخوانيد.

آموزش مجازي؛ غريبه اي در مناطق محروم
نابرابري آموزشي همراه با فراگير شدن بيماري كرونا باعث شده بسياري از دانش آموزان روستايي و عشاير به دليل محروميت از امكانات آموزش مجازي و آنالين، سال تحصيلي جديد را از دست بدهند 

توان خرید گوشي هوشمند را نداریم 
مدارس در اســتان چهارمحال و بختياري در حالي به 
شــيوه كرونايي بازگشايي شــده كه مركز ارتباطات و 
فناوري اين استان اعالم كرده است 320 روستاي استان 
به اينترنت پرسرعت مجهز شده اند و بيش از هزار مدرسه 
به اينترنت رايگان و شبكه شاد متصل هستند، اما عددي 
از مناطقي كه در محروميت از اين امكان هستند اعالم 

نشده است.
ايلماه، مادر 4دختر در روستاي صعب العبور »روستا«، 
از توابع دهستان موگويي اســت. او مي گويد: من سواد 
درست و حسابي ندارم. سال اول نهضت را تازه تمام كردم 
كه شــوهرم و پدرم يكجا و در يك حادثه مردند. اجبارا 
درس خواندن را كنار گذاشتم و درس خواندن دخترهايم 
آرزويم شد. در روستا مدرسه نداشتيم و تا كوهرنگ راه 
زيادي بود. به پيشنهاد شوهر خواهرم دخترانم را براي 

درس خواندن به خوزستان و نزد آنها فرستادم.
او ادامه مي دهد: اما امسال بچه ها نمي توانند آنجا بمانند. 
خواهرم شــيمي درماني مي كنــد و رفت وآمد بچه ها 
براي او خطر دارد. مدير مدرســه بچه ها گفته است كه 
مي توانند از طريق اينترنت درس ها را ياد بگيرند و جايي 
را براي خريدن قسطي موبايل معرفي كردند، اما من از 
عهده قسط بر نمي آيم. ۱0 سال قبل يك وام از كميته 
امداد براي خريد بز دادند كه قسطش را به زور دادم. به 

همين خاطر دخترها را به خانه آوردم.
ارســالن بابادي كه ســاكن »چم غريب« اســت هم 
مي گويد: اينجا بچه ها يك روز درميان به مدرسه مي روند 
و درس هايشان را بايد در فضاي مجازي ياد بگيرند، اما 
اينترنت اينجا مدام قطع و وصل مي شــود. در چندروز 
گذشته كه ما هيچ وقت موفق نشديم نيم ساعت بدون 
قطعي داشته باشيم. از سوي ديگر يك گوشي موبايل 
است و هر سه فرزندم كه بايد از آن استفاده كنند. گاهي 
غر مي زنند كه صفحه تلفنم كوچك و شكسته است، اما 
من همين را دارم. توان خريد گوشي ديگري را هم ندارم.

۵1هزار دانش آموز بدون ابزار ارتباطي
در كهگيلويه و بويراحمد انگار اوضاع بحراني تر است يا 
اعداد در آن شفاف تر گفته مي شود. آمارهاي رسمي كه 
از سوي 2نهاد آموزش وپرورش اســتان و كميته امداد 
امام خميني )ره( اعالم شــده است، فقر سرانه آموزشي 
و امكان پايين توسعه ساختارهاي مرتبط با شيوه هاي 

آموزش دوره كرونا را بيشتر آشكار مي كند.
هادي پورزارع، مديركل آموزش وپرورش استان، با بيان 
اينكه بنا به دستور ستاد ملي مقابله با كرونا در كهگيلويه 
و بويراحمد هم برنامه هاي آموزشي حضوري، تركيبي 
و غيرحضوري دنبال مي شــود، مي گويد: از ۱۶۶هزار 
دانش آموز اين استان، 3۱درصد گوشي هوشمند ندارند و 
بايد براي تدريس به آنها از روش هاي ديگر استفاده كرد.
درصدي كه با يك محاسبه ساده عدد 5۱ هزار دانش آموز 
محروم از خدمات غيرحضوري آموزشي را نشان مي دهد. 
از اين تعداد و بنا به اعالم رسمي قباد مبشري، مديركل 
كميته امداد امام خميني )ره( در اين اســتان، ۱0هزار 
دانش آموز زير پوشش اين نهاد قرار دارند و مابقي از اين 

حمايت حداقلي نيز بي بهره اند.
با وجود پخــش برنامه هاي آموزشــي مدرســه ها در 
شبكه هاي ملي صدا وسيما، روستاهايي مانند برآفتاب، 
مهدي آباد، زياللي جالله، بلكو دون بشيلز و ماشك كار 
در شهرســتان دنا، از آنتن دهي مناسب اين شبكه هاي 

ملي يا اينترنت برخوردار نيستند.
محمد، از اهالي روســتاي »پلوزا« با بيــان اينكه توان 
خريد تلويزيون هاي جديد يا گوشــي هاي هوشــمند 
برايشان وجود ندارد، عنوان مي كند: مسئوالن در تامين 
آب و برق روستاهاي ما مانده اند، چه برسد به اينترنت 
مدرسه ها. توان خريد اقالم اساســي در روستاهاي ما 
اندك است و ديگر نمي توانيم به فكر گوشي هوشمند 
موبايل براي بچه هايمان باشيم. يك بارش باران يا برف، 
برق و تلفن مردم را بــراي چندروز پياپي قطع مي كند. 
اين را هم بگويم كه مثال در همين پلوزا فقط ۱۱خانواده 

تلويزيون دارند.

دشواري تامين هزینه هاي تحصيل
بنا به اعالم اداره كل آموزش وپرورش كردســتان، همه 
كالس هاي روستايي به شكل حضوري و تنها با تأكيد 
بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري برگزار 
مي شود؛ موضوعي كه به نظر خيال بســياري از اهالي 
روستاهاي محروم را از افزايش هزينه هاي غيرمتعارف 
تحصيلي راحت كرده است. اما براي شهرنشينان اينگونه 
نيست. پشكو كريمي كه پدر 5فرزند و كارگر تمام وقت 
يك مكانيكي در قروه اســت، مي گويد: نام كردستان 
كه مي آيد همه فكــر مي كنند ما مي توانيم وســايلي 
مثل موبايل و كامپيوتر و لپ تــاپ را با قيمت هاي نازل 
خريداري كنيم، اما اينطور نيست. من 2پسر دبيرستاني 
و يك پسر و 2دختر دبستاني دارم. وقتي قرار است 3روز 
در هفته آنالين در كالس درس حضور داشــته باشند، 
نمي توان روز را برايشــان زمانبندي كرد و ممكن است 
كالس هايشــان با هم تداخل داشته باشــد كه در اين 
صورت با كمبود گوشي هوشمند مواجه هستيم. او ادامه 
مي دهد: به اين مشــكل، هزينه اينترنت ماهانه را هم 
اضافه كنيد. درآمد من در  ماه با كسر قبوض و اجاره خانه 

به خورد و خوراك هم نمي رسد.
گفته هاي پشكو را مي توان از زبان برخي شهروندان ديگر 
كردستان هم شــنيد؛ مانند ايوب از سروآباد يا برزان از 
سقز. همه مي دانند كه تامين هزينه هاي تحصيل امسال 

بچه ها دشوارتر از سال هاي پيش است.

طرح زوج و فرد آموزشي در خوزستان
در خوزســتان اما بازگشــايي مدارس بــا چالش هاي 
بيشتري همراه بود. كارشناسان ســتاد استاني مقابله 
با كرونا اصرار بر تأخير دو هفته اي بازگشــايي مدارس 
اين اســتان داشــتند و مســئوالن آموزش وپرورش 
نمي پذيرفتنــد. درنهايــت رأي آموزش وپــرورش به 
كرســي نشســت و كورش مودت، مديركل آموزش و 
پرورش خوزستان اعالم كرد: مدارس مناطق عشايري 
و روستايي با تراكم جمعيتي كمتر از 50 نفر حضوري و 
بقيه با تأييد شوراي مدارس، به صورت طرح زوج و فرد 

فعاليت كنند.

چيمه پيــردار، معلم يكي از دبســتان هاي »جولكي« 
آغاجاري مي گويد: بيش از 70درصد دانش آموزانم در 
كالس ها شركت نمي كنند و 30 درصد باقيمانده امكان 
خريد گوشــي هاي هوشــمند را ندارند. در خوزستان 
تعداد زيادي از كودكان در ســن تحصيل فقط به دليل 
شرايط بد مالي از آموزش محرومند. متأسفانه آموزش 
مجازي امكان اســتفاده همه محصــالن از آموزش را 

فراهم نمي كند.
او ادامه مي دهد: ســال گذشــته نامه اي از سوي مدير 
مدرسه براي والدين ارسال شــد تا درصورت امكان به 
مدرســه كمك كنند. بيش از 25درصد اوليا نوشتند 
كه به علت وضعيــت بد مالي و بيــكاري، امكان كمك 

 روستاهاي ایالم، محروم از امكانات آموزشي
حكايت ايالم اما همان اســت كه بود. مي شــود گفت 
انتخابي در كار نيست. روستاهايي كه دسترسي اندكي 
به اينترنت پرســرعت دارند همان روستاهايي هستند 
كه پيش تر مدرسه نداشتند يا اگر مثال مدرسه داشتند 
در حد يك كانكس بــود. »زردالن«، يكي از حوزه هاي 
محروم ايالم و »چال خشك« از روستاهاي اين منطقه 
اســت كه محمد بگ انوري و همسر و فرزندانش ساكن 
آن هســتند. با وجود اينكه مركــز ارتباطات و فناوري 
اطالعات اســتانداري ايالم خبر از پوشش 85درصدي 
اينترنت پرسرعت براي روســتاهاي باالي 20هزار نفر 
جمعيت خانوار در ايالم داده اســت، محمد مي گويد: 

هيچ روزي نيست كه آنتن تلفن همراه يا اينترنت بدون 
مشكل باشد.

محمد، نه نگران كروناست و نه نگران هزينه هايي كه بايد 
براي فرزندان محصلش بپردازد. او مي گويد: چال خشك 
مدرسه ندارد. در اين حوالي دبيرستاني هم وجود ندارد. 
كسي هم توان مالي ندارد كه بچه اش را بفرستد »هليان« 
درس بخواند. تعداد كســاني كه در اين روســتا ديپلم 
دارند به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسد. او ادامه 
مي دهد: از آموزش غيرحضوري چيز زيادي نمي دانم، 
اما مسافت زياد تا زردالن به مريض شدن بچه ها و دوا و 
درمان و هزينه ها نمي ارزد. تحصيل براي كسي است كه 

وسع مالي دارد، نه براي ما.
در گلدره هم ســميرا قواده تقريبا هميــن حرف ها را 
مي گويد؛ »نصف مردم اينجا يا تحت پوشش بهزيستي 
هســتند يا تحت پوشــش كميتــه امــداد. آموزش 
حضوري براي بچه هاي ما راحت نيســت، چه برسد به 

غيرحضوري.«

30درصد دانش آموزان قمي محروم از تحصيل
سميرا روشنايي، مادر  2دانش آموز قمي مقطع ابتدايي 
هم مي گويد: مسئوالن آموزش و پرورش قم اعالم كردند 
كه بيشتر كالس هاي مجازي در ساعت هاي بعدازظهر 
برگزار مي شــود كه دانش آموزان از گوشي هاي والدين 
استفاده كنند. با اين شــرايط فقط يكي از فرزندانم در 
شــبكه اجتماعي شــاد حضور دارد. قرار بود اينترنت 
دانش آموزان هم رايگان شــود كه نشد. البته آنطور كه 
غالمحســين احمدوند، رئيس اداره فناوري اداره كل 
آموزش وپرورش قم مي گويــد 30درصد دانش آموزان 
قمي به دليل نداشــتن تجهيزات آمــوزش مجازي، به 
نرم افزار شــاد دسترســي ندارند و محروم از تحصيل 

هستند.

ارائه بسته هاي آموزشي
با وجود گاليه والدين مناطق محــروم از نبود امكانات 
آموزشي، مسئوالن معتقدند مي توان راهي براي آموزش 
بچه ها در اين مناطــق يافت تا از تحصيــل بازنمانند. 
مديركل آموزش وپرورش اســتان اردبيل  در پاسخ به 
مشكالت دسترسي به شبكه شاد عنوان مي كند: اكنون 
85درصد دانش آموزان اســتان در شــبكه شاد عضو 
هستند و 7درصد باقيمانده به دليل دسترسي نداشتن 
به اينترنت و 8درصد به دليل نداشتن گوشي هوشمند، 

در شبكه شاد عضو نشده اند.
احمد ناصري در مورد گروه هايي كه امكان اســتفاده از 
شبكه مجازي را ندارند، مي گويد: در مناطق روستايي و 
عشايري كه تعداد جمعيت دانش آموزي كمتري دارند 
و دسترسي به اينترنت ندارند، كالس ها اغلب حضوري 
برگزار خواهد شد. در مناطقي هم كه اينترنت وجود دارد 
،اما دانش آموزان توان خريد گوشي هوشمند را ندارند، 
عالوه بر اينكه مديران مدارس با مشــاركت خيرين تا 
حد امكان گوشــي تهيه مي كنند، بسته ها و پكيج هاي 

آموزشي براي آنها ارائه خواهد شد.
مديركل آموزش وپرورش استان كرمانشاه نيز با تأكيد 
بر اينكه آموزش حضوري اصل برنامه هاي ما در مدارس 
استان است، مي گويد: در روســتاها و مناطق عشايري 
باتوجه به جمعيت كم دانش آموزان ۱00 درصد آموزش 
به صورت حضوري است، اما در مناطق محروم و حاشيه 
شهرهاي اســتان از خانواده ها درخواست مي كنيم اگر 
دانش آموزشان به وسايلي چون گوشي و تبلت دسترسي 
ندارد، او را يكي دو روز در هفته به مدارس بفرســتند. 
آموزش در مدارس باجديت انجام و كالس ها  4تا 5نفره 
تشكيل مي شــود كه باعث مي شود دانش آموز از درس 

عقب نماند و نيازي به اينترنت، گوشي و تبلت نيست.
مجيــد يزدان پناه بــا بيــان اينكه اكنــون 88درصد 
دانش آموزان كرمانشاه به شبكه دانش آموزي شاد متصل 
هستند، اضافه مي كند: ۱2درصد ديگر از دانش آموزان 
در مناطق روستايي و عشــايري زندگي مي كنند كه با 
توجه به تشــكيل كالس ها با حضور معلمان، به شبكه 

شاد نياز ندارند.

تأمين گوشي هاي هوشمند از سوي خيرین
معاون ابتدايي آموزش وپرورش مازندران با اشــاره به 
برنامه ريزي براي ارائه خدمات آموزشي به دانش آموزان 
محروم از امكانات و بســتر فضاي مجــازي، مي گويد: 
بهره گيري از ظرفيت نيكوكاران و همچنين كمك هاي 
مردمي براي تأمين گوشــي هاي هوشــمند مورد نياز 
حدود 40هزار دانش آموز محروم استان در دستور كار 
قرار گرفته است. سيدعيسي ميرشفيعي مي افزايد: تهيه 
درسنامه ها براي دانش آموزان مناطق محروم، آموزش 
تلفني و حتي درصورت ضرورت مانند نيمه دوم ســال 
تحصيلي گذشته، اعزام معلم به مناطق دورافتاده براي 

آموزش دانش آموزان، در دستور كار قرار دارد.
محمد پورداوود، مديــركل آموزش وپرورش همدان، با 
بيان اينكه ۱44روستا بســتر اينترنت ندارند، توضيح 
مي دهد كه مــدارس اين روســتاها از چرخه آموزش 
خارج نشده اند و از فضاي صدا وسيما، تهيه درسنامه و 
حتي حضور معلم در اين مدارس اســتفاده شده است. 
او مي گويد: يك جلســه شــوراي آموزش وپرورش به 
موضوع دانش آموزاني كه گوشــي هوشمند و تبلت در 
اختيار ندارند اختصاص داده شده و با كمك استانداري 
و خيرين، مشكل اين دانش آموزان به زودي حل خواهد 

شد.
  

يكي از نــكات مهم در آغاز ســال تحصيلــي جديد، 
جاماندن تعداد بسيار زيادي از دانش آموزان روستايي 
و عشــاير و ســاكنان مناطق محروم از تحصيل است؛ 
دانش آموزاني كه به داليل مختلــف، اعم از فاصله زياد 
با مدارس روســتايي، نبود امكاناتي ازجمله اينترنت، 
تلفن همــراه و تلويزيون و... قيد تحصيــل را مي زنند. 
اكنون مدارس باز شده اند و تدريس  در برخي روستاها 
و شهرها به صورت حضوري اســت، اما با توجه به موج 
سوم كرونا در سراسر كشــور، هر لحظه امكان دارد كه 
دوباره با تعطيلي مدرسه ها مواجه شويم. بديهي است كه 
تحصيل، حق دانش آموزان است و بايد امكانات موردنياز 
در اختيار آنها قرار گيرد تا در سيستم آموزش مجازي 

هيچ دانش آموزي از تحصيل جا نماند.
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   ابالغ دوركاري شامل بخش خصوصي هم بشود
هر از گاهي استانداري يا ســتاد فرماندهي مبارزه با كرونا دوركاري 
كارمندان را تمديد مي كنند كه اين موضوع شــامل بخش خصوصي 
نمي شود و شاغلين اين بخش مجبور به حضور در محل كار خود تحت 
هر شرايطي هستند درحالي كه مديران ارشد اغلب جسته وگريخته 

سركار مي آيند. 
پورمنصور از تهران

   تردد از بزرگراه ها مخصوص قشر مرفه 
چند روز قبل معاون وزير راه گفت كه 5بزرگراه ديگر كشــور براي 
ساخت به بخش خصوصي واگذار مي شــود. اين در حالي است كه 
2 ماه قبل هم ساخت 5بزرگراه به بخش خصوصي سپرده شده بود 
و اين يعني 10بزرگراه ديگر كشــور پولي مي شوند. هم اكنون هم 
هزينه تردد در بزرگراه ها گران اســت و در برخي موارد تنها قشــر 
مرفه و افراد خاص مي توانند از آن استفاده كنند كه نمونه آن اتوبان 
تهران- شمال است چرا كه عوارض تردد در آن 20هزار تومان است. 
در ســاير بزرگراه ها هم چندين نوبت در 2 ســال گذشته افزايش 
قيمت عوارض داشته ايم كه با اين حساب تردد بزرگراهي هم خاص 

قشر مرفه خواهد شد. 
خاوري از تهران 

   مقبره شهداي شهرك ميانرود شيراز به حال خود رها شده 
است

مقبره شهدا در شهرك ميانرود شيراز در شرايط بسيار نامناسب به حال 
خود رها شده و هيچ گونه كمكي براي اتمام كار پروژه صورت نمي گيرد. 
سنگ هاي بنا يكي پس از ديگري كنده شده و مسير دسترسي مناسب 
نيز براي مقبره ايجاد نشده اســت. مردم شهرك ميانرود از مسئوالن 
توقع دارند نسبت به ساماندهي اين فضا كه به هيچ عنوان در شان شهدا 

نيست اقدام كنند.
فتحي از ميانرود شيراز

   گراني لوازم التحرير كار دانش آموزان را مشكل كرده است
با همه هزينه هايي كه به دليل كرونا به خانواده هاي داراي دانش آموز 
تحميل شده است توقع اين بود كه گراني لوازم التحرير كنترل شود كه 
متأسفانه اين اتفاق نيفتاده است. سال گذشته قيمت يك عدد دفتر 
سيمي 14 هزار تومان بود كه امسال 25 هزار تومان شده است. يا مثال 
قيمت مداد نيشي در سال گذشته 10 هزار تومان بوده كه امسال به 
20 هزار تومان افزايش يافته است. در اين شرايط تامين هزينه ها كار 
مشكلي است و والدين جز شرمندگي چيزي برايشان باقي نمي ماند.
اكبرپور از تهران

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

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

با مردم

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

 مامور يكــي از ارگان هاي نظامي 
پايتخــت در جريــان درگيري با جنايي

خانواده  همسرش، پدر و مادرزنش 
را به قتل رساند و همسرش را مجروح كرد.

به گزارش همشــهري، ظهر دوشــنبه افرادي 
كه از خياباني در حوالي شــهرك وليعصر عبور 
مي كردند چشمشان به مردي افتاد كه در بالكن 
طبقه چهارم ايستاده و بي وقفه فرياد مي كشيد. 
دســت، پا، صورت و لباس هاي ايــن مرد خون 
آلود بود و يك چاقو هم در دستش داشت. مرد 
جوان فرياد مي زد: »زنــگ بزنيد به پليس؛ من 

آدم كشته ام«.
شــاهدان فورا به پليس و اورژانــس زنگ زدند و 
طولي نكشيد كه مأموران كالنتري 153شهرك 
وليعصر در محل حاضر شــدند. آنها وقتي قدم در 
طبقه چهارم اين ســاختمان 4طبقه گذاشتند، 
با صحنه تــكان دهنده اي روبه رو شــدند. 2زن و 
يك مرد غرق در خــون در پذيرايي افتاده بودند. 
مأموران مردي را كــه چاقو به دســت در بالكن 
ايستاده بود دســتگير كردند و ماجرا را به قاضي 

ساسان غالمي، كشيك جنايي تهران خبر دادند.

جنايت
ساعت 13روز دوشــنبه بود كه بازپرس جنايي به 
همراه تيم تجسس پليس آگاهي تهران در محل 
جنايت حاضر شــدند. امدادگران اورژانس پس از 
معاينه 2 زن و يك مرد، مرگ 2 نفر از آنها را تأييد 
كردند. مقتوالن زن و شوهر و حدودا 48و 53ساله 
بودند. دخترجوان آنها كه حدودا 24ساله بود در 
اين حادثه زخمي شده بود كه توسط اورژانس به 

بيمارستان انتقال يافت.
عامل جنايت كسي نبود جز همسر اين زن. همان 
مردي كه توسط پليس دســتگير شده بود. او پدر 
و مادر همســرش را به قتل رسانده و همسرش را 

مجروح كرده بود.

اقرار
اين مرد تحت بازجويي  قرار گرفت و معلوم شــد 
كه مأمور يكــي از ارگان هاي نظامي اســت. او به 
قتل مادرزن و پدرزنش و مجروح كردن همسرش 
اعتراف كرد و گفت: 2ســال قبــل ازدواج كردم. 
همسرم، خواهر يكي از دوســتان و همكارانم بود. 
بعــد از ازدواج پدرزنم پيشــنهاد داد تا در يكي از  
واحدهای آپارتمان او زندگي كنيم. پدرزنم صاحب 
اين ساختمان 4طبقه است. من و همسرم در طبقه 
چهارم ساكن شديم. خانواده همسرم نيز در طبقه 
دوم زندگــي مي كردند. وي ادامــه داد: از همان 
ابتداي زندگي دخالت هاي بي جاي آنها شروع شد. 
هر وقت با همسرم مشاجره مي كرديم آنها متوجه 
مي شدند و هميشه مرا مقصر مي دانستند. همسرم 
خيالش راحت بود كه خانــواده اش در نزديكي ما 
زندگي مي كنند. به همين دليل هر وقت بحثمان 
مي شد قهر مي كرد و به خانه پدرش مي رفت. آنها 
از تمام مســائل كوچك و بزرگ ما باخبر بودند. از 
رفت وآمدهايمــان، ازدعواهايمان و تمام اتفاقاتي 
كه در زندگي مارخ مي داد. هر بار كه همسرم قهر 
مي كرد، بعد از آن بايد تا چند روز سركوفت هاي پدر 
و مادرش را تحمل مي كردم. واقعا از اين وضعيت 
خسته شده بودم. بارها از همسرم خواستم مسائل 
ما را پيش خانــواده اش بازگو نكنــد، اما فايده اي 

نداشت.
متهم درخصوص روز جنايت گفت: صبح همسرم 
از خواب بيدار شد تا به محل كارش برود. او كارمند 
يكي از بيمارستان هاي تهران است. قبل از رفتن 
به من گفت كه قصد دارد دندانهايش راايمپلنت 
كند و پول مي خواهد. وقتي مبلغش را پرســيدم 
جا خوردم و گفتم اين همه پول ندارم. با اين حال 
گفتم از برادرت يعني برادرزنم كه با او دوست بودم 
قرض مي گيرم. يك دفعه عصباني شــد و گفت 
تو اگر پول نداشتي نبايد ازدواج مي كردي و زن 
مي گرفتي. فرياد زد كه بايد پول ايمپلنت را جور 

كنم و بعد با عصبانيت خانه را ترك كرد. رفتار او 
باعث شد تا به شدت خمشگين شوم. واقعا كنترلم 
را از دســت داده بودم. نمي توانستم اين وضع را 
تحمل كنم. چنــد دقيقه بعد از رفتن همســرم 
خانه را ترك كردم و به محل كار همســرم رفتم. 
در آنجا با او درگير شدم. همكارانش به مأموران 
بيمارســتان زنگ زدند و آنها مرا بيرون كردند. 
وقتي كمي آرام شــدم به خانه برگشتم تا اينكه 
ساعتي بعد همســرم به همراه مادرش وارد خانه 
شدند. مادر و دختر هر دو به شدت عصباني بودند. 
مادرزنم مي گفت چرا به محل كار دخترش رفته 
و آبروريزي كرده ام. من هم عصباني شدم و گفتم 
دخترت به من بي احترامي مي كند. مشاجره ادامه 
داشــت و پدرزنم كه از طبقه دوم صداي دعواي 
ما را شــنيده بود به خانه ما آمد. متهم ادامه داد: 
پدرزنم وقتي شنيد ماجرا از چه قرار است ناگهان 
به سمتم هجوم آورد و چند سيلي در گوشم زد. 
درســت در همان لحظه از خود بي خود شدم و 
كنترلم را ازدست دادم. چاقويي برداشتم و ابتدا 
به پدرزنم چاقو زدم و بعد به  مادرزنم. ديوانه وار 
ضربه مي زدم و حتي وقتي همسرم با جيغ و فرياد 
قصد داشت مانع شود او را هم زخمي كردم. واقعا 
نمي دانســتم چه كار مي كنم. حتي هنگام ضربه 
زدن دستان خودم هم زخمي شــد و وقتي آنها 
نقش زمين شدند تازه فهميدم كه چه كار كرده ام. 
وحشــت زده به بالكن خانه رفتم و فرياد زدم كه 

من آدم كشته ام.
داماد خشــمگين وقتي جزئيات جنايت را براي 
تيم جنايي شــرح داد، قاضي دســتور بازداشت 
وي را صادر كرد و متهم 30ســاله با قرار قانوني 
در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت. اجســاد مقتوالن به پزشكي قانوني 
انتقال يافت. از بيمارستان خبر رسيده كه همسر  
متهم)دخترمقتوالن( از خطر مــرگ جان به در 

برده است و همچنان تحت درمان قرار دارد.

متهم مدعي است دخالت هاي 

خانواده همسرش در زندگي آنها 

دليل اين جنايت بوده است

درگيري مرگبار پليس و قاچاقچيان مسلح
 عمليات پليس كرمان براي دستگيري قاچاقچيان 

مسلح با شهادت رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر داخلي
شهرستان فهرج و دستگيري قاچاقچي جنايتكار 

و كشف محموله بزرگ مواد مخدر پايان يافت.
به گزارش همشهري، دوشنبه شب گذشــته مأموران پليس 
شهرســتان فهرج در اســتان كرمــان كه پــس از هفته ها 
بررســي هاي اطالعاتي موفق شــده بودند يــك باند قاچاق 
موادمخدر را ردگيري كنند، در منطقه اي حوالي روســتاي 

علي آباد چاهدگال به كمين اين باند نشستند. طبق اطالعاتي 
كه مأموران پليس به دســت آورده بودند اعضاي باند قرار بود 
يك محموله بزرگ موادمخدر را از اين منطقه عبور دهند و به 
همين دليل مأموران منتظر بودند كه آنها سربرسند. هوا تاريك 
بود و در اين هنگام مأموران متوجه يك خودروي نيسان شدند 
كه با سرعت زياد در حركت بود. اطالعات آنها نشان مي داد كه 
اين خودرو حامل محموله مواد مخدر اســت و به همين دليل 
مأموران به راننده دستور ايســت دادند. قاچاقچيان مسلح با 

مشاهده پليس شــروع به تيراندازي كردند كه در جريان اين 
تيراندازي ستوان يكم هادي رئيســي، رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخدر شهرســتان فهرج مجروح و به بيمارستان منتقل 
شد. قاچاقچيان پس از دقايقي درگيري مسلحانه با پليس با 
استفاده از تاريكي شب پا به فرار گذاشتند و اين در حالي بود 
كه مأمور مجروح پس از انتقال به بيمارســتان به دليل شدت 
جراحات وارده به شهادت رسيد. به دنبال اين حادثه تيم هاي 
عملياتي پليس براي دســتگيري قاچاقچيان جنايتكار وارد 

عمل شدند و در اين ميان ســردار عبدالرضا ناظري، فرمانده 
انتظامي استان كرمان با حضور در محل درگيري فرماندهي 

كنجكاوي 6پسر جوان براي ديدن 
اشــباح در خانه اي متروكه پايان داخلي

تلخي داشت؛ چرا كه يكي از آنها 
هنگام فرار از آنجا از ارتفاع سقوط كرد و جانش را 
از دست داد. به گزارش همشهري، ساعت 3بامداد 
ديروز به قاضي ساسان غالمي، كشيك جنايي 
تهران خبر رسيد كه پسر 21ساله اي در خانه اي 
متروكه در منطقه دربند جانش را از دست داده 
است. شــواهد اوليه نشــان مي داد، پسر جوان 
به دليل سقوط از ارتفاع و برخورد سرش با جسم 
سخت جان باخته اســت؛ با وجود اين بازپرس 
جنايي همراه با گروهي از مأموران پليس آگاهي 
راهي محل حادثه شدند. آنجا خانه اي متروكه بود 
كه از مدت هــا قبل هيچ كــس در آنجا زندگي 
نمي كرد.  دوســتان متوفي گفتند چون شنيده 
بودند در اين خانه اشباح و اجنه حضور دارند، از 
ســر كنجكاوي به آنجا رفته بودنــد، اما بعد از 
شــنيدن صداهاي عجيب و غريب هنگام فرار 
متوفي از ارتفاعي حدود 5متر ســقوط كرده و 
سرش به آهن آالتي كه در آنجا بود برخورد كرده 
اســت. در اين شــرايط بازپرس جنايي دستور 
بازداشت 5 دوست متوفي كه هنگام وقوع حادثه 
در آنجا حضور داشتند را صادر كرد تا جزئيات اين 

حادثه مشخص شود.

تفريح در خانه اشباح
يكي از بازداشت شدگان پسر 18ساله اي است كه 
مي گويد حادثه به دليل كنجكاي او و دوستانش 

اتفاق افتاده است. 

چطور شد كه تصميم گرفتيد به 
خانه متروكه برويد؟

ما بچه هاي منطقه يافت آباد هســتيم. گروهي 
دوســتانه داريم كه در اوقــاع فراغت مان با هم 
به گشــت و گذار مي رويم. چندوقت قبل بود كه 
متوفي گفت: خانه اي در منطقه دربند مي شناسد 
كه شنيده در آنجا اشباح و اجنه حضور دارند. او 
گفت: آنجا جاي هيجان انگيزي است و پيشنهاد 

كرد كه يك روز به آنجا برويم.
خانه متروكه را چطور پيدا كرديد؟

يك روز كه براي كوهنوردي به دربند رفته بوديم 
موقع برگشت، از ســاكنان آنجا درباره اين خانه 
پرس وجو  و پيدايش كرديم. همه مي گفتند در 
آنجا سال هاست كه هيچ كس زندگي نمي كند و 

چند نفر در آنجا اجنه و اشباح ديده اند. مي گفتند 
در يكي از اتاق هايش حوضچه اي وجود دارد كه 
در آنجا اجنه وجود دارنــد. مي گفتند اگر روي 
ديوار بايستيم مي توانيم اجنه را ببينيم و با آنها 

صحبت كنيم. 
درباره شب حادثه بگو.

آن شب من با موتورسيكلت بودم، اما موتورم را در 
خانه گذاشتم و 6نفري با ماشين به آنجا رفتيم. 
آنجا جاي عجيب و غريبي بود. شب بود و همه جا 
تاريك. وقتي وارد شــديم در آنجا تعداد زيادي 
كندوي عسل ديديم. همه ترسيده بوديم. كمي 
كه جلو تر رفتيم ناگهان زنبورها به ما حمله كردند 
و چند نفرمان را نيش زدند. همان موقع بود كه 
من، متوفي و يكي ديگر از دوستان مان به سمت 

اتاقي كه اشباح در آن حضور داشتند رفتيم. 
در آن اتاق چه چيزهايي ديديد؟

هر 3 نفرمان ترســيده بوديم. وقتي وارد اتاقي 
كه در آن حوضچه بود شديم، صداهاي عجيب 
و غريبــي مي آمد. گاهي صداي پــچ پچ، گاهي 
خس خس و گاهي هم صــداي خنده. نمي دانم 
كه ما دچار توهم شده بوديم يا اينكه واقعا آنجا 
خبرهايي بود. در همين حال و احوال بوديم كه 

ناگهان صداي بلند قهقهه شنيديم و 3 نفري از 
ترس فرار كرديم. هر كدام مان از يك طرف تالش 

مي كرد از اتاق خارج شود.
دوست تان چطور دچار حادثه شد؟

اول من و بعد دوست ديگرم از آنجا خارج شديم. 
ما وقتي بيرون آمديم، ناگهان متوفي هم بيرون 
آمد، اما نمي دانم چطور شــد كــه او از بلندي 
سقوط كرد. جايي كه او افتاد مقداري آهن بود 
كه او سرش به آهن ها برخورد كرد و وقتي باالي 
ســرش رفتيم بي حركت بود و فهميديم فوت 

شده است.

مرد خشمگين جان 
پدر و مادر همسرش 

را گرفت 

ماجراجويي در خانه اشباح
پسر جوان وقتي همراه دوستانش به خانه اي متروكه رفته بود، به طرز عجيبي جان باخت

بچه هاي فرون آباد؛ يك دنيا حسرت
»بچه ها ســرم را خورده اند بس كه 
گفتند مدرسه مدرسه. چكارشان 
كنم. همين را مي بيني ســيزده ســالش است، در 
پاسپورت به اشتباهي نوشته20ســال. خواهرش از 
خودش كوچك تر است در پاسپورت بزرگتر. اينها را 

چطور در مدرسه ثبت نام كنم؟«
نصراهلل، تا پارسال براي نام نويســي دو فرزندش هر ماه، پول به 
مدرسه مي داد؛ 100 هزار تومان، 200 هزار تومان. 12 ماه سال با 
اين باج گيري ها ايليا چهار كالس سواددار شد. امسال اما از كالس 
چهارم جا ماند. خواهرش زينب هم شانسي نداشت. امسال بايد 
پشت نيمكت هاي كالس پنجم مي نشســت كه مثل برادرش 
گرفتار شد. پدر از دو سالگي، ايران زندگي كرده و بي سواد است. 
حاال هر روز قزوين مي رود به كارگري و حاضر است دوباره پول 
بدهد براي تحصيل فرزندانش. خانه آنها در ميان تلي از خاك و 
خل كوره هاي فرون آباد پاكدشت اســت، كوچه سه خانه رو به 
گودالي بزرگ و عميق دارد كه كافي است پايي بر لبه آن بلغزد. 
فاطمه و هفت فرزندش، چند متر آن طرف تر خانه دارند. بعد از 
ظهر آخرين روزهاي تابستان، پدر شيشه كشيده، گوشه خانه لم 
داده و مادر كه در تقال براي دست و پا كردن خرده ناني براي هفت 
فرزندش است، از خشت زني بازگشته. صاحب كار، آخر هر سال 
به او پول مي دهد و نمي داند قرار اســت چطور با او حساب كند. 
حسن و حســين، دوقلوهايش، ديگر مدرسه نمي روند. رفته اند 
براي كارگري كه لقمه ناني براي خانواده 9نفره شان جور كنند. 
آنها هم امسال در فهرست بازمانده هاي تحصيل نشستند.از خانه 
تا مدرسه، يك ساعت و نيم راه اســت، زهرا و دو خواهرش، هر 
روز بايد مسافت زيادي را از خانه شان در فرون آباد پياده بروند تا 
برسند به مدرسه. آنها كه موبايل دارند مي توانند در خانه بمانند و 
از برنامه شاد درس ها را دنبال كنند، زهرا و چهار خواهرش اما جز 
يك موبايل قديمي كه به زحمت شماره مي گيرد، وسيله ارتباطي 
ديگري ندارند. همين هم شــده تا هر روز پشــت نيمكت هاي 
كالس 25نفره شان بنشــينند. زهرا كهرام، مسئول خانه علم 
جمعيت امام علي)ع( در پاكدشت است و امسال با موارد عجيبي 

از ترك تحصيل كودكان اين منطقه مواجه شده. بچه هاي حاشيه 
فرون آباد كه قبال روستا بوده، شــرايط تلخ تري دارند. مديران و 
معلمان همراه نيستند و درد اين كودكان را نمي شنوند. در اين 
مدت تنها پول 3 تبلت براي اين دانش آموزان جور شده. تعدادي 
موبايل و تبلت دست دوم را هم خيران آورده اند. اما مشكل يكي 
دو تا نيســت. فقر، خانواده ها را ناگزير كرده تا كودكانشان را به 
كارگاه ها و كوره ها بفرســتند. دختران چنــد كالس كه درس 
مي خوانند، نامزد مي شوند و راه رفته مادرشان را ادامه مي دهند. 
بيشتر خانواده هاي مهاجر كودكانشان را با چند سال تأخير راهي 

مدرسه مي كنند كه مدرسه آنها را پس مي فرستد.

در همسايگي گاوداري
»پول نداشتيم. اگر داشــتيم ليال امسال كنكور داده 
و ســر كالس دانشگاه نشســته بود. دستمان خالي 
اســت. كمك خرج مي خواهيم. درسش كه تمام شد 

فرستاديمش كارخانه عروسك سازي .«
آخرين شــنبه تابســتان، نخســتين روز كار ليال بــود. از 
خانه شان در شهرك تكنوشير فيلستان پاكدشت تا كارخانه 
عروسك سازي حاشيه پاكدشت، دو ســاعتي راه است و پدر 
هر روز او و عروس خانواده را مي بــرد و عصرها بر مي گرداند. 
جــاده تاريك، خاكي و خطرناك اســت. از ميــان نرده هاي 
كشيده ميان شــهرك و گاوداري، گاوهاي سفيد با خال هاي 
بزرگ مشكي، ســر تكان مي دهند. پدر ليال، يكي از كاركنان 
گاوداري است، انگشتانش از 11 سال شيردوشي رمقي ندارد. 
تا همين چهار، پنج سال پيش، مادر نظافتچي گاوداري بود، 
حاال هم تعدادي از زنان همسايه كمك خرج همسرانشان اند. 
دو طرف كوچه شهرك، زنان نشسته اند به سبزي پاك كردن. 
صداي بازيگوشي بچه هاي محل تا پالك 34كه خانه خانواده 
ليالست مي آيد. اول هر  ماه تمام آن 32پالك، سهميه 30كيلو 
شيرشان را مي گيرند و به زحمت به آخر ماه مي رسانند. حاال 
مادر و پدر مي خواهند دخترشان برود دانشگاه. مديرمالي يا 
حسابدار شود و برايشان از حقوق چند ميليون توماني سهمي 

بگذارد كنار تا خرج شان در بيايد.

جامانده از شهرري
»تكليف بچه هاي بلوچ پاكستاني مشخص است، آنها نه 
شناسنامه دارند و نه مدارك هويتي. بچه ها، زباله گرد 
و كارگران ســرچهارراهند. هيچ مدرسه اي حاضر به 
ثبت نام آنها نيست. كودكان افغان، غيرمجاز كه باشند، 
بايد از دفاتر كفالت برگــه حمايت تحصيلي بگيرند. 
امسال اين برگه ها براي دانش آموزان جديد صادر نشد. 

گفتند ظرفيت سايت بسته شده.«
نگاه كودكان بلوچ به همبازي هاي افغان شان، حسرت دارد، 
آنها كه ساكن كوره پزخانه ها هستند، جز خانه علم جمعيت 
امداد - دانشــجويي امام علي)ع(، هيچ جاي ديگر پشــت 
نيمكت ننشســته اند. رؤيا منوچهري مددكارشان مي گويد 
درهاي مدرســه به روي اين كودكان بسته اســت. آنها در 
خانه هاي علم جمعيت امام علي)ع( درس خوانده اند. كودكان 
افغان اما ماجراي ديگري دارند. مدرســه بــه بچه ها گفته 
خانه شان دور است و مدرسه ظرفيت ندارد. از70دانش آموزي 
كه زيرسايه خيران جمعيت امام علي)ع(، درس مي خوانند 
امسال تعدادي، كم شدند. آنها 10تبلت دانش آموزي برايشان 
خريدند اما كفاف آن همه دانش آموز را نمي دهد. خانواده ها 
اغلب بي سوادند و كودكان در همان چرخه قرار گرفته  اند اگر 
هم برايشان موبايلي تهيه شد نمي دانند چطور بايد برنامه را 
نصب كنند. برنامه را هم نصب كردند پول شارژ اينترنت را از 
كجا بياورند. دفاتر كفالت اداره اتباع كه براي كودكان افغان 
بدون مجوز، برگه حمايت تحصيلــي صادر مي كند، جواب 
ســرباال مي دهد، حتما يك ايراني بايد همراهشان باشد تا 
جواب بگيرند. در همين مســير رفت وآمد است كه خيلي ها 
راه رفته را بر مي گردند و پرونده ماجراي ســواددار شــدن 
بچه هايشــان را تا مي كنند و كنار مي گذارند. براي آنها كه 
لنگ ماهي 500هزار تومان اجاره آلونك هايشــان هستند، 
كارگري بچه ها ســودآورتر از تحصيل شــان است:» درس 

بخوانند كه چه بشود؟«

پرونده ترك تحصيل بومهن 
»حدود 12كودكي كه حمايت تحصيلي مي شــدند، 
امسال مدرسه نرفتند. بيشترشان به دليل فقر مدرسه 
را رها كردند و رفتند سر كار. بچه هفته اي 10هزارتومان 
براي خانواده اش پول بياورد، برايشان خوب است. در 

محالت آســيب ديده بومهن، خيلي از همين كودكان 
موادفروشند و براي پدرانشان مواد جابه جا مي كنند.«

پرونده بومهن از كودكان بازمانده از تحصيل باز است. هر سال 
فرمانداري بــه آموزش و پرورش حكمي  مــي داد تا كودكان 
بدون شناسنامه را ثبت نام كنند، امسال اما سر باز زد و مدارس 
از ثبت نام خــودداري كردند. مريم افراز، مســئول خانه علم 
جمعيت امام علي)ع( در بومهــن، زخم اين كودكان را خوب 
مي داند. فرمانداري بــه آنها گفته اين كار ديگــر به عهده ما 
نيست. خود آموزش و پرورش مســئول است. مژگان دختر 
خانواده ايراني است كه پدرش به هزار ضرب و زور راضي شد تا 
او را به مدرسه بفرستد، رضايت كه داد، مدرسه ثبت نام نكرد. 
اينجا دختران دوازده و چهارده ساله را شوهر مي دهند و ازدواج 
پايشان را از مدرســه مي بُرد. وضعيت بچه هاي ايراني بدتر از 
قبل شده. بعضي خانواده ها سوءاســتفاده هاي زيادي از آنها 
مي كنند. افرا فراز مي گويد وضعيت اقتصادي امسال بدتر از 
سال هاي قبل است، كودكان امسال با بحران تغذيه مواجه اند. 
در اين شرايط خانواده نخســتين كاري كه مي كند اين است 
كه دست بچه را از مدرسه كوتاه مي كند و او را مي فرستد سر 
كار. دختر هم كه باشــند شوهرشان مي دهند تا يك نان خور 
كمتر شــود. درحالي كه اين كودكان بســيار با استعدادند و 
عالقه عجيبي به يادگيري دارند. بــه گفته او، در اين مدت 5 

دانش آموز ازدواج كردند و ديگر مدرسه نمي روند.

درد تبعيض دروازه غار
ريحانه شــيرازي، مددكار خانه ايرانــي جمعيت امام علي)ع( 
دروازه غار مي گويد بعضــي مدارس ديد منفــي به كودكان 
غيرايراني دارند، كافي اســت كودكان تبلت يا گوشي نداشته 
باشــند تا حذف شــوند. مديران مدرسه به ســرعت پرونده 
دانش آموز را آماده مي كنند براي تحويل. پارسال روپوش شان 
را 6 ماه بيشــتر تنشــان نكردند اما امســال گفته انــد دوباره 
روپوش بخريــد. خود بچه ها هم نااميد شــده اند.  نيره، نگين، 
عاطفه و سميرا امســال را طور ديگري شروع كردند، چشمان 
حسرت زده شــان به نيمكت هاي مدرسه خيره مانده و دستان 
پرزحمت ايليــا و دوقلوهاي فاطمه، زير خشــت ها تاول زده. 
آنها نام خود را در دايره بزرگــي از كودكان بازمانده از تحصيل 
و بي ســواد ثبت كردند، تا موج جديدي از بي سوادي كودكان 

رقم بخورد.

گزارش ميداني همشهري از دانش آموزان 5منطقه محروم كه در 6ماه گذشته فقيرتر و آسيب ديد ه تر از قبل شده اند

موج جديد  بازماندگي از تحصيل
آتش سوزی گسترده در کارخانه لبنیات

يكی از بخش هــای توليدی كارخانــه لبنيات ميهن، عصــر ديروز دچار 
آتش سوزی گسترده شد. به گزارش همشهری، وسعت اين آتش سوزی به داخلي

حدی بود كه ده ها آتش نشان از 8 ايستگاه آتش نشانی در اسالمشهر و تهران 
به همراه تجهيزات سنگين برای اطفای حريق راهی محل حادثه در جاده شورآباد تهران 
شدند. يوسف منطقی، رئيس آتش نشانی اسالمشهر شــب گذشته به همشهری گفت: 

هر چند وسعت آتش سوزی گسترده بود اما خوشبختانه اين حادثه تلفات جانی نداشت.
وی ادامه داد: تالش آتش نشانان برای خاموش كردن تا حدود ساعت 10شب ادامه داشت 
و پس از اطفای حريق، عمليات لكه گيری آغاز شــد. در همين حال يك شاهد عينی نيز 
شب گذشته به همشهری گفت: حدود ساعت 6بعدازظهر ديروز بود كه با شنيدن صدای 
انفجاری مهيب متوجه دود غليظی شــديم كه از داخل كارخانه به هوا بلند شده بود. هر 
چند با حضور آتش نشانان، آتش يك بار مهار شد اما متاسفانه دوباره شعله ور شد و اين بار 
وسعت زيادی را در بر گرفت. به گفته وی، هجوم مردم و تماشاچيان به محل حادثه، كار 
را برای امدادرسانان مشكل كرده بود كه دقايقی بعد با اظهارات كاركنان كارخانه مبنی بر 

احتمال انتشار گازهای سمی، بسياری از افراد محل را ترك كردند.

عمليات را به عهــده گرفت و جســت وجوها 
براي دســتگيري قاچاقچيان ادامه يافت تا 
اينكه در ساعات پاياني شب خودروي مورد 
نظر شناسايي شــد و پس از تعقيب و گريز 
طوالني، توقيف و راننده آن كه با تيراندازي 
به سوي مأمور 49ساله پليس باعث شهادت او 
شده بود، دستگير شــد. در بازرسي اين خودرو 
2 قبضه ســالح و مقدار زيادي مهمات و 589كيلو 
مواد مخدر ازجملــه 443كيلو ترياك، 15كيلو شيشــه و 

11كيلو هروئين كشف شد.

ادامه از 
صفحه 10
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سال90؛روزهايزيبايزندگي
»بزرگ مرد كوچك«، »بوسيدن روي ماه«، »خرس«، 
»روزهاي زندگي«، »زيباتر از زندگي«، »ضد گلوله« 
و »ملكه« توليدات اين ســال بودند. خرس كه تازه 
امسال، بعد از 9سال، نســخه غيرقانوني آن منتشر 
شده، داستان مردي است كه به جبهه مي رود و وقتي 
بعد از سال ها بي خبري به وطن باز مي گردد، متوجه 
مي شود همسرش با فرد ديگري ازدواج كرده است. 
ماجراي فيلم آنچنان راديكال و غيرواقعي نيست كه 
مستوجب اين همه ســال توقيف باشد، خصوصا كه 
فيلمنامه ضعيف و بازي بد پرستويي باعث مي شود 
فيلم در خاطر نماند. »روزهــاي زندگي« هم به رغم 
اينكه در سي امين جشنواره فيلم فجر برنده 5سيمرغ 
بلورين ازجمله سيمرغ بلورين بهترين كارگرداني و 
بهترين بازيگر زن شــد، از آثار به ياد ماندني و درجه 
يك اين ژانر محسوب نمي شود. »ضد گلوله« را شايد 
بتوان نســخه ضعيف تر و غيرخالقانه تر »ليلي با من 
است« دانست كه چند صحنه بامزه و موفق دارد، اما در 
ارزيابي كلي همانند اثر كمديـ  جنگي كمال تبريزي 
موفق نيست. »بوســيدن روي ماه« داستان دو مادر 
مسن است كه در همسايگي هم زندگي مي كنند و بعد 
از گذشت سال ها هنوز چشم انتظار رسيدن خبري 
از فرزندان رزمنده شــان هســتند. فيلم در لحظاتي 
در سطح احساســي بد عمل نمي كند و سعي دارد با 
رويكردي منتقدانه عملكرد برخي مسئوالن جديد 
را در قياس با مسئوالن قديم به تصوير بكشد، اما در 
نهايت از سطح ملودرامي كه صرفا احساسي است فراتر 

نمي رود. »ملكه« محمدعلي باشه آهنگر توجه برخي 
منتقدان را برانگيخت و فيلمبرداري آن كه توســط 

عليرضا زرين دست انجام شده بود بسيار ستوده شد.

سال91؛ساليبرايفراموشي
»تابستان طوالني«، »خاكستر و برف«، »دلتنگي هاي 
عاشقانه«، »ساكن خانه چوبي«، »قصه عشق پدرم« 
و »يوسف در هور« فيلم هاي جنگي سال 91هستند 
كه مطمئنا چيــزي از آنها در خاطر نداريد. ســاكن 
خانه چوبي را حسينعلي ليالســتاني ساخته و قصه 
عشــق پدرم را محمدرضا ورزي، كارگردان سريال 

»معماي شاه«.

سال92؛دوپادشاهدريكاقليم
در ميان فيلم هاي »پنجاه قدم آخر«، »چ«، »خانه اي 
كنار ابرها«، »رنج و سرمســتي«، »عاشق ها ايستاده 
مي ميرند«، »شيار 143«، »معراجي ها« و »ميهمان 
داريم«، دو فيلم »چ« ابراهيم حاتمي كيا و »شــيار 
143« نرگس آبيار نه فقط در اين ســال، بلكه حتي 
در تاريخ سينماي دفاع مقدس نيز جزو آثار برجسته 
هستند. »چ« داستان 2 روز از حضور مصطفي چمران 
را در نبرد پــاوه روايت مي كند و در ســي و دومين 
جشنواره فيلم فجر هم برنده 6 سيمرغ بلورين شد. 
»شيار 143« نيز داســتان مادر چشم به راهي است 
كه منتظر بازگشــت فرزندش از جنگ اســت. اين 
فيلم در جشنواره سي و دوم فيلم فجر برنده سيمرغ 
بلورين بهترين فيلم از نگاه تماشاگران شد و در ميان 

منتقدان نيز طرفداران جدي داشــت. »پنجاه قدم 
آخر« نيز يكي از آثار ضعيف كيومرث پوراحمد است 
كه با ديگر فيلم دفاع مقدسي او يعني »اتوبوس شب« 

فاصله بعيدي دارد.

سال93؛ستارهدرميدانمين
»تا آمدن احمد«، »تا دوردست«، »تگرگ و آفتاب« 
»حكايت عاشقي« و »عين، شين، قاف« فيلم هايي 
هستند براي فراموش شدن و حتي »حكايت عاشقي« 
با بازي بهرام رادن نيز فيلم موفقي از آب درنيامد. اين 
فيلم كه براساس ماجرايي واقعي ساخته شده، داستان 
عكاسي است كه به عنوان نخستين نفر بعد از بمباران 
شــيميايي حلبچه وارد اين منطقه مي شود و از آن 
عكاسي مي كند، اما نه گيشه موفقي داشت و نه نظري 
را جلب كرد و حتي حضور ستاره اي مثل بهرام رادن 
هم نتوانست افراد زيادي را به ديدن اين فيلم ترغيب 
كند. تكليف فيلم هاي ديگر اين سال هم از نام شان كه 

در خاطر كسي نمانده مشخص است.

سال94؛برهوتبيرونقي
در اين سال فيلمي با موضوع جنگ ساخته و نمايش 

داده نشده است.

سال95؛سالزنانبدونمردان
از ميان فيلم هاي »آباجان«، »اشنوگل«، »چراغ هاي 
ناتمام«، »درياچه ماهي«، »صداي منو مي شنويد!؟«، 
»ماهورا«، »نيمكت« و »وياليي ها« اين فيلم آخري 

است كه توانست نامي براي خود به هم بزند و توجهي 
برانگيزد. »وياليي ها« داستان خانواده هاي نيروهاي 
نظامي در سال 1365 اســت كه زنان اين خانواده ها 
در غياب مردانشان كه به جبهه رفته اند، در كنار هم 
در خانه هاي ســازماني زندگي مي كنند و هميشه از 
رسيدن خبر شهادت مردانشــان در هراس اند. اين 
فيلم از سي و پنجمين جشنواره فيلم فجر برنده سه 
سيمرغ بلورين شد و ستايش منتقدان را به دست آورد. 
»آباجان« با بازي فاطمه معتمدآريا و سعيد آقاخاني 
فيلمي است درباره زندگي خانواده اي در دهه 60در 
شهر زنجان كه جنگ مشــكالت زيادي را براي آنها 
ايجاد كرده است. تأثير جنگ بر زندگي خانواده ها و 

مخصوصا زنان در اين دو فيلم بسيار مشهود است.

ســال96؛ازقلبجنگتاقلبيبرايعاشقي
درميانجنگ

»بمب، يك عاشقانه«، »تنگه ابوقريب«، »سرگشته« 
و »سرو زير آب« فيلم هاي جنگي اين سال بودند كه 
»تنگه ابوقريب« به واسطه صحنه هاي نبردش مورد 
توجه منتقدان و تماشــاگران قرار گرفت و توانست 
5سيمرغ بلورين ازجمله سيمرغ بلورين بهترين فيلم، 
بهترين كارگرداني و بهترين بازيگر نقش اول مرد را 
از سي و ششمين جشــنواره فيلم فجر دريافت كند. 
اين فيلم كه براســاس واقعيت ساخته شده، روايتي 
از دفاع گردان عمار ياسر لشكر 2۷ محمد رسول اهلل 
در برابر لشكركشي رژيم بعث است كه قصد داشت با 
عبور از اين تنگه استراتژيك به َفكه و شرهاني حمله 

 چشم های اشكبار
وت و كمی عشق   بوی بار

به مناسبت 80 سالگی استاد محمدرضا  شجريان

ياوريگانه
روزنامه نگار

غالمرضارضايي
مدرس آواز

جنگ،صلحسينماست
ســه، دو، يــك، آتش. 
همين فرمان سال هاست 
نه در جنگ كه در سينما 
موجبات صلح و دوستي تماشاگران با سالن ها را فراهم كرده است. 
اصال راه دور نرويد و به تاريخ ســينما فكر نكنيد چون كافي است 
حضور ذهن داشــته باشــيد كه در همين يكي دو سال گذشته 
دانكرك و 191۷در بزرگ ترين زورآزمايي تصويري سال، اسكار، چه 
قيامتي به پا كردند. از پرل هاربر و نجات سرجوخه رايان و فهرست 

شيندلر چيزي در ذهن داريد؟
آيا با خودتان فكر كرده ايد كه هنوز ســينماي هاليوود و اروپا از 
كوله پشتي قصه ها و خاطرات جنگي ارتزاق مي كنند كه حدود 
80ســال از عمرش مي گذرد؟ اينها را نوشــتيم تــا به خودمان 
يادآوري كنيم كه چقدر سينماي ما از جنگ و قصه هاي غريبش 
دور است. سال هاست كه به ندرت فيلمي در حوزه دفاع مقدس 
ســاخته مي شــود و با اينكه هزار هزار حرف و داستان جذاب 
از جنگ 8ســاله ما در گنجه خاطرات خــاك مي خورد ميل و 
رغبتي براي سينمايي  شدن شان به چشم نمي خورد. سينماي 
دفاع مقدس درســت زماني كه از كاركرد ابزاري خود در همان 
روزهاي جنگ فاصله گرفت غريبه اي شد كه ديگر كسي خاطرش 
را نمي خواست. گروه كوچك فيلمسازاني كه با داعيه ساخت فيلم 
دفاع مقدسي پروژه هاي پرپول را تصاحب مي كردند آثار ضعيفي 
تحويل سينماي ايران دادند و آنها كه در قصه و روايت استاد بودند 
بخاطر انبوه سنگ هاي پيش پا كم كم از پا درآمدند. كافي است 
همين حاال خاطرات شفاهي رسول مالقلي پور را مرور كنيم كه در 
راهروهاي ارشاد و بنيادهاي دولتي براي گرفتن بودجه و امكانات 
ساخت فيلم جنگي كالفه مي شد. محمدعلي باشه آهنگر كه آخرين 
فيلمش-سرو زير آب- با همه مصايب ساخت باز هم خواستني و 
دلنشين است كم از مسئوالن غيرهمراه براي سنگ اندازي ها پيش 
پايش گاليه ندارد. حاال بماند كه بعضي هــا هم همواره بهره مند 
بوده اند و هرچه خواسته اند و دوست داشتند ساختند اما تماشاگر 
را با خود همراه نديدند. سينماي جنگ مي تواند مخاطب جهاني 
داشته باشد اما ما تماشاگر ايراني را هم با همين كارهاي ضعيف يا 
به مدد كارشكني هاي قوي از كف داده ايم. كاش يادمان باشد كه 

اين جنگ جانانه قصه هاي بسياري براي 
ساختن دارد.

جز غبار از ســفر خــاك چه حاصل 
كرديم؟

سفر آن بود كه ما در قدم دل كرديم 
سالم استادم؛ اين روزها لحظه لحظه به يادم مي  آييد.

از قبِل 8دي ماه۷5 نخستين جلسه كالس؛ 
از »بر آستان جانان« كه نخستين بار در 13سالگي تو را شنيدم و 

به جان نيوشيدم و چه درس هايي كه آموختيم.
اين سال ها از »سّر عشــق« گفتي و هزار جهد... از »آهنگ وفا« 
گفتي و خوشا دلي كه مدام از پي نظر نرود و آخ كه جاي »آهنگ 

وفا« چه خاليست! از »غوغاي عشقبازان« گفتي و خواندي.
هرگز فراموشم نمي شود لحظه لحظه كنسرت غوغاي عشقبازان 

»من چرا دل به تو دادم كه دلم مي شكني«
و اشك هايي كه از گوشه چشمت »دل ريز« مي شد!

از »شب وصل« خواندي: 
هر لحظه در برم دل از انديشه خون شود 

 تا ُمنَتهاي كار من از عشق چون شود!
اين »آِن« شما را خوش يافتم. از شــما همين كه بسيار است ما 

را بس! 
استاد روزهاي سختي مي گذرد، هم بر شما و هم بر ما.

»ياد رنگيني در خاطر من گريه مي انگيزد« 
دلتنگ شما و دلتنگ قامت معلمي شما و دانسته ها و شعور چون 

»ُدّر« شما هستم.
گوش به راه قاصدكم كه »ابرهاي همه عالم شــب و روز در دلم 

مي گريند«.
»ماهي كه بر خشك اوفتد قيمت بداند آب را«

روزهايسختيميگذرد

فرانسواتروفو،فيلمسازومنتقد
فرانســوي،زمانينوشت:»فيلم
جنگياثرگذارمعموالفيلمياست
كهداستانشبعدازجنگشروعميشــود...«اگردرستياين
گفتهرابپذيريم،بجاستكهبپرسيمفيلمهايجنگي،سالها
پسازپايانجنگودردهه90،راويچهداستانهاييبودهاند
وچهتجربهايازجنگرابرايتماشاگرانشــانرقمزدهاند؟در
مطلبپيشرو،فيلمهايجنگــيدهه1390رامروركردهايمبا
درنظرگرفتنايننكتهكهژانردفاعمقدسدرايندهههمچون
سالهايدهه60و70توليداتزيادينداشتوفاصلهگرفتناز
بهرغماينكههمچنانمحدوديتهاييدربارهموضوعات جنگـ
گاهباعثنگرش وداستانهايفيلمهاياينژانروجودداردـ

متفاوتفيلمسازانبهجنگشدهاست.

كند. »بمب، يك عاشقانه« كه به وضوح تحت تأثير 
فيلم »در زير ســايه« )بابك انوري، 2016( اســت، 
همانطور كه از نامش برمي آيد، داستان زوجي است 
كه در بحبوحه جنگ، زندگي  و رابطه عاطفي شــان 
دچار مشكل شده و يك بمب، عشق آنها را به يكديگر 
زنده مي كند. »ســرو زير آب« ســاخته محمدعلي 
باشه آهنگر فيلم موفقي نشــد و مثل ساير آثار اين 

كارگردان به چشم نيامد.

سال97؛فقطيكفيلم
تنها فيلم جنگي اين ســال »مستطيل قرمز« است 
كه به فاجعه بمباران مسابقه فوتبال چوار در استان 
ايالم در 23 بهمن 65 و شهادت مردم بي گناه ايالم 
مي پردازد. اين فيلم در چند جشنواره خارجي شركت 

كرده و جوايزي هم به دست آورده است.

سال98؛ازاسارتگاهتاراديوآبادان
»23نفر« و »آبادان يــازده 60« دو فيلم جنگي اين 
سال هستند كه هر دو براســاس ماجراهايي واقعي 
ساخته شــده اند. »23نفر« اقتباسي از خاطرات 23 
نفر از رزمندگان نوجوان اســت كه در سال 1361 
به اســارت نيروهاي عراقي درآمدند و صدام سعي 
داشت با ژست هاي انسان دوســتانه از اين نوجوانان 
بهره برداري تبليغاتي كند. اين فيلم در سي و هفتمين 
دوره جشنواره فيلم فجر برنده جايزه بهترين فيلم از 
نگاه ملي شد. »آبادان يازده 60« داستان تعدادي از 
كاركنان راديوي ملي نفت آبادان در روزهاي منتهي به 
حصر اين شهر است كه به تازگي اكران شده است. اين 
فيلم در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر، جايزه 

ويژه سردار سليماني را به دست آورد.

سال99؛كرونا،تحريمو...
در آخرين سال ســده 1400عوامل مختلفي مثل 
كرونا و فشارهاي اقتصادي، توليد فيلم جنگي را به 
كاري بسيار دشــوار تبديل كرده است. بايد منتظر 
ماند و ديد آيا فيلم هاي جنگي در نخســتين سال 
سده پيش رو جايي در برنامه اكران سينماها خواهند 
داشت يا ســينماي جنگ براي برگشــتن به پرده 
به زماني براي يافتن ايده هــاي بديع و روايت هاي 
جان دار تازه نياز دارد. فيلم هاي اين دهه، با اغماض، 
جز چند نمونه، نتوانستند حرف جديد و شورانگيزي 
درباره جنگ داشــته باشند. چه بســا استفاده از 
تكنيك هاي روايي متفاوت مثل آنچه در »دانكرك« 
)كريستوفر نوالن، 201۷( يا فيلم »191۷« )سم 
مندس، 2019( ديده ايــم بتواند تجربه جديدي از 
جنگ را براي مخاطبان سينماي ايران در سال هاي 

آتي رقم بزند.

مسعودمير
روزنامه نگار

سينماگزارش

موسيقي

ور سينمای دفاع مقدس در دهه    90 مر
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كيوسك

نخستين روز از نشست مجازي سران كشورهاي جهان در مجمع عمومي سازمان ملل به صحنه بروز اختالفات تبديل شد
سازمان ملل؛ نشست مجازي، اختالفات واقعي  انتخابات آمريكا

محمدامين خرمي
خبرنگار

روز گذشــته در رويدادي 
نــادر، ســازمان امنيت خاورميانه

تشــكيالت خودگــردان 
فلســطين 7تن از هــواداران و نزديكان 
محمد دحالن، عضو پيشين جنبش فتح را 
در كرانه غربي دستگير كرد. عماد محسن، 
سخنگوي جريان اصالح فلسطين )تشكل 
سازماني حاميان دحالن در كرانه غربي كه 
اعضاي بسيار محدودي دارد( با تأييد اين 
خبر به رويترز، گفــت: در كمال ناباوري 
شاهد دستگيري 7نفر از چهره هاي باسابقه 
مقاومت، ازجمله هيثم حلبي و ســليم 
ابوصفيه، توسط سازمان امنيت بوده ايم. 
اگرچه تشــكيالت خودگــردان تا كنون 
موضعي درباره اين دستگيري ها نداشته، 
اما به نظر مي رســد تظاهرات محدود روز 
شنبه عليه محمد دحالن در شهر رام اهلل، 
مقدمه ورود ســازمان امنيت براي فشار 
بيشــتر بر حاميان دحالن بوده است. در 
جريان اين تظاهرات، شهروندان فلسطيني 
انتقادات و شعارهاي تندي را عليه محمد 
دحالن و حاميان او در كرانه غربي به دليل 
حمايت از توافق عادي سازي روابط امارات 
و رژيم صهيونيستي مطرح كردند. البته 
بسياري از تحليلگران و ناظران تحوالت 
فلسطين، طرح اين موارد را صرفا پوششي 
براي توجيه رقابــت ديرين ميان محمد 
عباس و محمد دحالن، 2رهبر باســابقه 
جنبش فتح به شمار مي آوردند. عبدالباري 

عطوان، روزنامه نگار فلسطيني و سردبير 
روزنامه رأي اليوم در اين باره مي نويسد: از 
ابتدا روشن بود كه با پيشروي امارات در 
پرونده فلسطين، شــرايط براي بازگشت 
محمد دحالن به صحنه فراهم خواهد شد 
و اين مسئله، محمود عباس را بيش از هر 
زمان ديگري نگران كرده است. جالب آنكه 
روزنامه هاآرتص هفته گذشته به نقل از 
ديويد فريدمان، سفير آمريكا در فلسطين 
اشغالي نوشــت: واشــنگتن از عملكرد 
محمود عبــاس در پرونــده معامله قرن 
ناراضي بوده و خواهان بازگشت دحالن به 
فلسطين است. اگرچه فريدمان ساعاتي 
پس از انتشار مصاحبه هاآرتص ، بيان اين 
اظهارات از سوي خود را تكذيب كرد! اما 
محمد دحالن كيست؟ چه پيشينه اي در 
تشكيالت خودگردان فلسطين و جنبش 
فتح دارد؟ دليل نگراني محمود عباس از 
بازگشت دحالن چه بوده و آيا واقعا او مورد 

حمايت آمريكاست؟

ريشه هاي نبرد؛ از غزه تا ابوظبي
محمود عباس و محمد دحالن، هر دو از 
چهره هاي برجسته جنبش فتح به شمار 
مي روند كه روابط نزديكي با ياسر عرفات، 
مؤسس اين جنبش داشتند؛ اگرچه عباس 
همواره پيشينه اي سياسي -ديپلماتيك 
داشــته و در مقابــل، دحــالن به عنوان 
شــخصيتي نظامي -امنيتي شــناخته 
مي شود. براســاس منابع تاريخي، هر دو 
چهره از اوايل دهه90 تماس هاي مستقيم 
خود را با طرف هاي آمريكايي و اسرائيلي 

برقرار كرده و در شكل گيري توافق اوسلو 
و همچنين عقب نشيني هاي بعدي عرفات 
در مقابل رژيم صهيونيستي نقش اساسي 
داشتند. پس از مرگ مشكوك عرفات در 
سال2004، عباس به عنوان جانشين وي، 
رئيس تشــكيالت خودگردان فلسطين 
شده و از ســوي ديگر، دحالن به عنوان 
فرمانده ســازمان امنيت در غزه مستقر 
شــد. به گزارش شــبكه الجزيره، اگرچه 
رقابت هاي پنهان ميان اين دو چهره براي 
سيطره كامل بر تشكيالت، بالفاصله بعد 
از مرگ عرفات آغاز شد، اما نقطه انفجار 
اين اختالفات به سال2007 برمي گردد؛ 
زماني كه دحالن در نبرد با هســته هاي 
نوظهور حماس در غزه به سختي شكست 
خورد و ناچار به فرار از اين شهر شد. به اين 
ترتيب با بازگشت دحالن به كرانه غربي، 
زمينه براي تشديد رقابت ها ميان 2رهبر 
اصلي جنبش فتح در جغرافيايي محدودتر 
مهيا شــد. به روايت رافت مــره، ازجمله 
مورخان معاصر فلسطيني، با وجود آنكه 
عباس تالش داشــت رقابت هاي مذكور 
در چارچوب سياسي و تشكيالتي كنترل 
شود، اما پس از مدتي روشن شد دحالن در 
حال زمينه چيني براي كودتا عليه عباس 
در داخل تشكيالت با استفاده از نيروهاي 
وفادار به خود در ســازمان امنيت است. 
به نوشته رافت مره، طرح 3ساله دحالن 
براي سقوط دولت عباس در اين 3محور 

خالصه مي شد:
تشكيل يك سازمان نظامي سري  1
در كرانه غربي، روستاها و حتي كمپ هاي 

آوارگان.
2 ايجاد كمپين رسانه اي براي تضعيف 
يا حذف شــخصيت هاي وفادار به عباس 

تحت عناويني نظير فساد، سازش و...
نفوذ در گارد رياســت تشكيالت  3

خودگردان.
سرانجام در سال2010 و با افشاي طرح 
كودتا، دحالن ناچار به ترك فلســطين 
شــد. او ابتدا عازم قاهره شد و پس از آن، 
به دليل روابط نزديك بــا محمد بن زايد، 
ابوظبي را براي اقامت دائم خود انتخاب 
كرد. پس از خروج دحــالن، پرونده هاي 
متعددي درباره فساد اقتصادي و امنيتي 
وي با فشــار محمود عباس در دســتگاه 
قضايي فلسطين باز شد؛ به گونه اي كه او 
هم اكنون تحت پيگرد قانوني قرار داشته 
و قادر به بازگشــت به اين كشور نيست. 
اگرچه با خروج يا درواقع تبعيد دحالن از 
فلسطين، فضاي رقابت هاي دروني جنبش 
فتح تا حدودي مهار شد، اما از سال2014 
و با نقش آفريني گسترده دحالن در سطح 
منطقه براي مقابله با انقالب هاي جهان 
عرب، بار ديگر نام وي به عنوان گزينه مورد 
حمايت امارات براي رياســت تشكيالت 
خودگردان فلسطين در محافل سياسي 

و رسانه اي مطرح شده است.

  روزنامه االخبار با اشاره به مواضع ميشل 
عون، رئيس جمهور لبنان به بحران تشــكيل 
دولت اين كشور پرداخته است؛ بحراني كه به 
اختالف احزاب شيعه و سعد الحريري بر سر 
وزارت دارايي برمي گردد. عون بدون اشاره به 
نام حزب اهلل يا امل گفت: طبق قانون اساسي 
هيچ وزارتي در اختيار هيــچ طايفه  خاصي 
نيست. او تأكيد كرد در صورت ادامه بحران، 
لبنان به سوي جهنم مي رود. االخبار اما تالش ها 
براي خروج اين وزارت از كنترل شــيعيان را 
بخشــي از طرح كودتاي متحدان آمريكا در 

لبنان دانسته است.

  روزنامــه دولتي چايناديلــي در صفحه 
نخست خود به انعكاس سخنان شي جي پينگ، 
رئيس جمهور چين، در نشست هفتادوپنجمين 
سالروز تاسيس سازمان ملل، پرداخته است. 
به نوشته اين روزنامه، شي با اشاره تلويحي به 
آمريكا تاكيد كرد كه هيچ كشوري حق ندارد 
جهان را تحت كنترل خــود در آورد. او گفت: 
هيچ كشــوري نبايد در نقش هژمون، قلدر و 

رئيس جهان رفتار كند.

روزنامه االخبار ]لبنان[

شكست طرح عون براي اجتناب 
از »مسير جهنم«؛ كودتا نمي شود!

روزنامه چايناديلي ]چين[

 هيچ كشوري نبايد
 رئيس جهان باشد

همزمان با تقويت روابط ابوظبي و تل آويو، احتمال بازگشت »محمد دحالن« به فلسطين افزايش يافته است
تالش آمريكا و امارات براي عبور از محمود عباس

مرد كودتا در خاورميانه
اگرچه نام دحالن با فلسطين و تشكيالت خودگردان گره خورده، اما جالب است بدانيد 
كه او نقشي سرنوشت ساز در تحوالت بسياري از كشورهاي منطقه طي سال هاي گذشته 
داشته است؛ مخصوصا تحوالت نظامي و امنيتي. براي مثال به گفته سازمان اخوان المسلمين 
مصر، دحالن يكي از عوامل اصلي در طراحي و اجراي كودتا عليه دولت محمد مرسي در 
سال2013 بوده است. همچنين به ادعاي دولت وفاق ملي در طرابلس، تسليحات خريداري 
شده از سوي امارات و عربستان، زيرنظر دحالن و به طور غيرقانوني در اختيار خليفه حفتر 
در ليبي قرار مي گيرد. فراتر از اينها، دستگاه قضايي تركيه، دحالن را به جرم دست داشتن 
در كودتاي ناكام سال2016 عليه دولت اردوغان تحت تعقيب قرار داده است. محمد دحالن 

از سال2010 تا كنون ازجمله مشاوران امنيتي وليعهد ابوظبي به شمار مي آيد.

مركل: شوراي امنيت نياز به اصالح دارد
آنگال مركل، صدراعظم آلمان در نشستي كه در حاشيه مجمع عمومي 

سازمان ملل و به مناسبت هفتادوپنجمين سالگرد تأسيس اين سازمان اروپا
تشكيل شد، خواســتار همكاري نزديك تر اعضاي سازمان براي ارائه 
راهكارهاي عملي در بحران هاي جهاني شد. مركل در يك پيام ويدئويي در اين نشست 
به ضرورت اصالح شــوراي امنيت نيز پرداخت و گفت: »عملكرد شوراي امنيت در 
تصميم گيري ها اغلب مختل مي شود. ما به اصالحات در شورا نياز داريم. سازمان ملل 

بايد به گونه اي متحول شود كه بتواند بر چالش هاي جهاني قرن21 غلبه كند.«
صدراعظم آلمان از تكروي هاي برخي كشورها در سازمان ملل و ترجيح دادن منافع فردي 
به جاي حل منازعات بين المللي انتقاد كرد و گفت: »كسي كه فكر مي كند به تنهايي كارش 
بهتر پيش مي رود، اشتباه مي كند. رفاه و رنج ما تقسيم مي شود و ما يك جهان هستيم.« 
مركل همچنين گفت: »شيوع كرونا نمونه اي است كه نشان مي دهد مسائل جهاني، فراتر 
از مرزهاي ملي است و در همه سطوح به تفاهم و همكاري نياز دارد.« صدر اعظم آلمان 
همچنين بر آمادگي كشورش براي پذيرفتن مسئوليت هاي بيشتر در يك شوراي امنيت 

بزرگ تر تأكيد كرد.
محمد دحالن )راســت( در كنار محمود عباس، رئيس تشــكيالت خودگردان 

فلسطين، پس از مالقات با تونی بلر در سال 2006 در شهر رام  اهلل.

مردم و سياســتمداران آمريكا عادت دارند كه هر بار در آستانه انتخابات 
رياســت جمهوري غافلگير شوند. امســال اما اين غافلگيري كمي زودتر 
اتفاق افتاده است. هر 4سال يك بار، روزهاي آخر  ماه سپتامبر، نفس ناظران 
سياســي در انتظار »غافلگيري اكتبر« در ســينه ها حبس مي شود؛ اين 
غافلگيري نتيجه يك رويداد، افشا يا خطايي است كه مي تواند ورق انتخابات 

رياست جمهوري پيش رو را برگرداند.
اين عبارت از انتخابات 1972 بين ريچارد نيكســون و جورج مك گاورن 
در آمريكا مرسوم شد. انتخابات قبلي يعني 2016 هم 2غافلگيري داشت؛ 
انتشار فيلمي از دونالد ترامپ مبني بر توهين به زنان توسط واشنگتن پست 
كه مربوط به سال2005 بود و دومي، افشاي ايميل هاي هيالري كلينتون از 

سوي اف بي آي. اين افشاگري ها به ترتيب 7 و 28 اكتبر اتفاق افتاد.
امسال مرگ روث بيدر گينزبرگ، قاضي ارشد ديوان عالي آمريكا، و بحث 
و جدال بر سر انتخاب جانشــين او، زمان غافلگيري اكتبر را يك ماه جلو 
انداخت. اما هيچ كس نمي داند تأثير اين رويداد بر انتخابات رياست جمهوري 
و كنگره چه خواهد بود و همه  چيز بستگي به عملكرد ترامپ، فردي كه براي 
جانشيني گينزبرگ انتخاب مي كند و واكنش راي دهندگان دارد.  نتيجه 
نظرسنجي  اي كه فاكس نيوز هفته گذشته منتشــر كرد، نشان مي دهد 
52درصد مردم ترجيح مي دهند جو بايدن به عنوان نماينده دمكرات ها، 
قاضي ارشد ديوان عالي كشور را معرفي كند، درحالي كه تمايل 45درصد 
راي دهندگان نيز به سمت ترامپ است. نظرسنجي اخير نيويورك تايمز نيز 
نشان مي دهد بيشتر راي دهندگان تمايل دارند بايدن جانشين گينزبرگ را 
تعيين كند. اينكه چرا انتخاب قاضي ديوان عالي اين قدر مهم است، داليل 
گوناگوني دارد. اين انتخاب نه تنها منفعت سياســي بلندمدت براي اين 
رقيبان انتخاباتي دارد، بلكه در كوتاه مدت نيز به پيروزي آنها در انتخابات 
پيش رو كمك مي كنــد؛ انتخابي كه هيچ وقت در تاريــخ آمريكا اين قدر 
نزديك به زمان انتخابات روي نداده بود. انتخاب جانشين گينزبرگ يك 
فرصت براي ترامپ است كه تمركز انتخابات را از انتقادها به عملكرد منفي 
خود به عنوان رئيس جمهور، شكست در كنترل بيماري كرونا و تنش هاي 
نژادي، منحرف كند. شكي نيست كه رقيب بايدن همه تمركز خود را در 
6هفته آينده بر انتخاب قاضي ارشد ديوان عالي آمريكا مي گذارد، اما چيزي 
كه هنوز قطعي نيست اين است كه او چه راهبرد هايي را براي اين هدف و 
رويارويي با بازخوردهاي اين انتخاب، اتخاذ مي كند. ترامپ پيش از مرگ 
گينزبرگ فهرست بلندبااليي از نامزدهاي احتمالي اين پست را اعالم كرده 
بود. چند روز پيش هم اعالم كرد كه فرد منتخب زن خواهد بود. اما هنوز 
مشخص نيست انتخاب او براساس تمايالت افراطي محافظه كارانه او خواهد 
بود تا پايه حضور اين طيف سياسي را در ديوان عالي كشور محكم كند و 
كسي را كه مانند خودش عقايد تفرقه انداز داشته باشد، انتخاب مي كند يا 
اينكه واكنش نرم تري نشان مي دهد و براي جذب آراي مردم فردي مستقل 
را برمي گزيند. به نظر مي رســد او حمايت كامل نمايندگان جمهوريخواه 
مجلس سنا را هم داشته باشد. اما در مقابل، دمكرات ها ابزار قانوني براي 
پيش بردن خواســته خود با هدف پركردن صندلي گينزبرگ را ندارند.  
گفته معروف گينزبرگ به نوه اش يعني »آرزو مي كنم كه جانشين من را 
رئيس جمهوري بعدي تعيين كند«، آخرين اهرم فشار بايدن و طرفدارانش 
است. چاك شــومر، از معدود نمايندگان دمكرات سنا، حزب مقابلش را 
تهديد كرده است: »اگر جمهوريخواهان سنا موضوع انتخاب قاضي ارشد 
ديوان عالي كشور را عملي كنند، همه گزينه ها براي سال آينده روي ميز 
خواهد بود.«  بــا وجود همه احتمال هايي كه در مورد انتخاب جانشــين 
گينزبرگ وجود دارد، اين واقعيت غيرقابل انكار را نبايد فراموش كرد كه 
هر تصميم و گفته اي كه از سوي نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا گرفته 
مي شود بر پايه اين سؤال است كه »اين چه تأثيري بر انتخابات و انتخاب 
من دارد؟« بايد منتظر بود و ديد مردم اين كشــور امسال چه واكنشي به 

غافلگيري اكتبر كه در  ماه سپتامبر روي داد، نشان مي دهند.

غافلگيري اكتبر در سپتامبر

اختالف ديرينه ميان مسكو و واشنگتن نيز اشاره كرد 
و گفت: »ما توليد ســالح هاي برد متوســط و برد بلند 
خود را متوقف كرديم؛ اما واكنشــي از سوي آمريكا يا 
متحدان دريافت نكرده ايم.« پوتين در اين رابطه خواستار 

برگزاري نشستي فوري با آمريكايي ها شد.

قطر: انتقاد از عادي سازي روابط با اسرائيل
تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر، سخنان خود را با حمله 
به سازش كشورهاي امارات و بحرين با رژيم صهيونيستي 
آغاز كرد و آن را موجب محقق شــدن صلح در منطقه 
ندانست. بن حمد كشــورهاي دنيا را در پايان دادن به 
ظلم اسرائيل به فلســطينيان و پايان اشغالگري ناتوان 
دانست و از جامعه جهاني و شوراي امنيت سازمان ملل 
خواست تا به وظيفه خود براي الزام رژيم صهيونيستي 
به رفع محاصره غزه عمل كنند. او همچنين تأكيد كرد 
كه با كشورهاي دوست قطر، براي ارائه كمك هاي فوري 
و طوالني مدت به اهالي غزه همكاري خواهد كرد. تميم 
بن حمد به مســئله محاصره قطر از ســوي كشورهاي 
هم پيمان عربستان نيز پرداخت و گفت كه گفت وگو تنها 
راه رفع محاصره است و از ابتكارات امير كويت براي حل 

اين بحران استقبال مي كند.

چين: دوري از تنش با آمريكا
شــي جين پينگ، رئيس جمهور چيــن، نقطه مقابل 
ترامپ بود. او در پيام ويدئويي خود هرگونه تالش براي 
»سياسي سازي« شــيوع ويروس كرونا را محكوم كرد 
و درباره خطــرات »برخورد تمدن ها« هشــدار داد. او 
كه به درســتي از قبل احتمال حمله لفظي ترامپ عليه 
چين را پيش بيني كرده بود، بحران كرونا را يك مشكل 
جمعي دانست كه نيازمند راه حل هاي جمعي است. او 
در عين حال از عملكرد دولتش دفــاع كرد و گفت كه 
رويكرد چين، علمي، ســخاوتمندانه و مسئوالنه بوده 
اســت. رئيس جمهور چين همچنين بر تعهد كشورش 
به كاهش گازهاي گلخانه اي تأكيد كرد و گفت كه پكن 
به مقابله با تهديد گرمايش زمين متعهد است. او در اين 
زمينه خواســتار به راه افتادن يك »انقالب سبز« شد. 
شــي جين پينگ با لحني آرام بدون نام بردن از آمريكا 

گفت: »پكن هيچ قصدي براي 
جنگيدن ندارد؛ چه جنگ گرم، 

چه جنگ سرد.«

   هشدار درباره جنگ سرد
آنتونيو گوتــرش، دبير كل ســازمان ملل متحد، در 
سخنراني افتتاحيه نشست مجمع عمومي درباره خطر 
جنگ سرد ميان آمريكا و چين هشدار داد و گفت جهان 
تاب تحمل چنين اختالفي را ندارد. او با لحني تند و 
هشدارآميز بدون آنكه به صراحت نامي از اين دو كشور 
ببرد گفت: »ما در مسير بسيار خطرناكي قرار داريم. 
جهان ما طاقت آينده اي را ندارد كه دو قدرت بزرگ 
اقتصادي، جهان را دوپــاره كنند؛ هركدام با مقررات 
تجاري و مالي و توانايي هــوش مصنوعي و اينترنتي 
خودشان.« دبيركل سازمان ملل همچنين با اشاره به 
آثار و عواقب زيانبار شــيوع ويروس كرونا در جهان، 
هشدار كه براي نخستين بار در سه دهه اخير، فقر در 

جهان در حال رشد است. 

75ســال پس از تاسيس ســازمان ملل 
متحد، نهادي كه قرار بــود محلي براي گزارش

اتحاد اعضا باشد، همچنان عرصه اي براي 
بيان اختالف نظرهاست. هفتادوپنجمين نشست ساالنه 
سران كشورهاي جهان در مجمع عمومي سازمان ملل 
ديروز تحت تأثير شــرايط خاص شــيوع ويروس كرونا 
به صورت مجازي برگزار شد. اين نشست اما محلي بود 

براي بروز اختالفات واقعي كشورها.
رئيس جمهور برزيل طبق سنت  هر ساله آغازگر نشست 
سران كشورهاي عضو ســازمان ملل بود كه امسال در 
يك سالن نسبتا خالي برگزار شد. از هر كشور تنها يك 
نماينده در سالن حضور داشت و سران كشورها سخنراني 
خود را به صورت ويدئويي ارائه كردند. برخالف هميشه، 
تنها اين دونالد ترامپ بــود كه محدوديت 15دقيقه اي 
سخنراني را رعايت كرد. معموال در نشست هاي مجمع 
عمومي، رئيس جمهور آمريكا هميشــه بيش از زمان 
تعيين شده سخنراني مي كرده اســت. ديروز اما اغلب 
سراني كه سخنراني كردند، به محدوديت زماني بي اعتنا 

بودند.
سخنراني هاي ســران كشورهاي عضو ســازمان ملل، 
هميشــه مهم ترين برنامه مجمع عمومي بوده و محلي 
است براي براي بحث و تبادل نظر بر سر مهم ترين مسائل 
جهان. امســال »كرونا« كليدواژه ســخنراني هاي روز 
نخست بود. سخنراني ها طي 7روز ارائه مي شود و احتماال 
براي نخستين بار سران همه 193كشور عضو سازمان 
ملل، به دليل غيرحضوري بودن نشست، اين فرصت را 
پيدا مي كنند كه نظرات خود را به اطالع همتايان خود 

در ديگر كشورها برسانند.
هفتادوپنجمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل از 
سه شنبه هفته گذشته آغاز شده و به مدت 13هفته ادامه 
خواهد داشت. سخنراني هاي سران كشورها از ديروز آغاز 
شده است و 6روز ديگر به پايان مي رسد. سخنراني هاي 
ديروز از ساعت 9صبح به وقت نيويورك آغاز و به ترتيب 
ويدئوي ســخنراني سران كشــورهاي برزيل، آمريكا، 
تركيه، چين، شيلي، آفريقاي جنوبي، كوبا، روسيه، اردن، 

كره جنوبي، قطر، فيليپين، ايران و فرانسه پخش شد.

آمريكا: حمله لفظي به چين
اين چهارمين باري اســت كه دونالد ترامپ از تريبون 
سازمان ملل، در مورد مسائل مربوط به آمريكا و جهان 
از نگاه خود سخن مي گويد. شايد هم آخرين بار باشد. او 
برخالف سال هاي قبل، در سخناني كوتاه نكاتي را مطرح 
كرد كه به نظر مي رسد بيشتر مصرف داخلي داشته باشد. 
همانطور كه پيش بيني مي شد او به ارائه گزارش عملكرد 
دولتش پرداخــت و گويي با راي دهنــدگان آمريكايي 
سخن مي گفت. ترامپ سخنانش را با حمله به چين آغاز 
كرد و بار ديگر، ويروس كرونا را »ويروس چيني« خواند. 
رئيس جمهور آمريكا چين را به پنهانكاري در مورد شيوع 
ويروس متهم كرد و به شدت به سازمان بهداشت جهاني 
تاخت. او همچنين با لحني تند از ســازمان ملل متحد 
خواست دولت چين را در مورد شيوع كرونا و وضعيتي 
كه جهان گرفتار آن شده مسئول بداند. ترامپ همچنين 
چين را عامل تخريب محيط زيســت در جهان معرفي 
كرد و گفت كه آمريكا بعد از خروج از پيمان آب وهوايي 
پاريس، بيش از ديگر كشورها به حفظ محيط زيست و 
كاهش آلودگي هاي زيست محيطي كمك كرده است. 
دونالد ترامپ از ابتداي ورودش به كاخ ســفيد، يكي از 
منتقدان سرسخت سازمان ملل و نهادهاي زيرمجموعه 
آن بوده است. او ديروز هم اين ســازمان را به باد انتقاد 
گرفت و گفت: »سازمان ملل اگر مي خواهد مؤثر باشد، 
بايد روي مسائل واقعي جهان متمركز شود.« ترامپ بار 
ديگر تأكيد كرد كه در مقابل ايــده چندجانبه گرايي 

بين المللي، او ايده »اول آمريكا« را دنبال مي كند و 
به آن همچنان اعتقاد دارد.

تركيه: انتقــاد از خيانت به آرمان 
فلسطين

رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
تركيه در سخنانش به انتقاد بي پرده 
از شوراي امنيت پرداخت و گفت: 
»اوايل شيوع ويروس كرونا، شاهد 

آن بوديم كه كشور ها به حال خود رها شده بودند. به اين 
ترتيب بار ديگر حقانيت نظريه دنيا بزرگ تر از 5كشور 
است، اثبات شــد؛ اين همان چيزي است كه سال هاي 
ســال اســت بر آن اصرار دارم.« اردوغان به مديريت 
ســازمان ملل نيز انتقاد كرد و گفت: براي جلوگيري از 
خدشه دار شدن اعتبار سازمان هاي بين المللي، ابتدا بايد 
درخصوص ذهنيت، نهاد هــا و قوانين خود تجديدنظر 
كنيم. مهم نيست كه واكسن كرونا در كدام كشور توليد 
شود، مهم آن است كه به نفع همه بشريت مورد استفاده 
قرار گيرد. اردوغان حمايت از تبديل شدن بيت المقدس 
به پايتخت رژيم صهيونيستي را هم مورد انتقاد قرار داد 
و گفت: كشور هايي كه براي افتتاح سفارتخانه در قدس 
اعالم آمادگي كرده اند، با اين رفتار ها تنها به پيچيده شدن 
هرچه بيشتر اختالفات دامن مي زنند. او همچنين روند 
عادي سازي  روابط كشــورهاي عربي با اسرائيل را هم 
مورد انتقاد قرار داد و آن را خيانت به آرمان فلســطين 
دانست. رجب طيب اردوغان به باال گرفتن تنش ها در 
مديترانه نيز اشاره كرد و خواستار برگزاري يك كنفرانس 
منطقه اي با حضور ترك هاي قبرس براي پايان دادن به 
اختالفات سرزميني در اين منطقه شد. به گفته اردوغان، 
تنها مانع راه حل بحران قبرس، رويكرد آشــتي ناپذير 

بخش روم نشين قبرس است.

روسيه: پيشنهاد مذاكره با آمريكا
والديمير پوتين كه ســال گذشــته در نشست مجمع 
عمومي ســازمان ملل حضور نداشت، امسال از فرصت 
سخنراني ويدئويي اســتفاده كرده و در نشست سران، 
نظراتش را مطــرح كرد. عملكرد شــوراي امنيت را در 
مجموع قابل قبول خوانــد و وجــود آن را دليل اصلي 
جلوگيري از وقوع جنگي ديگر در جهان دانست. او در 
عين حال گفت كه شــوراي امنيت ســازمان ملل بايد 
منافع همه كشورها را درنظر بگيرد. پوتين به وضعيت 
بحران كرونا در جهان نيز اشــاره كــرد و گفت: »دنيا 
درگير ويروسي است كه زندگي مردم را در جهان 
هدف قرار داده و همــه بايد با آن مبارزه 
كنند. كشــور ما نيز در حال مبارزه با 
اين بحران اســت. معتقديم كه همه 
بايد به كيفيت فعاليت هاي ســازمان 

بهداشــت جهاني كمــك كنيم.« 
رئيس جمهور روســيه به 

سياوش فالح پور
خبرنگار
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مزنبردلزنوكغمزهتيرم
كهپيشچشمبيمارتبميرم

نصابحسندرحدكمالاست
زكاتمدهكهمسكينوفقيرم

عكس:ايرنا،مريمآلمومن توزيعكتاببينعشايرشهركردتوسطكانونپرورشفكریكودكانونوجوانان

امروز مصادف با زادروز منوچهر آتشي، شاعر 
سال هاي ديرين است. منوچهر آتشي زماني 
پا به عرصه شعر معاصر يا به عبارت دقيق تر به 
عرصه زندگي شاعران معاصر پا گذاشت كه 

زمان تاخت و تاز شاعران رمانتيسيزم بود؛ 
يعني دوره اي كه شاعران پفك نمكي، 
ســرگرم آه و ناله هــاي عاشــقان و 
معشوقه هاي جفا كار و بي وفا بودند. در 

اين عرصه فقط شعراي انگشت شماري مانند نيما، اخوان ثالث و 
احمد شاملو در جبهه مقابل مانده بودند و فروغ فرخزاد آن دوره 

هم در بند شعرهاي  »گنه كردم، گناهي پر ز لذت« مانده بود.
 در آن دوره چهار شــاعر را چهار تفنگدار ناميدم؛ يعني چهار 
تفنگدار، معروف رمانتيسيسم با شعرهاي مغازله اي و كارتني 
)فريدون توللي، نادر نادرپور، امير هوشــنگ ابتهاج و مهدي 
حميدي شيرازي(. شــگفت آن كه جوان ترين تفنگدار اين 
گروه، يعني نادر نادر پور، زود تر از همه ُمــرد و پير ترين آنها 
يعني فريدون توللي دير تر از مابقــي و از گروه ربعه آنها فقط 
يك تفنگدار، يعني امير هوشنگ ابتهاج در قيد حيات است كه 
هنوز هم شعر مي گويد. در آن مقطع، منوچهر آتشي جواني بود 
كه در چنين زمانه اي از بوشهر به تهران آمد و اين مرحوم رضا 
سيدحسيني بود كه آقاي آل رسول را )مدير انتشارات نيل كه 
در آن زمان در ميدان مخبر الدوله بود( مجبور كرد تا مجموعه 
اشعار منوچهر آتشــي را به نام »آهنگ ديگر« چاپ و منتشر 
كند. انتشار آهنگ ديگر )كه به نظر من بهترين مجموعه شعر 
اوست( در واقع مانند پتكي بود كه در سال هاي 37و 38خود 
را آماده فرود آمدن بر پيكره نزار و نحيف و وارفته رمانتيسيزم 
مي كرد. شعرهاي بكر و نسبتاً حماسي آهنگ ديگر كه برخي 
از آنها موقوف المعاني بودند، نشان از قريحه و ذهن وقاد يك 
جوان بوشهري روستايي و بدون ادعا داشت كه بدبختانه اين 
جوان در سال هاي بعد در شهر بي ترحم و پر هياهو و الابالي  
تهران مســتحيل و شــعر او را وارد مدار فطرت كرد. آتشي 
معلم بود و زبان انگليســي خوانده بود كه بعد ها براي گذران 
زندگي در شهر بي ترحم تهران، عالوه بر تدريس به طور مداوم 
ترجمه مي كرد و در اواخر عمر مجبور بود در مجله تماشــا و 
مجله ها ديگر حتي پاورقي هايي را هم ترجمه كند. بررسي و 
نقد شعرهاي آتشي نياز به چندين مقاله قطور دارد و در اين 
وجيزه و اجمال نمي گنجد. عالوه بر شهر تهران كه آتشي را در 
كام خود فرو برد، آتشي نيز به مانند بسياري از روشنفكران، 
استادان، نويسندگان و هنرمندان ما دچار عجب شد. مگر نه 
اينكه به قول علي ابن عثمان هجويري در كشف المحجوب: 
» عجب از دو چيز برخيزد؛ يكي از جاه خلق و مدح ايشــان و 
آنكه كردار بنده خلق را پسند افتد و بر خود مدح گويد و خود 
را شايسته داند و بدان معجب شــود و ديگر كردار كسي مر 
كسي را پسند افتد بر وي مدح كنند، بدان معجب شود«. كوتاه 
ســخن اينكه »آهنگ ديگر« در عرصه شعر امروز فارسي آن  
وقت رنگ و بوي خاص داشت و با اينكه از نظر فرم مطيع نيما 
بود اما محتواي شعرها بكر، تازه و نزديك به شعر »هميشه« 
بود. به هر حال نام منوچهر آتشي به عنوان يك شاعر آوانگارد و 
پيشرو و شاعري كه »اصالت« ها را بيشتر از »وصالت« ها گرامي 
مي داشــت در ادب معاصر ما پس از شش نام درجه اول شعر 

امروز درج خواهد شد.

كافي است به صورت تصادفي، يكي از اطرافيان 
خود را كه بچه مدرسه اي دارد انتخاب كنيد 

و از او درباره گرفتاري اينترنت و راه هاي 
ارتباط آنالين با مدرســه و معلمانشان 
بپرســيد. جواب هايي كه مي شنويد، 

بازتابي از وضعيتي است كه در ســخت ترين روزهاي سال هاي 
اخير، بر هزاران خانواده در سراســر كشــور تحميل شده است. 
استرس بزرگ ترين همه گيري يك قرن اخير و معضالت اقتصادي 
كم بود،  حاال بايد خانواده ها گرفتار اينترنت و تبلت و لپ تاپ باشند. 
وضعيت چنان آشفته و سردرگم كننده است كه خانواده ها را، با هر 
ميزان از برخورداري عاصي كرده است. انتظار اينكه دولت همچون 
برخي كشورها، به هر دانش آموز يك تبلت تا انتهاي سال امانت 
بدهد و اينترنت پرسرعت مطمئن در اختيار آنها بگذارد، بيهوده و 
خيلي دور از انتظاروضعيت ايران است. مسئله، فراتر از توان دولت، 
قابليت ويژه آن براي ناديده گرفتن بســياري از واقعيت هاست. 
براســاس قانون اساســي، تحصيالت در ايران، تا انتهاي دوران 
متوسطه رايگان اســت. اماناديده گرفتن برخي اصول، در كشور 
ما سنتي ديرپاســت. اين هم يكي از همان هاست. خيلي راحت 
به دانش آموزان و خانواده هايشان گفته مي شود كه مي توانند يك 
اپليكيشن اختصاصي را نصب كنند تا از امكانات آموزشي استفاده 
كنند. فقط همين. چه كسي به دانش آموزاني كه در خانه هايشان 
حتي يك ابزار هوشمند براي اتصال به اينترنت ندارند فكر مي كند؟ 
چه كسي آمده و به كمبودها اشاره و فروتنانه از آنها عذرخواهي 
كرده كه ناتوانــي براي فراهم كردن تحصيــل رايگان به معناي 
فراموشي اين اصل مهم در قانون اساسي كشور نيست؟ آيا اصال، به 
جز خانواده هايي كه به فكر وام هستند تا براي فرزندان محصل خود 
تبلت و لپ تاپ تهيه كنند، كسي به رايگان بودن تحصيل در ايران 
فكر مي كند؟ خريد لپ تاپ، اين روزها، حتي براي خانواده هاي 
طبقه رو به زوال متوسط هم سنگ بزرگي است. اما خريد گوشي 
هوشمند و تبلت و لپ تاپ را فراموش كنيد. در روزهايي كه طبقات 
پايين دست و مياني جامعه زير بار تورم و گراني در رنج هستند؛ 
تعرفه هاي اينترنت مي تواند به تنهايي عاملي براي فروپاشــي 
عصبي روزانه باشد. با وجود آنكه گفته شــده به دانش آموزان و 
معلمان اينترنت رايگان داده مي شود، تامين بسته هاي اينترنت 
همچنان خانواده ها را به چالش مي كشد و صداي ناله معلمان و 
دانش آموزان از وضعيت اسفناك اينترنت از گوشه گوشه كشور 
به گوش مي رســد. ظرفيت ، توان و ميزان دغدغه مندي دولت 
مشخص است اما چيزي كه مشخص نيســت اين است كه چرا 
هيچ كس در اوج كمبودها و كوتاهي ها، بــا مردمي كه هفته به 
هفته با مشكلي تازه دست و پنجه نرم مي كنند، همدالنه برخورد 
نمي كند؟احساس عمومي در جامعه اين است كه هيچ كس به فكر 
مشكالت ضعيف ترين اقشار جامعه ايران نيست. آنها، با مشكالت 
خود رها شده اند. تحصيل آنالين دانش آموزان، جديدترين و نه 

آخرين معضلي است كه بايد خود مردم فكري برايش بكنند.

ماجراي ارائه اتومبيلي با نصف قيمت بازار به نمايندگان 
محترم مجلس، واكنش هاي فراواني در پي داشته است. 

اينكه در گذشــته چه امكاناتي به نمايندگان داده 
مي شــده، اينكه واگذاري اتومبيل به نصف قيمت 
بازار چقدر درست و منطقي است و اينكه به هرحال 

نمايندگان مجلس بايد امكاناتي در اختيار داشــته باشند، موضوعاتي قابل 
تحليل و تفسير هستند. خوب يا بد، درست يا غلط، منطقي يا غيرمنطقي، 
افكار عمومي واكنشي بســيار منفي به اين خبر نشان داده است. بخشي از 
اين واكنش قطعا تحت تأثير شــرايط دشــوار اقتصادي و مشخصا افزايش 
لجام گســيخته قيمت خودرو در همين روزهاســت. با اين نرخ تورم و اين 
گراني هاي سرسام آور، ميزان حساسيت عمومي به اتفاق هايي از اين جنس 
باالتر رفته اســت. البته كه اگر همه  چيز هم گل و بلبــل بود باز بخش قابل 
توجهي از جامعه، به واسطه آنچه حس تبعيض خوانده مي شود، نسبت به طرح 
فروش خودرو به نصف قيمت بازار واكنش نشان مي داد. واكنشي برخاسته 
از اين احساس كه مسئوالن در مفهوم كالنش )شامل وزير و وكيل و مدير و 
رئيس و معاون و...( همه امكانات را در اختيار خود گرفته اند، بي آنكه فكري 
به حال مردم كنند. اين احساس عمومي يك شبه به وجود نيامده و محصول 
مجموعه اي از اتفاق ها در طول ساليان است كه پرداختن به آنها در حوصله اين 
يادداشت نيست. اينكه داليل اين حجم از خشم و احساس منفي چيست، يك 
ماجراست و اينكه جامعه به شدت دچار حس بي عدالتي است داستاني ديگر. 
طبيعي است كه در اين روزگار سخت افكار عمومي نسبت به هر خبري كه 
بوي تبعيض از آن به مشام برسد حساس باشد. اينكه بايد امكاناتي در اختيار 
نمايندگان مجلس قرار گيرد و اين بحث ها پوپوليستي است، در يك فضاي 
آرام و منطقي، قابل نقد و بررسي اســت. همه يادمان هست دوران مردي را 
كه حقوق نمي گرفت و از خانه غذا به ساختمان پاستور مي آورد. ما ترجيح 
مي داديم ايشان همه حقوق حقه شان را با پاداش هاي كالن دريافت مي كرد 
و فقط چند تصميمي را كه سرنوشت ميليون ها ايراني را تحت تأثير قرار داد 
نمي گرفت. نماينده اي هم كه به مجلس رفته براي پيگيري حقوق مردم بايد 
امكاناتي در اختيار داشته باشــد؛ امكاناتي كه قاعدتا بايد برايش ضابطه اي 
وجود داشته باشــد. درعوض نمايندگان بايد در مسير خدمت به مردم گام 
بردارند. منظور از مردم هم آن اقليتي كه به اين دوستان رأي داده اند نيست 
و اگر نماينده اي با مثال 30هزار رأي هم وارد مجلس شود، وكيل همه مردم 
است؛ نماينده اي كه براي خدمتگزاري به مردم شــايد الزم باشد اتومبيل 
مجاني دريافت كند و همان نيم بهــا را هم نپردازد. حتما قبول مي كنيد كه 
به داليلي متنوع و متعدد اعتماد عمومي چنان آسيب ديده كه نمي توان از 
مردم انتظار داشت آنچه در باال آمد را در قضاوتشان درباره همين ماجراي 
اتومبيل نمايندگان لحاظ كند. در چنين شرايطي نماينده اي از راه رسيده 
و طلب اتومبيل شاسي بلند كرده اســت؛ آن هم با ادبيات و لحني كه حكم 
ريختن بنزين بر شعله هاي خشم عمومي دارد. اين نماينده محترم مجلس، 
شاسي بلند را براي ســر زدن به مناطق روســتايي مي خواهد، كه خواست 
محترمي است. مردم نسبت به خدمتگزاران شان قدردان هستند؛ به شرطي 
كه خدمت را ببينند، شاهد طلبكاري مداوم عده اي نباشند و احساس نكنند 
نماينده و وزير و مديركل، حق آنها را زيرپا مي گذارند؛ كه گفته اند و درست 

هم گفته اند كه احساس تبعيض از خود بي عدالتي هم بدتر و ويرانگر است.

كتاب »شمايل نگاري 
خــدا و موجودات 
فــــراطـــبيــعي 
در هنــر ابتدايــي 
هخامنشي« نوشته 
مارك گريســون را 
علي اصغر سلحشور 

به فارسي برگردانده 
و از سوي انتشــارات ققنوس منتشر شده 
است. نسخه اصلي  كتاب سال 2009 توسط 
انتشارات دانشگاه زوريخ چاپ شده است. 
هنر هخامنشيان فقط در معماري باشكوه 
كاخ ها، نقوش برجســته زيبا و چشم نواز، 
ظروف فلزي خوش ساخت و ظريف خالصه 
نمي شــود. بلكه مهرهاي به دست آمده از 
قلمرو پهناور شاهنشاهي نيز هنر فاخر و 
پربار هخامنشــي را بيش از پيش يادآور 
مي شــود. ازجمله آثار به جامانــده كه بر 
آنها نقش مهرهاي هخامنشي حك شده، 
الواح گلي بــارو و خزانه تخت جمشــيد 
است. هنگام كشــف اين آثار كمتر كسي 
به اهميت واقعي آنها پي بــرده بود، اما به 
 مرور با خوانش الواح كه بيشترشان به خط 
ايالمي بودند و مطالعه نقوش آنها، اهميت 
اين الواح و مهرهاي روي آنها مشــخص 
شــد و باستان شناســان، خط شناسان، 
زبان شناســان، مورخان هنر و ديگران به 

بررسي و واكاوي آنها پرداختند. 
مارك گريسون، نويسنده كتاب پيش رو، 
اســتاد دانشگاه ترينيتي ســن آنتونيو در 
تگزاس اســت كــه يكــي از حوزه هاي 
مطالعاتــي اش، هنر هخامنشــي، به ويژه 
مهرهــاي بايگاني هــاي بــارو و خزانــه 
تخت جمشيد است. يكي از آثار اين مولف 
و پژوهشــگر، مجموعــه ســه جلدي اثر 
مهرهــاي بايگاني باروي تخت جمشــيد 
است كه با همكاري مؤسسه شرق شناسي 
دانشگاه شــيكاگو انجام شده است. رساله 
دكتري علي اصغر سلحشور، مترجم كتاب 
پيش رو هم درباره هنرمندان و كارگاه هاي 
مهرسازي در تخت جمشــيد بوده است. 
اين كتاب با 183 صفحه مصور، شمارگان 
660 نسخه به قيمت 32 هزار تومان منتشر 

شده است.

مارسل منگل مشــهور به مارسل مارسو 
سال 1947با خلق »بيپ« دلقك غمگيني 
كه با ژاكتي راهدار و كاله ابريشمي مچاله 
شــده، روي صحنه ظاهر مي شد، شهرت 
جهاني به دست آورد. او را به خاطر سكوت 
ممتدش در طول اجــراي پانتوميم و هنر 
قابل توجه اش در اين اجراها شاعر سكوت 

هم ناميده اند. مارسو اعتقاد داشت در پانتوميم ژست ها و حركت ها مخفي ترين آرزوهاي 
روح را توصيف مي كنند. او خود را وارث هنرمندان بزرگ عصر سينماي صامت از چارلي 
چاپلين و باستر كيتن گرفته تا دلقك هاي »كمديا دل آرته «، اپراي چيني و نمايش هاي 
ژاپني مي دانست. او سال2001 به عنوان سفير حســن نيت سازمان ملل متحد براي 

سالخوردگان انتخاب شد.
مارسل مارسو )22 مارس 1923 -22سپتامبر2007(

انتشــارات فابر اعالم كرده است كه نســخه ويژه اي از آخرين 
رمان كازوئو ايشــي گورو، نويســنده مشــهور ژاپني را براي 

كتابفروشي هاي مستقل و فروشگاه زنجيره اي واتراستون 
بريتانيا منتشر كرده اســت كه طبق زمانبندي قرار 
است بهار سال آينده وارد بازار كتاب اين كشور شود. 
به گزارش بوكسلر، فروشــگاه زنجيره اي واتراستون 
يكي از بزرگ ترين فروشگاه هاي كتاب بريتانياست 
كه نزديك به 283كتابفروشي در سراسر اين كشور 
دارد. انتشارات فابر گفته است نسخه ويژه اين فروشگاه 

داراي جلد و قالب مخصوص اين فروشگاه اســت. پيش از اين ايشي گورو كه اكنون 
ساكن انگليس است، از انتشار رمان جديدش با عنوان »كالرا و خورشيد« خبر داده 
بود. اين نخستين رمان ايشي گورو بعد از دريافت جايزه نوبل ادبيات است. داستان 
رمان درباره يك روبات به نام كالراست كه دوست دارد بين انسان ها دوستي نزديك 
پيدا كند. قرار است اين رمان، مارس 2021روانه بازار كتاب شود. به گفته مسئوالن 
انتشارات نسخه ويژه واتراســتون و كتابفروشي هاي مســتقل داراي طراحي جلد 
متفاوت است و قرار اســت تنها در اين فروشگاه ها عرضه شــود. ايشي گورو يكي از 
شناخته  شــده ترين نويســندگان معاصر ژاپني است كه ســال 1986 براي كتاب 
»هنرمندي از جهان شناور« برنده جايزه وايت برد و سال 1989 براي كتاب »بازمانده 

روز« كه به فارسي هم ترجمه شده است برنده جايزه بوكر شد.

محققان دانشگاه ييل)YaleUniversity( در بررســي جديد خود دريافتند كه يك 
واكنش خودايمني التهابي در سيستم عصبي مركزي شبيه به آنچه در بيماري هايي 
مانند  ام.اس رخ مي دهد، در نخاع افراد سالم نيز اتفاق مي افتد. آنها سلول هاي سيستم 
ايمني بيماران مبتال به  ام.اس و افراد سالم را با يكديگر مقايسه كردند و دريافتند كه اين 
سلول هاي ايمني مي توانند نقش مهمي در محافظت از بدن مقابل مهاجمان ميكروبي 
و حفظ تندرستي روحي ما داشته باشــند. به گزارش ديلي ميل، نتيجه اين پژوهش 
 )Interferon gamma( نشــان مي دهد نوعي از ســلول هاي ايمني اينترفرون گاما
مي توانند به تحريك و تعديل عكس العمل هاي سيســتم ايمني كمك كنند و نقش 
 مهمي در پيشگيري از بروز بيماري افسردگي در افراد سالم داشته باشند. ديويد  هافلر

)David Hafler(، از محققان اين پروژه گفته است: مشاهده نتايج جذاب مربوط به نخاع 
عادي، ما را شگفت زده كرد. پژوهش هاي قبلي نشان داده كه متوقف كردن اينترفرون 
گاما و سلول هاي تي مي تواند نشانه هايي مشابه بيماري افسردگي در موش ها ايجاد كند. 

توليد ربات براي انجام مأموريت هاي فضايي پديده تازه اي نيســت و به ابتداي دهه60 
ميالدي بازمي گردد. اما اين ربات ها تا كنون تنها به وســيله بخش دولتي توليد شده و 
توانايي هاي آنها نيز چندان گسترده نبوده است. به گزارش فارس، استفاده از ربات در 
فضا، انجام برخي مأموريت ها و آزمايش ها را ممكن مي ســازد كه به دليل ظرافت ها و 
حساسيت هاي موجود توسط انسان ها قابل انجام نيستند. ازجمله اين آزمايش ها مي توان 
به آزمايش هاي مربوط به بررسي وضعيت جاذبه در خارج از جو كره زمين اشاره كرد. ربات 
جيتاي براي انجام كنترل هاي دقيق و خودكارسازي بسياري از فرايندهاي مورد نياز در 
فضا طراحي شده و انتظار مي رود تا سال2021 به ايستگاه فضايي بين المللي منتقل شود 
تا از آن براي انجام اموري چون قطع و وصل كابل ها، مديريت سوئيچ ها و سرهم كردن و 

مونتاژ صفحات كنترل مختلف استفاده شود.

وزير اطالعات روز گذشته در نشست شــوراي اداري استان 
گيالن گفت: بدون ايجاد وحدت ملي، توسعه اقتصادي، رفاه 
و امنيت ملي تحقق نخواهد يافت. حجت االسالم والمسلمين 
يونسي با اشاره به مشاركت گسترده مردم در مقابله با جنگ 
تحميلي عراق گفت: اگر اجازه مشاركت به مردم ندهيم، در 
ايجاد توســعه نيز توفيقي نخواهيم يافت. وي گفت: پيروزي 
در دفاع  مقدس ثمره مشاركت كامل مردم بود. وزير اطالعات 
با اشاره به اهميت امنيت در همه ابعاد توسعه گفت: ما اكنون 
باثبات ترين كشور در منطقه هســتيم و وظيفه ما در وزارت 
اطالعات شناسايي عناصر خطرناكي است كه درصدد ايجاد 

توطئه و ناامني در كشور هستند.

اصغرضرابينقد و نظر
 منتقد و روزنامه نگار پيشكسوت

سعيدمروتييادداشت
منتقد فيلم و روزنامه نگار

جوادنصرتي
ويترين روزنامه نگار

دريچه

دانستني ها

سالمت

20 سال پيش 

لندن:شــمار بريتانيايي هايي كه در سال2020 ميالدي 
سيگار را ترك كرده اند، تا همين جا، از شمار همين افراد در 
هر سال دهه گذشته بيشتر بوده است. به گزارش يورونيوز، 
آمار سال2020 مؤسسه يوســي ال اسموكينگ تولكيت 
نشان مي دهد كه موفقيت بريتانيايي ها در ترك سيگار، از 
14 درصد به 23 درصد رسيده است، رقمي كه رشدي حدود 
دوسوِم سال هاي گذشته را نشــان مي دهد. كارشناسان 
مي گويند علت اصلي آن شيوع همه گيري كرونا بوده است.

هاوايي:مردي كه در  هاوايي تخته موج ســواري خود 
را گم كرده بود آن را در ســواحل فيليپين، يعني حدود 
8هزار كيلومتر دورتر پيدا كرد. به گزارش سي ان ان، دوگ 
فالتر در سال2018 ميالدي اين وسيله را گم كرده بود و 
تصوير آن را در صفحه فيس بوك خود منتشر كرد. 2سال 
بعد تصويري از آن در ســاحل فيليپين ديد و سرانجام 
اين تخته موج ســواري را كه امواج آن را برده بود در اين 

كشور يافت.

لندن:دو شيريني پز بريتانيايي كيك هايي به سبك معماري 
باروك و سبك روكوكو طراحي كرده و مي پزند كه به عنوان 
زيباترين كيك هاي دنيا از سوي كاربرهاي فضاي مجازي 
انتخاب شــدند. به گزارش آديتي ســنترال، اين كيك ها 
تمام جزئيــات گچبري هاي كاخ هــاي دوره باروك اروپا، 
همچون رنگ هاي طاليي و غيــره را دارند. اين كيك ها به 
نام شيريني پزهاي مشهور بريتانيا ادي و ريچارد نامگذاري 

شده اند و هريك گاهي تا چند هزار پوند قيمت دارند.

مسكو: مرد 32ساله اي در روسيه پس از يك مصاحبه در 
يوتيوب و انتشار تصويرش مشهور شد. به گزارش آديتي 
سنترال، او كه دنيس نام دارد ظاهر و قد يك نوجوان را دارد 
و هيچ كس بدون شناخت او باور نمي كند در سن 32سالگي 
است. او براي انجام كارهاي اداري اش بايد افزون بر كارت ها 
و مدارك شناسايي خود، مدارك پزشكي را كه سن و علت 
جوان ماندن او را توضيح مي دهد به همراه داشــته باشد. 

مداركي كه فقط بر نوعي نقص ژنتيك اشاره مي كند.

32سالهايباظاهريكنوجوانكيكپزيبهسبككاخباروكسفر8هزاركيلومتريتختهموجسواريآماربااليتركسيگاردربريتانيا

»آتشی«شبكه»اصالت«ها
و»وصالت«ها

شمايلنگاريخداشاسيبلندنان،كار،اينترنت

مارسلمارسو؛شاعرسكوت

رمانايشيگورودرفروشگاههايزنجيرهايبريتانيا

رابطهسيستمايمنيباافسردگي

توليدرباتفضاييتوسطبخشخصوصي

وحدتمليضامنتوسعهاقتصادي،
رفاهوامنيت
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سياستمدار 3 قطره خون 

مجسمه شاه  را 
پايين كشيدند

فقط 2روز قبل از بازگشت کودتايي محمدرضا پهلوي

گزارش اول

قاصد عزل
»نعمت اهلل نصيري«، 25مرداد 
1332مأمور بركنــاري دكتر 

مصدق شد

 حميدرضا محمدي ����������������������

بر پايه آنچه حسين فردوست، 
در خاطراتش نوشــته است، از 
»فرماندهي دســته مسلسل 
سنگين« شــروع كرد و »در 
سال1329 به درجه سرهنگي، 
به فرماندهي گارد شاهنشاهي 
منصوب شد«؛ در همين جايگاه 
هم بود كه نيمه شب 25مرداد 
1332، شبانه و با زره پوش، به 
خانه دكتر مصدق رفت و حكم 
عزلش از نخســت وزيري را به 
دســتش داد� مصدق هم كه 
البته فهميده بــود توطئه اي 
در كار اســت، حكــم را پاره 
كرد و ســرتيپ رياحي، رئيس 
ستاد ارتش، نصيري را توقيف 
و بازداشــت كرد� از آن سو هم، 
دكتــر فاطمي را كــه نصيري 
بازداشــت كرده بود، آزاد كرد� 
نصيري كه كينــه مصدق را به 
دل گرفتــه بــود، بعدازظهر 
28مرداد كه سرانجام كودتا به 
وقوع پيوست، فرماندهي حمله 
به خانه نخست وزير و به آتش 
كشيدن آنجا را برعهده داشت� 
شاه كه از رم به تهران برگشت و 
ژست قهرمان ملي به خود گرفت 
و كودتا را قيام ملــي نام نهاد، 
او را به درجه ارتشــبدي ارتقا 
داد� نصيري تا 11ســال آينده، 
مراتب ترقي را به سرعت پيمود 
و رياست شهرباني كل كشور و 
فرمانداري نظامي تهران و حومه 
را تجربه كرد و در ســركوب 
ماجراي 15خرداد نقش مهمي 
داشت؛ تا آنكه در سال1343، 
هويدا كه نخســت وزير شد، به 
معاونت نخســت وزير و رئيس 
سازمان اطالعات و امنيت كشور 
)ساواك( رســيد؛ منصبي كه 
تا 5 ماه پيــش از انقالب تداوم 
يافت و تا ارتشــبدي هم رفت� 
در همين ســمت هــم بود كه 
كميته مشترك ضدخرابكاري 
در ساواك شكل گرفت و البته 
طبق خاطرات صادق خلخالي، 
»ارتشــبد نصيري كه به مدت 
15سال در رأس كارهاي حساس 
كشور، از جمله سازمان اطالعات 
و امنيت كشور قرار داشت، به 
كلي منكر شكنجه در زندان هاي 
رژيم شد� او گفت: من در يكي، دو 
روز كه در زندان شما هستم، پي 
برده ام كه قبل از انقالب زندانيان 
سياسي را شكنجه مي كرده اند�« 
و البته پس از خود، پرويز ثابتي 
را همه كاره آن دم ودســتگاه 

شكنجه كرده بود�

به زيركشيدن مجسمه رضاشاه در مرداد 1332

 صفحه اول روزنامه اطالعات  
به تاريخ 17آذر 1332

رسانه

  مسعود پويا �������������������������������������������������������������

رونق تدريجي فيلمســازي در ايران، در ابتداي دهه سي با 
انتشار نشريات ســينمايي مصادف مي شود.نشرياتي که 
در فضاي سياست زده آن ســال ها خيلي با اقبال عمومي 
مواجه نمي شوند. »جهان سينما« و »سينما و تئاتر« پاتوق 
روزنامه نگاران و سينمايي نويســان جواني است که ميانه 
چنداني هم با سينماي نوپاي فارسي ندارند. نشرياتي که 
به دليل مشــكالت مالي و اختالف نظر سينمايي نويسان 
تعطيل مي شوند. پاتوق جوانان عالقه مند به سينما، دکه 
پانروژ گالستيان در پاســاژي روبه روي سينما متروپل در 
خيابان الله زار نو است.جايي که نشريات سينمايي خارجي 
در آنجا موجود اســت و مي شــود مجله خريد و گاهي به 
امانت گرفت و در همان مقابل دکه مطالعه اش کرد و درباره 
ســينما حرف زد. بعد از کودتا، نشريه اي سينمايي در کار 
نيســت ولي هنوز قرارهاي دوستانه مقابل دکه گالستيان 
پابرجاست و رفقا دور هم جمع مي شوند مجله سينمايي 
فرنگي مي خوانند و گپ مي زننــد. از دل اين گپ زدن ها 
ايده انتشار مجله اي تازه شكل مي گيرد. اين روايت کاظم 
اسماعيلي نخستين سردبير ستاره سينما از آن روزهاست: 
»بعد از کودتا ما عصرها همچنان جلوي کيوســك پانروژ 
جمع مي شديم و مجله مي خريديم. حرف مي زديم و به قول 
معروف آنجا پاتوق هميشــگي ما بود. نمي دانم چطور شد 
که پانروژ به انتشار مجله عالقه پيدا کرد فقط يادم مي آيد 
يك روز عصر که همه جلوي پاتوق ايستاده بوديم و پيرامون 
سينما و مجالت سينمايي خارجي حرف مي زديم، او به جمع 
ما نزديك شد و پرسيد که اگر االن يك نفر مجله سينمايي 
درست کند استفاده دارد يا نه؟ همه ما چون عالقه مند به کار 
بوديم و دوست داشتيم پايگاهي پيدا کنيم براي او تشريح 
کرديم اوضاع االن فرق کرده است و مجله سينمايي در اين 
اوضاع که مردم از سياست زده شده اند و به تفريح نياز دارند 
بيشتر مي گيرد. پانروژ وقتي نظر ما را شنيد از فردي صحبت 
کرد که 30 هزار تومان پول دارد و حاضر اســت در اين راه 
سرمايه گذاري کند. هرچه ما به او اصرار کرديم پانروژ اسم 
آن فرد را به ما نگفت و فقط از ما خواست که به سرمايه مجله 
کاري نداشته باشيم و خودمان را حاضر کنيم که يك مجله 
سينمايي منتشر کنيم. پانروژ تحصيالتي نداشت سنش هم 
از ما بيشتر بود و از طريق فروش مجالت خارجي سينمايي 
به سينما عالقه مند شــده بود. «)در گفت وگو با فريدون 

جيراني، گزارش فيلم، تير 1371( 
چون هنوز امتيازي در کار نبود، اسماعيلي با پرداخت 80 
تومان به مدير روزنامه اثر، نخستين شماره ستاره سينما را 
در 28 دي 1332 منتشر کرد. اوا گاردنر روي جلد نخستين 
شماره ستاره سينما رفت که در شناسنامه اش چنين آمده 
بود: آگهي، شماره مخصوص اثر براي خوانندگان. ستاره 
سينما. شماره هاي دوم، سوم و چهارم هم به همين روش و با 
استفاده از امتياز نشريه اقليم منتشر مي شود. در اين فاصله 
اقدامات الزم براي دريافت امتيــاز با همراهي و همكاري 
محرم علي خان )که گالتســيان نمك گيرش کرده بود( 
انجام و از خرداد 1333 ستاره سينما به صاحب امتيازي پ. 
گالتسيان و سردبيري کاظم اسماعيلي روي دکه مي آيد. 
بيشتر نويسندگان شماره هاي اوليه ستاره سينما همكاران 
و رفقاي اسماعيلي در نشريات تعطيل شده جهان سينما و 
سينما و تئاتر هستند؛ بابك ساسان، منوچهر وطن پور، رضا 

زرکش و هوشنگ قديمي.
ستاره ســينما اتكايش براي فروش بيشــتر به تصاوير 
هنرپيشــگان خوش منظري بود که حضورشان در روي 
جلد، تعداد برگشتي هاي مجله را به حداقل مي رساند و 
گاهي وقت ها خبري از حتي يك برگشــتي هم نبود. به 
گفته اسماعيلي چاپ عكس سيلوانا منگانو که در ايران 
با فيلم»برنج تلخ« به شهرت و محبوبيت فراوان رسيده 
بود، باعث شد کل تيراژ 6 هزارتايي شماره ششم ستاره 
سينما به فروش برسد. در ســال هاي اوليه انتشار ستاره 
سينما هنوز سينماي فارسي جاي پايش را محكم نكرده 
و نويسندگان مجله هم عالقه چنداني به فيلم هاي ايراني 
نشــان نمي دادند. بيشــتر مطالب ترجمه است و اغلب 
هم درباره هنرپيشــگان خارجي. در دوره ســردبيري 
کاظم اســماعيلي، جوان هاي خوش ذوق و عالقه مند، 
سينمايي نويسي را عمال با ستاره سينما شروع مي کنند؛ 
بهرام ري پور، پرويز دوايي، پرويز نوري و روبرت اکهارت 
که اين آخري با وجود سن و سال کمش، بعد از رفتن کاظم 
اسماعيلي سردبير مي شود. ستاره سينما فراز و نشيب هاي 
فراواني را پشت ســر مي گذارد و در طول بيش از دو دهه 
انتشار، بارها سردبير عوض مي کند و تغيير رويه و حتي 
تغيير قطع مي دهد. از دوره هاي ســردبيري پرويز نوري 
به عنوان بهترين دوره هاي ستاره سينما نام برده شده که 
دليلش هم بيشتر رابطه خوب و دوستانه نوري با بهترين 
سينمايي نويس هاي آن دوران بود. بيژن خرسند، جمال 
اميد، رضا سهرابي، شاپور منصف از سردبيران ادوار ستاره 
سينما هستند. نشريه اي که دو هفته نامه بود، بعد هفته 
نامه شد و در چند مقطع ماهنامه هايي خواندني و وزين 
هم منتشر کرد. موضع ستاره سينما برابر سينماي فارسي 
جز در چند مقطع کوتاه، معموال خصمانه و رويكرد مجله 
هم بيشتر پرداختن به ســينماي جهان بود تا فيلم هاي 
ايراني. سنتي که کاظم اسماعيلي بنايش را گذاشته بود، از 
سوي بيشتر سردبيران بعدي حفظ شد و همين مسئله به 
مشكالت اقتصادي مجله که با تك فروشي دخل و خرجش 
جور نمي شــد و صاحبان فيلم ها به سختي به آن آگهي 
مي دادند، دامن مي زد؛ مشكالتي که از دهه چهل جدي تر 
شد و ستاره سينما بارها سردبير عوض کرد و حتي مدتي 
مجله به مدير نشريه رقيب )علي مرتضي، مدير »فيلم و 
هنر« معروف به ارگان فيلمفارسي( واگذار شد. پيش از 
آن ستاره ســينما مدتي زيرنظر دکتر علي بهزادي و زير 
مجموعه »سپيد و سياه« منتشر شده بود. جالب اينكه هر 
وقت ستاره سينما براي جذب خواننده رويه جنجالي اتخاذ 
مي کرد فروشــش پايين مي آمد. نشريه اي که در اواسط 
دهه پنجاه آخرين تالش هايش براي جذب خواننده بيشتر 
را هم انجام داد و بيشتر شبيه فيلم و هنر شد که انتشارش 
متوقف شده بود. ستاره سينما تا پاييز 57 دوام آورد و پس 

از آن ديگر منتشر نشد.

تولد

اولين شماره ديرپاترين نشريه سينمايي قبل از انقالب در 28 دي ماه 
1332 منتشر مي شود

همزمان با سفر ريچارد نيكسون به تهران  در حمله نيروهای 
نظامی  به دانشكده فنی دانشگاه تهران 3دانشجو  شهيد شدند

در سال کودتا، بازگشايی دانشگاه همزمان شد با شروع 
دادگاه فرمايشی موسســان جهبه ملي، دکتر محمد 
مصدق، دکتر علی شايگان و مهندس احمد رضوی؛ از 
اينرو جنب و جوش زيادی در ميان دانشــجويان برای 
فعاليت های سياسی و برگزاری راهپيمايی ها و تجمعات 
اعتراضی پديد آمد. اين اعتراض هــاي پراکنده با ورود 

دنيس رايــت، کاردار جديد ســفارت انگليس به ايران 
در روز 14 آذر شــكل تظاهرات گرفت. دانشــجويان 
دانشكده های حقوق و علوم سياسی، دندانپزشكی، فنی، 
پزشكی و داروسازی در دانشكده های خود ميتينگ هاي 
پر شوری عليه دولت کودتا برپا کردند و شعارهايی مثل 

»مصدق پيروز است« و »مرگ بر شاه« سر دادند.

فرداي آن روز تظاهرات به خارج از دانشــگاه کشــيده 
شــد و ماموران انتظامی در زد و خورد با دانشــجويان، 
شماری را مجروح و گروهی را دستگير و زندانی کردند. 
اقدام دانشجويان در 15 آذر موجب شد نيروهای لشكر 
2رزهی ارتش در محوطه دانشگاه تهران مستقر شوند. با 
اين حضور برنامه تظاهرات در دانشگاه لغو شد اما بهانه 

آغاز درگيری در روز 16 آذر اين بود که دانشجويان برای 
سربازانی که آنجا مستقر بودند، شكلك درآوردند.

ســربازان براي تالفي يا تنبيه دانشجويان، وارد کالس 
درس مهندس شمسی، استاد نقشه برداری در دانشكده 
فنی شده و خواســته بودند چند نفر را دستگير کنند. 
مهندس شمسی عصبانی شده، کالس را تعطيل و پيش 
مهندس خليلی، رييس دانشكده می رود که خودش از 
طرفداران دکتر مصدق بود. او هم عصبانی می شــود؛ 
خود ايشــان يا معاونش دکتر عابدی، زنگ دانشكده 
را می زند. دانشــجويان می ريزند در کريدور دانشكده 
فنی. در همين حين ســرباز ها وارد صحن دانشــكده 
می شوند. دانشجويان شــعارهايی از جمله »مرگ بر 
شاه« ســر می دهند؛ تيراندازی آغاز می شود و در اين 
درگيري دانشــجويان بي سالح با ســربازان مسلح، 3 
دانشجوی دانشكده فنی دانشــگاه تهران، به نام های 
مهدي شــريعت رضوی، مصطفی بزرگ نيــا و احمد 
قندچی شهيد و گروه ديگری مجروح و بازداشت شدند.
دو روز بعد، ريچارد نيكسون معاون رييس جمهور آمريكا 
طی سفری دو هفته ای به آســيا و آفريقا و قبل از پرواز 
به ســوی آفريقا، 18 آذر به ايران آمد. وی ضمن ديدار با 
محمدرضا پهلوي، با اشخاص دولتی و افرادی نظير سيد 
حسن تقی زاده و شــهردار وقت تهران و سيد مصطفی 
کاشانی پسر آيت اهلل کاشانی مالقات داشت. نيكسون به 
دانشگاه تهران هم رفت و دانشكده حقوق به او دکترای 

افتخاری داد.
نيكسون آن گونه که در کتاب »جنگ واقعی« )1۹80( 
بيان کرده، شــاه را در آذر 1332 »فاقد اعتمادبه نفس 
کافی«  می يابد. او پس از بازگشــت به واشــنگتن در 
گزارش به شــورای امنيت ملی آمريكا، شــاه را فردی 
توصيف کرد که تازه در حال به دست آوردن جسارت 

خويش است.

حكم اعدام براي مصدق
روزنامه  آمريكايی از محاکمه در تهران گزارش مي دهد 

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 5 اكتبر 1953)13 مهر 1332( مطلبي را به روند محاكمه 
دكتر مصدق اختصاص داد� به نوشته اين روزنامه، كيفر خواست دادستان دادگاه نظامي 
عليه دكتر مصدق در 20صفحه تنظيم شده است� در اين كيفرخواست از دادگاه نظامي 
درخواست شده كه به دليل شورش مصدق عليه شاه و قانون اساسي، براي او حكم اعدام 
در نظر گرفته شود� بر اساس اين خبر، دكتر مصدق،  ايران را با تهديدات خارجي به مدت 
28 ماه اداره كرد� سرتيپ تقي رياحي، رئيس ستاد ارتش ايران در زمان زمامداري مصدق، 
نيز در همين دادگاه به همراه دكتر مصدق محاكمه اش جريان دارد� اتهام رياحي نيز تبعيت 
نكردن از فرمان شاه مبني بر عزل مصدق، اعالم شده است� كيفر خواست دكتر مصدق 
بيشــتر بر مبناي اتفاقاتي كه از زمان صدور فرمان عزل وي  در 16 اوت)25 مرداد( تا 19 
اوت)28 مرداد( رخ داده، تنظيم شده است�در بخشي از اين كيفر خواست آمده است: تمام 
مردم تهران شاهد هستند كه در جريان وقايع سه روز منتهي به 28 مرداد، 43 نفر از مردم 

توسط هواداران و مدافعان دكتر مصدق كشته و 85 نفر مجروح شدند� 
سرتيپ حسين آزموده، دادستان دادگاه نظامي در ادامه اين كيفر خواست به اين مسئله 
اشاره كرده كه بنابراين من در خواست دارم متهمان اين دادگاه كه سوگند خود به حفظ 
قانون اساسي و سلطنت را زير پا گذاشته اند، به اعدام محكوم شوند�  امكان صدور حكم 
اعدام براي دكتر مصدق كه همچنان به دليل خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران و ملي 
كردن صنعت نفت براي خيلي از ايرانيان يك قهرمان ملي است، از سوي كارشناسان آگاه 

به امور ايران، وجود ندارد� حداكثر حكم دادگاه براي مصدق، تبعيد خواهد بود� 

روز 26مرداد ماه سال 1332، از اوايل صبح، مردم در بسياري از خيابان ها دست به تظاهرات زدند. شعارهايي عليه 
دربار داده مي شد و رفته رفته هر چه ساعت مي گذشت، بر هيجان و تندشدن شعارها افزوده مي شد. درخواست 
مردم تاسيس مجلس مؤسسان بود و هرجا کسي نقدي بر جماعت مي کرد، او را پايين کشيده و به کتك مي بستند. 
در ساعات بعدي، خشونت افزايش يافت، شيشه مغازه ها شكسته شد و ســاعت 10:30، اتفاق ديگري رخ داد. 
گروه هاي مختلفي که بعدها به احزاب سياسي نسبت داده شــدند، با بيل و کلنگ وارد ميدان هاي اصلي شده و 
مجسمه هاي پهلوي را پايين کشــيدند و تخريب کردند. ماموران از اين کار جلوگيري مي کردند، اما عاقبت در 
ميدان 24اسفند )ميدان انقالب فعلي(، با کمك جرثقيل توانستند مجسمه شاه را پايين کشيده و عكس مصدق 
را نصب کنند. سپس مجسمه شاه در پارك شهر به زير کشيده شد و آن  را آتش زدند. ظهر که فرا رسيد، مجسمه 
رضاشاه در ميدان راه آهن هم پايين کشيده شد و آن  را خرد کردند. همزمان در ميدان بهارستان، نهضت  ملي ها 
ميتينگي برقرار کردند و خواستار اين شدند که شاه بايد سلطنت کند، نه حكومت. دکتر فاطمي از مردم خواست 
هرکس مخالفت کرد به زير کشيده شود و زيرك زاده خواستار استعفاي شاه شد. اين تظاهرات و تخريب تا پاسي 

از شب به درازا انجاميد.

گزارش 2



  سيد محمد حسين محمدي  �����������������������������������������������������������

آيت اهلل ســيدصدرالدين صدر، آخرين نفــر از مراجع ثالث بــود كه در 
سال1332 چشم از جهان فروبست. بعد از وفات آيت اهلل شيخ عبدالكريم 
حائري )مؤســس حوزه علميه قم( او باالترين شــانس را براي مرجعيت 
داشت؛ چراكه شــيخ عبدالكريم محل اقامه نماز جماعتش را به او سپرده 
بود كه جنبه  اي نمادين داشت. مرجعيت او، در كنار آيت اهلل سيدمحمدتقي 
خوانساري و آيت اهلل حجت كوه كمره اي، عمالً هيچ گاه آن قدر كه بايدوشايد 
جلوه نكرد؛ تا پيش از وفات شيخ عبدالكريم هر سه زير سايه او بودند و بعد از 
وفات شيِخ مؤسس نيز، با شكل گيري مرجعيت سيدابوالحسن اصفهاني در 

نجف و اختالف نظرهايي كه ميان طرفداران اين سه در ايران وجود داشت، 
عماًل امكان هرگونه فعاليت گسترده و ســترگ از هر سه گرفته شد. تمام 
طول مرجعيت آيت اهلل سيدصدرالدين صدر، چيزي حدود 8سال بيشتر 
نبود؛ فاصله ميان وفات شــيخ عبدالكريم و ورود آيت اهلل بروجردي به قم 
در ســال1323. با ورود آيت اهلل بروجردي به قم، عماًل چيزي از مرجعيت 
آيت اهلل صدرالدين صدر باقي نماند. عظمت و كاريزماي آيت اهلل بروجردي 
هر سه مرجع ديگر را به حاشيه راند و البته كه سبب بروز اختالف هايي ميان 
طرفداران آنها هم شد؛ تا جايي كه برخي نقل كرده اند كه سيدرضا فرزند 
سيدصدرالدين از حضور آيت اهلل بروجردي گله مند بود. طبق نقل ديگري 
نيز امام موسي صدر مدعي شــده بود: »مقامات آيت اهلل بروجردي در اثر 

فداكاري پدرم بوده.« سيد صدرالدين صدر از مخالفان حق رأي زنان بود. در 
نامه اي به آيت اهلل بهبهاني نوشته بود: »…تصريح مي دهم كه با آنكه درطرح 
قانوني اليحه انتخابات كه اخيراً از طرف جناب آقاي نخست وزير در معرض 
افكارعمومي قرارداده شده، صريحاً اجازه مداخله در انتخابات به زن ها داده 
نشده است و اين امر از هر جهت موردتحسين و تقدير است…مداخله زن ها 
در انتخابات به جهاتي چندُمحرم و غيرمشروع است و دركشورهاي اسالمي 

به حول وقوه الهي اجرا نمي گردد... .« 
پس از سيدصدرالدين صدر، فرزندش امام موسي صدر، شيوه ديگري را چه 
در برخورد با زنان و چه حضور در عرصه اجتماعي انتخاب كرد؛ شيوه اي كه 

نام او را بسيار بيشتر از پدر بر سر زبان ها انداخت.

پايان مراجع ثالث
آيت اهلل سيدصدرالدين صدر به ديار باقي 

شتافت

چهرهاول
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فکاهی

شعبه مركزي بانك سپه افتتاح شد
رقابت دو غول معماري بانكي ايران

تهران در دوران دكتر مصدق چطور 
بزرگ شد

معماری

سعيد برآبادي     ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

به فاصله 5سال پس از آنكه محسن فروغي، شعبه اصلي بانك ملي را در سبزه ميدان ساخت، وارطان 
هوانسيان از اثرش در خيابان سپه با عنوان بانك ســپه شعبه بازار رونمايي كرد؛ جدال 2غول بزرگ 
معماري در روزگاري بود كه هنوز بسياري از پروژه هاي دولتي و خصوصا بانكي تنها به دست چند معمار 

سرشناس امكان ساخت داشتند.
وارطان در اين ساختمان، تركيبي از همه آنچه كه تا آن روز آموخته بود به كار بست تا جايي كه خود 
در توصيف اين پروژه نوشته است: »خيابان سپه، شرقي ـ  غربي بود و اين بنا در 8-7 طبقه ساخته شد. 
در طراحي اين بنا دقت زيادي در مورد آفتاب و سنت معماري ايران كردم. معماران قديمي ما براي 
اينكه ساختماني كه طراحي مي كنند مطابق شرايط اقليمي باشد براي راحتي استفاده كنندگان بنا، 
آن را رو به جنوب مي ساختند و در جلوي آن يك ايوان هم مي گذاشتند. ايوان كار جالبي مي كرد؛ 
طلوع آفتاب از شرق است. خورشيد طي روز يك حركت دوراني انجام مي دهد يعني به جنوب آمده و 
سپس به غرب مي رود. نور آفتاب در تابستان به صورت عمودي مي تابد و در زمستان به صورت مايل؛ 
نقش ايوان اين است كه در تابستان جلوي نور خورشيد را گرفته و در زمستان راه ورود آن را به داخل 
بنا فراهم مي كند. من از اين تجربه قدما براي بانك سپه ايده گرفتم. اين چند طبقه همگي دفاتر و 
تشكيالت اداري است منهاي طبقه پايين كه گيشه ها و پيشــخوان مراجعان است. تمام اتاق هاي 
طبقات فوقاني روي يك اندازه طراحي شده و هر كدامشان يك ايوان دارند كه هم ديوارهاي شرقي- 

غربي جلوي آفتاب را مي گيرد و هم طاق نما«.
وراي اين توصيف دقيق و كالبدي در مورد ايوان و مدرن سازي  آن در چنين پروژه اي، او انگاره هايي 
نيز از كاخ آپادانا به مجموعه افزود و سقف 9متري اش را چنان رفيع و بدون ستون طراحي كرد كه هر 

مخاطبي به محض ورود متوجه جايگاه و اهميت اين بانك در نظام بانكداري آن روزگار مي شود. بعدها 
نام اين سبك معماري را بين المللي گذاشتند؛ موضوعي كه وارطان چندان به آن عالقه اي نداشت اما 
هر چه بود، اين عمارت مبنايي شد براي كشف اهميت محاسبات و مهندسي سازه براي ساخت چنين 

بناهايي كه در عين وسعت، قرار است بدون ستون ساخته شوند.

هنرپيشگان بيكار

يار فراموش شده ورزش

سالن تئاتر بهار با نمايشنامه مونسرا به كارگرداني ابراهيم حلمي افتتاح مي شود

سازمان پيشاهنگي و تربيت بدني، در آخرين ماه هاي 
دولت مصدق تشكيل شد

دومين فرصتي كه از دست رفت
توسعه ايران؛ اسير رويداد هاي سياسي 

گسترش روی محور 
شرقی- غربی

اقتصاد

تهران

����������������������������������������������������������������� عليرضا احمدي

بررســي وضعيت اقتصادي ايران در مقطع ســال هاي 1331و 
1332 نشــانگر پديد آمدن فرصت تازه اي اســت كه پيش روي 
فرايند »توسعه« در ايران قرار داشــت. پس از گذر از پيامدهاي 
توسعه آمرانه در عصر رضاشــاهي كه در گسست هاي اقتصادي 
نيمه دوم دهه20 نمايان شــد، اكنون و پس از ملي شدن صنعت 
نفت، فرصتي به وجود آمده بود كه اقتصاد ايران به تعادل برســد 
و با قطع وابستگي هاي نفتي، توســعه غيروابسته را تجربه كند و 
در مسير جديدي گام نهد؛ اما آميزه اي از درگيري هاي جناح هاي 
قدرت در داخــل و مداخله قدرت هاي بزرگ، نقشــه مصدق را 

عقيم گذاشت.
مصدق معتقد بود كه بدون پول نفت هم مي توان كشــور را اداره 
كرد؛ چرا كه گفته مي شــد درآمدهاي نفتي قبل از تحريم ها نيز 
نامولد بود و به جز عده معدودي، اقتصــاد ملي نفع چنداني از آن 
نداشــته اســت، بنابراين به ناچار»اقتصاد بدون نفت« در پيش 
گرفته شــد. بر همين اســاس 25درصد از ميزان واردات كشور 
كاســته و كاالهاي غيرنفتي ماننــد قالي، ماهــي و خاويار، دام 
زنده، برنج و پنبه بيشــتر از گذشته صادر شــد تا نيازهاي ارزي 
براي كاالهاي وارداتي تأمين شــود. اگرچه برخي معتقدند روند 
صنعتي شدن كشور در اين دوره با مشــكالتي مواجه شد، اما در 
راستاي جايگزيني واردات، شاهد يك دوره رونق صنعتي هستيم 
و توليد محصوالت كارخانه هايي مانند نساجي، سيمان، قند و... 

افزايش يافت. درمجموع از شــرايط چنيــن برمي آمد كه صنايع 
داخلي، نســبت به قبل از دولت مصدق، بار ديگر فعال شده اند. با 
وجود همه اين بحث ها نبايد يك نكته اساسي را از نظر دور داشت؛ 

نارضايتي مردم. 
شهرنشــينان از تورم زياد، بيكاري و مزد پايين كارخانه ها گاليه 
داشــتند و از اين وضعيت آســيب مي ديدند. در مجموع برايند 
وضعيت اقتصادي ايران در دولت دكتر مصدق وضعيتي »نه چندان 
نابسامان« و به قول »جان فوران« نه دلگرم كننده و نه نااميدكننده 
بود. او اعتقــاد دارد دولت مصدق دومين فرصــت، بعد از انقالب 
مشروطه، براي گسســتن زنجيره توسعه وابسته بود، اما همه چيز 

دست به دست هم داد تا اين فرصت هم از دست برود.

ورزش

جواد نصرتي �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
پيشاهنگي، همزمان با ورزش مدرن در ايران پا گرفت اما روزگار، مسير متفاوتي برايش رقم زد. در دوران پهلوي 
اول، انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي براي توسعه ورزش در ايران شكل گرفت و رياست آن به وليعهد سپرده شد. 
اين انجمن كه چند سال سرپرست آن توماس گيبسون آمريكايي بود، تحولي بزرگ در ورزش ايران ايجاد كرد. در 
دوران پهلوي دوم، با شكل گيري فدراسيون هاي مستقل ورزشي و كميته ملي المپيك، اين انجمن به حاشيه رانده 
شد تا اينكه در انتهاي دولت محمد مصدق، طرح تشكيل سازمان تربيت بدني و پيشاهنگي تصويب شد. »گسترش 
ورزش و تأمين تندرستي و نيرومندي افراد كشور، تقويت رشد ملي و اخالقي، تشويق ورزشكاران و نظارت كامل 

بر تمامي مؤسسه ها و باشگاه هاي ورزشي«، اهداف اصلي اين سازمان بودند.
خيلي زود كالس هاي تربيت مربي پيشاهنگي تشكيل شــد و اين بخش از سازمان، در سال هاي پس از آن جان 
تازه اي گرفت. 2سال بعد از تشكيل، سازمان پيشاهنگي ايران به عضويت دفتر بين المللي پيشاهنگي درآمده و 
تنها 5سال بعد، پيشاهنگي ايران به عنوان مركز بين المللي تربيت مربي و برگزاري كالس انتخاب شد. پيشاهنگي 
و ورزش هر دو به موازات هم شكل گرفتند و هدفشان جذب توده مردم بود اما راهشان آرام آرام از هم جدا شد. در 
سال هايي كه ورزش به سمت نخبه ها مي رفت، مخاطب پيشاهنگي همچنان عامه مردم بود و سازمان به ماموريت 
اوليه خود وفادار ماند. اين سازمان در سال 1364 توسط مجلس شوراي اسالمي منحل شد و 20سال بعد دوباره 

شكل گرفت و بعدتر به عنوان زيرمجموعه سازمان هالل احمر به فعاليتش ادامه داد.

   فرزانه ابراهيم زاده     ���������������������������������������������������������������������

»بنابه اعالم شــهرداري پايتخت، حدود تهران از شــمال به اميرآباد، 
عباس آباد، حشــمتيه و يوسف آباد، از مشرق به دوشــان تپه و دوالب و 
محله هاي چهارصددستگاه، تهران نو و نارمك، از جنوب به نهر فيروزآباد، 
كشــتارگاه، كوره پزخانه ها، گودال هاي جنوبــي و محله هاي جواديه و 

نازي آباد، از غرب به طرشت، جي، بريانك و امامزاده حسن خواهد بود.«
اين تقسيم بندي تازه اي براي پايتخت بود كه در سال 1332 اعالم شد؛ 
تقسيم بندي اي كه نشان مي داد در ســال هاي بين 1320 تا 1332 كه 
فصل تازه اي از تاريخ تهران رقم مي خورد، تهران در كنار بزرگ شدنش 
محور گسترش را به جاي شمالي - جنوبي به سمت شرقي -  غربي تغيير 
داده اســت؛ تغييري كه بي ترديد مهم ترين اتفاقي بود كه تهران از دوره 

گسترش در زمان ناصرالدين شاه تا آن روز تجربه مي كرد.
اگر سال 1332 را پايان دوره اي از تاريخ ايران بدانيم كه تقسيم بندي 
اشتباهي هم نيست، اين دوره در تاريخ گسترش شهر تهران اهميت 
زيادي داشت و بر آنچه ما امروز به عنوان نقشه تهران مي بينيم تأثير 
زيادي گذاشت. تهران از ابتداي قرن و با قدرت گرفتن پهلوي اول و 
برداشتن دروازه هايش از يك سو و رفتن به سوي مدرن شدن يكباره 
استخوان تركاند و با اشغال توسط متفقين در شهريور1320 با شوك 
زيادي روبه رو شد. بسياري از طرح هاي عمراني و ساختمان سازي ها 
در تهران براي چند ســال تعطيل شــد و برخي از آنها مانند پروژه 
اپرا هيچ وقت به پايان نرســيد. در كنار اين، شهر با توجه به حضور 
ســربازان خارجي، كمبودها، قحطي و بيماري هاي واگيردار آن قدر 
مشكل داشت كه مهم ترين وظيفه شهرداري پايتخت تامين نيازهاي 
اوليه مردم بود. اين دوره شايد بي ثبات ترين دوران شهرداري تهران 
باشد. در طول 12سال از شهريور 1320 تا 28مرداد 1332، شهرداري 
پايتخت 14 شهردار و كفيل به خود ديد؛  شهرداراني كه تنها 8 نفر از 
آنها در دوره اشغال روي كار آمدند و چون ديدند كه نمي توانند كاري 
از پيش ببرند، مسئوليت شهر را به ديگري واگذار كردند. با اين همه 
در دوران بعد از پايان جنگ بار ديگر زندگي و رشد شهري در تهران 
آغاز شد. شهري كه هيچ وقت دروازه هايش را به سمت مهاجران بسته 
نگه نداشت، رفته رفته با موج تازه اي از جمعيت مواجه بود؛ جمعيتي 
كه براي كار و تحصيل به اين شهر مي آمدند و بايد به فكر محلي براي 
زندگي بودند. پس بخشي از اين جمعيت تازه رسيده ترجيح دادند به 

مناطق اطراف تهران بروند و در آنجا زمين هاي خارج از شهر را تملك 
كنند؛ زمين هايي كه در دو سوي شرق و غرب تهران امتداد داشت. 
در كنار اين اتفاق شغل تازه اي هم در تهران به وجود آمد كه داللي و 
تصاحب زمين هاي بي صاحب و تمليك آنها بود. از آن جا كه مشكالت 
اقتصادي و درگيري هاي سياسي داخلي و خارجي، فرصتي به دولت 
نمي داد تا به اين وضع رسيدگي كند بخش زيادي از زمين هاي اطراف 
تهران به اين شكل زير ساخت و ساز رفت و به شهر متصل شد؛ اينگونه 
محور گسترش شهر از شمالي  - جنوبي به سمت شرقي -  غربي رفت؛ 
گسترشي كه هرچند رشد تهران را از قبل افسارگسيخته تر كرد اما 

موجب شد تهران از شمال به كوه و از جنوب به كوير محدود شود.
در دوران نخســت وزيري قوام السلطنه و در ســال 1325، اراضي 
سليمانيه در دوالب تقسيم بندي شد تا گروهي از مهاجران با اشغال 
شمال دوشان تپه و چهارصد دستگاه، نخستين مفت آباد تهران را شكل 
دهند. در كنار آن بخشي از مهاجران نيز در اطراف راه آهن و اميريه 
مستقر شدند؛ اتفاقي كه سرانجام باعث شد تا دولت دكتر مصدق در 
سال1331 اليحه ثبت اراضي موات اطراف تهران را به تصويب برساند. 
دكتر مصدق نيز با استفاده از اختيارات قانوني خود اين اليحه را به 
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بي شك مهم ترين رويداد سال 1332، آتش گرفتن تئاتر سعدي و فرار و 
بيكاري هنرپيشگان آن است. اما همه ويراني هاي تئاتر در سال 1332 
در اين رويداد خالصه نمي شود، بلكه بايد چند ماهي به قبل از كودتاي 
28 مرداد 1332 بازگرديم. در روزهاي پاياني سال 1331 سالن تئاتري 
در كوچه برلن افتتاح مي شود كه برخالف تئاتر فردوسي و سعدي، نام 
يكي از شعراي معاصر را بر خود دارد؛ تئاتر بهار، به نام ملك الشعراي 
بهار يا همان محمدتقي بهار. اين دوران را مي توان دوران رونق تئاتر در 
ايران دانست، زيرا براساس آنچه عالءاهلل زاهد در ماهنامه تئاتر نوشته، 
با افتتاح تئاتر بهار در زمستان 1331، شمار تئاترهاي دائمي تهران به 
9 سالن مي رسد. سالن تئاتر بهار با نمايشنامه مونسرا، نوشته امانوئل 
روبلس و ترجمه تروآل گيالني، بــه كارگرداني ابراهيم حلمي افتتاح 

مي شود و دستكم مي دانيم كه از نمايش افتتاحيه تئاتر بهار استقبال 
شده است. اما كمي بعد، در ارديبهشت سال 1332 باقر آذريان مدير 
تئاتر، كه اين سالن را اجاره كرده است، به دليل هماهنگ نبودن دخل 
و خرج سالن، ضرر مالي داده و سالن را مي فروشد. اما اتفاق ناگوار براي 
بازيگران اين سالن تئاتر رخ مي دهد؛ آنها همه از كار بيكار مي شوند و 
چون در آن زمان اتحاديه صنفي هنرپيشگان فعال است، حمايت از 
هنرپيشگان بيكار را آغاز مي كند. هنرپيشگان شكايت خود را به وزارت 
كار مي برند تا تكليف آنها روشن شود. اما مدتي بعد با كودتاي 28 مرداد 
1332، هم اتحاديه هنرپيشگان و هم خود هنرپيشگان ديگر جرأت 
نزديك شــدن به هيچ نهاد دولتي  را ندارند، زيرا اتحاديه منحل شده 
هنرپيشگان از همان زمان تاسيس به نزديكي با حزب توده مشهور بود. 

بنابراين دادخواهي آنها نيز با اين توفان تاريخي از يادها رفت.

حاجی آقا، 23 مهر 1332 !GO HOME محرمعلی خان
   شروان اميرزاده     �������������������������������������������������������������������������������������������������
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كودتاي ۲۸ مرداد و سقوط مصدق، مهم ترين اتفاق سياسي اين سال بود. اميدها، نااميد شد 
و مثل دوره هاي قبلي كه مردم از اصالح و تغيير نااميد مي شدند، اقبال به رمان هاي تاريخي 
و پاورقي هاي پرماجرا و عشقي بيشتر شد. شين پرتو رمان تاريخي »قهرمان ايرانشهر« را در 
اين سال نوشت. اين كتاب درباره مبارزات يعقوب ليث صفاري با اعراب و شكل گيري سلسله 
صفاريان بود و مانند خيلي از رمان هاي تاريخي، مضمون اصلي اش برانگيختن حس وطن پرستي 
و بيگانه ستيزي بود. كتاب از نظر ساختار، داستاني ضعيف داشت؛ قصه كتاب نامنسجم و مقطع 
بود و ماجراها با هم ارتباط منطقي نداشتند. ديگر اثر تاريخي اين سال، رمان »قران« از حسين 
مسرور بود. اين رمان، به  عنوان يكي از بهترين  رمان هاي تاريخي معاصر، آخرين سال هاي زندگي 

لطفعلي خان زند را روايت مي كرد. قصه رمان، منسجم و موجز بود و از زياده گويي هاي مرسوم در 
آن خبري نبود. وقايع تاريخي داستان، مستند بودند و توصيف هاي روشن مسرور از شيوه زندگي 
مردم و شهرهاي آن زمان، ديد مردم شناسانه هم به آن داده بود. »چشمه آب حيات« نوشته 
حمزه سردادور پاورقي اي بود كه در سال ۱۳۳۲، در اطالعات هفتگي انتشار مي يافت و كمي بعد 
به شكل رمان چاپ شد. قصه پر از داستان هاي فرعي بود، طرح و پيرنگي هزارويكشبي داشت و 
پراكنده  گويي هاي فراوان آن، مانع انسجامش شده بود. ميرمحمد حجازي در اين سال ۲ رمان 
احساسي »پروانه« و »سرشك« را نوشت. مضمون و درونمايه قصه اين دو رمان، عشق هاي ناكام 
و رعايت اخالقيات متعارف در ماجراهاي عشقي و زندگي بود. حوادث دور از انتظار و باورنكردني 
و داستان هاي فرعي بيجا و بي فايده در داستان اصلي، باعث شده بود ساختار رمان شكل نگيرد. 
دسترسي راوي به دفتر خاطرات قهرمان هاي داستان، عامل پيش برنده قصه اين رمان ها بود. 

اين دو رمان ارزش ادبي چنداني نداشتند، با اين حال برنده نخستين دوره جايزه سلطنتي كتاب 
سال شدند. در اين سال، جمال الدين شهران هم مجموعه داســتان كوتاهي به نام »عباداهلل 
الصالحين« را چاپ كرد. مضمون داستان هاي اين مجموعه، انتقاد از رياكاري مقدس نمايان و 
مال اندوزي ثروتمندان بود. با اينكه داستان هاي كوتاه شهران به پاي بهترين داستان هاي كوتاه 
آن زمان نمي رسيدند، اما رعايت استانداردهاي داستان گويي و شخصيت پردازي مناسب باعث 
شده بود، براي خوانندگان قابل قبول باشند. پيش از كودتا، سعيد نفيسي رماني به نام »نيمه راه 
بهشت« چاپ كرده بود كه با لحني هجوآميز، تصويري انتقادي از فساد حاكم بر فضاي دانشگاه 
و دادگستري و ادارات ترسيم مي كرد. اين كتاب، رماني كليددار بود؛ يعني شخصيت ها و اتفاقات 
براساس آدم ها و وقايع واقعي نوشته شده بودند و تنها نام شخصيت ها عوض شده بود. مضمون 

اصلي اين رمان، افشاي بي بندوباري هاي اشرافيت حاكم بود.

كودتاي ۲۸ مرداد اميدها را نااميد كرد

سال نااميدي

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

مشاركت محله بدنام در كودتا
زناني كه در سرنگوني دولت مصدق نقش داشتند

زنان

ستایش یگانه     �����������������������������������������������������������������������������

قرار نيست در اينجا فقط از زناني بنويسيم كه با شجاعت و همت شان در تاريخ 
ايران، منشا اثرات مفيدي بوده اند. زناني هم بوده اند كه به رغم بدنامي شان، 
در تغيير مسير تاريخ ايران سهم داشته اند. از جمله اين زنان ملكه اعتضادي 
و پري آژدان قزي، از محله بدنام شهرنو، بوده اند كه با تظاهرات عليه مصدق 
و آلت دست قرار گرفتن دشمنان مصدق، در ســرنگوني او نقش داشتند. 
صبح روز ۲۸ مرداد جمعيتي از اراذل و اوباش، به همراه تعدادي از پاسبانان 
و گروهبانان شهرباني كه با لباس شخصي به آنها پيوسته بودند، در خيابان 
راه افتادند و در حمايت از شاه رجز مي خواندند. پس از رسيدن جمعيت به 
خيابان هاي نادري و شاه آباد )جمهوري اسالمي فعلي(، عده اي از زنان شهرنو 
به سركردگي ملكه اعتضادي و پري آژدان قزي - با نام اصلي رقيه آزادپور 
كه گاه در برخي نوشته ها به اشتباه با »پري بلنده« يكي فرض شده - به آنها 
پيوستند. مهدي بازرگان درخصوص اين زن ها چنين گفته:»در آن روز كذا 
]...[ در منزل آقاي دكتر سحابي در خيابان اميريه بودم. در آنجا اتوبوسي 
را ديدم كه از طرف شــهرنو مي آمد و عده اي زن هاي معلوم الحال شعار به 
نفع شــاه مي دادند. عمل و حركت آنها را البته نمي تــوان قيام ملي ناميد 
]...[ و مسلما مزدور و اجير شده بودند.« شهرنويي ها، كه جمعيت شان در 
حدود ۲هزار و500 نفر بود، به سركردگي ملكه  اعتضادي و پري آژدان قزي، 
درحالي كه عكس شاه را در دست داشــتند به تحريك بيشتر آشوبگران 
مي پرداختند. در اين ميان، ملكه اعتضادي چادر خود را به كمر بســته و 
جمعيت را از روي جيپ شعبان جعفري تهييج مي كرد. وي در گفتار خود 
شاه را به محالت جنوب شهر منتسب مي كرد و الفاظ ركيكي را به مخالفان 

شاه نسبت مي داد و از اراذل مي خواست تا شاهرگ مخالفان شاه را بزنند و 
به عنوان پاداش، هريك از زنان شهرنو را كه مي خواهند براي خود انتخاب 
كنند. معركه اي كه ملكه اعتضادي راه انداخت باعث شد چندهزارنفر بيكاره 
دور آنها جمع شوند و بر تعداد آشوبگران افزوده شود. پس از كودتا، 
زاهدي شهرنو را در ازاي خدمتي كه ساكنان آن به شاه كرده بودند، 
امن كرد و حتي شهرنو به »قلعه زاهدي« معروف شد. شكي نيست 
كه امثال اعتضادي و آژدان قزي از شعور سياسي بهره اي نداشتند اما 
مي دانستند در صورت مشاركت در اين غائله و پشتيباني از مرداني 
همچون شعبان جعفري، چند روزي با آســودگي و تحقير و رنج كمتر 
زندگي خواهند كرد. نام آنها نه به واسطه شــهامت و خط شكني شان، كه 
به دليل آنكه آلت  دست جاهالن قداره بند و سياست مداران خودفروخته قرار 

گرفتند، در تاريخ ماندني شد.

فاطمي دستگير شد 
ضربات چاقو بر بدن وزير امور خارجه 

مطبوعات خارجی

  آرش نهاوندي      ��������������������������������������������������������������������������������

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ ۱4مارس ۱954 )۲۳ اســفند ۱۳۳۲( در 
مطلبي به دستگيري دكتر حســين فاطمي، وزير امور خارجه دولت دكتر 
مصدق اشاره كرد. اين روزنامه در زير تيتر خبر خود نوشت: فاطمي يكي از 
سران اصلي ملي گراي )اعضاي برجسته جبهه ملي( ايران، پس از دستگيري 
مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته است. در ادامه نيويورك تايمز، چنين 
نوشته است؛ »او از زمان انقالب ۱95۳ )عنواني كه روزنامه نيويورك تايمز 
براي كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به  كار مي برد(، در اختفا بود. براســاس اين 
خبر، حســين فاطمي، وزير امورخارجه تندروي رژيم مصدق )تعبيري كه 
بيشتر روزنامه هاي آمريكايي براي دولت دكتر مصدق به  كار مي بردند(، در 
پي جست و  جو و تعقيب و گريزي طوالني مدت، امروز توسط پليس دستگير 

شد. در خبرهاي بعدي اعالم شد كه دكتر فاطمي كه به  منظور تغيير چهره 
و شناخته نشدن، ريش انبوه سياهي گذاشته بود، پس از دستگيري، مورد 
ضرب و شتم واقع شده و چاقو خورده است. يكي از منابع پليس اعالم كرد 
كه حسين فاطمي به  دليل جراحات وارده ناشي از اصابت چاقو به بيمارستان 
انتقال داده شد. حســين فاطمي از اوت ۱95۳ )مرداد ۱۳۳۲( در انقالبي 
)كودتايي( كه منجر به ســرنگوني دولت دكتر مصدق شد، در اختفا بود، او 
امروز در يكي از محالت حومه تهران دستگير شده است. او به  احتمال زياد در 
دادگاه به اتهام تحريك مردم به شورش عليه شاه به اعدام محكوم خواهد شد. 
فاطمي، ملي گرايي تندرو و عضو مهمي از جبهه ملي و دولت دكتر مصدق و از 
مهم ترين چهره ها در زمان ملي كردن صنعت نفت در ايران و خلع يد از شركت 
نفت انگليس و ايران بود. او همچنين در اخراج بريتانيا )و قطع روابط ايران و 

بريتانيا( نقش مهمي ايفا كرد.«

حمايت همداني ها از دولت ملي
به فرماندار دستور دادند با اشخاصي كه در اين تظاهرات شركت كرده اند 

برخورد قانوني كند

دور از مركز

 

جايي براي پرورش استعدادهاي خالق هنري
هنرستان هنرهاي زيبا در سال ۱۳۳۲ با تالش هاي جليل ضياءپور تاسيس شد

پيچ  شــميران و روزگار شــلوغي، هيجان و كودتا؛ جايي براي 
آموزش هنرمندان جريان ســاز. گروهــي از هنرمنداِن مدرن 
روزگار جواني را در حياط هاي هنرستان هنرهاي زيبا گذراندند؛ 
همان هايي كه مقصد بعدي شان هنركده تزئيني بود و جنبش 

سقاخانه را شكل دادند.
اواخر دهه ۱۳۲0 وزارت فرهنگ و هنر تاسيس شد كه يكي از 
وظايفش، تاسيس هنرستان  هنرهاي زيبا بود. اين دبيرستان 
در سال ۱۳۳۲ به  صورت مختلط و با تالش هاي جليل ضياء پور 
و رياســت شــمس الدين بهبهاني تاسيس شــد. هدف اصلي 
از راه اندازي اين هنرســتان پرورش اســتعدادهاي خالق در 
رشــته هاي هنري بود. هنرستان در ســال نخست در ۳ رشته 
نقاشي، مجسمه سازي و مينياتور، تنها با يك كالس در كنار اداره 
كل هنرهاي زيبا آغاز به  كار كرد. با جدايي هنرستان دختران از 
پسران در ســال ۱۳۳۳، جليل ضياء پور كه از دانش آموختگان 
دانشكده هنرهاي زيبا بود و در فرانسه تحصيالتش را پي گرفت، 
رئيس هنرستان پســران شد و شــمس الدين بهبهاني نيز به 
هنرستان دختران رفت. اين مدرسه در ارتقاي سطح هنرهاي 
تجسمي معاصر نقش مؤثري داشته و از پايه هاي مهم شكل گيري 
هنر مدرن در ايران است. بسياري از هنرآموزان اين هنرستان در 
دو دهه بعدي، از فعاالن و مدرسان دانشگاه در رشته هاي نقاشي، 

طراحي گرافيك و... شدند.

واحدهاي درسي سال هاي نخســت در ۲ گروه عمده عملي 
و نظري تقسيم مي شــد. گروه اول )نقاشي، مجسمه سازي، 
مينياتور و طرح هاي تزئيني( و گــروه دوم )رياضيات، زبان 
خارجــه، تاريخ هنر، كالبدشناســي، رنگ شناســي، خط، 
هندســه و ورزش( را شــامل بود.  از مهم ترين استادان اين 
هنرستان مي توان به جالل آل احمد، سهراب سپهري، ليليت 
تريان، يحيي ذكاء، منوچهر معتبر، آيدين آغداشــلو، عباس 
مشهدي زاده، شــكوه رياضي، ماركو گريگوريان و هانيبال 
الخاص اشاره كرد. در ميان دانش آموختگان آن نيز نام هاي 
بزرگي چون بهزاد گلپايگاني، منصور قندريز، صادق تبريزي، 
حسين زنده رودي، مسعود عربشاهي، فرامرز پيالرام، كامبيز 

درم بخش و... به چشم مي خورد.
دوره هاي اين هنرستان تا ميانه هاي دهه ۱۳50 و تحول  نظام 
آموزشي، سه ساله بود. پس از قانون جديد كه منجر به حذف دو 
دوره 6 ساله مقطع تحصيلي شد، هنرجويان نياز به گواهي قبولي 
سوم راهنمايي داشــتند. اين دبيرستان پس از پيروزي انقالب 
اسالمي، فعاليت مجدد خود را در سال ۱۳60، با نام هنرستان 
هنرهاي تجسمي از سر گرفت. هنرستان تا امروز و سال به سال، 
براي تربيت نسل جديد هنرمندان تالش مي كند. براي مطالعه 
بيشتر در اين باره مي توان به كتاب »پيچ شميران ۱۳۳۲« نوشته 

داريوش كيارس رجوع كرد.

معراج قنبري

  مرضیه ثمرحسینی  ���������������������������������������������������������������������������������

ساعت هفت صبح روز يكشنبه ۲5مرداد، زماني كه اعالميه شكست كودتا 
عليه دولت دكتر مصدق و بازداشــت كودتاگران از راديو تهران پخش شد، 
مردم بالفاصله به اين موضوع واكنش نشــان دادند. در شــهرهاي مختلف 
كشور، احزاب و تشكل هاي سياسي، مردم را به برگزاري تجمع و تظاهرات 
عليه كودتاگران و حمايــت از دولت مصدق دعوت كردنــد. در همدان نيز 
اعالميه هايي از طرف دسته جات مختلف منتشر شد كه مردم را براي تجمع 
در ميدان بزرگ اين شهر دعوت مي كرد. اين تجمع با جمعيتي انبوه در ساعت 
۱7 برگزار شد و شخصيت هايي چون مهندس ابراهيمي، غالمرضا وزيري، 
سيدكاظم حسيني داور، علي پوينده و علي درويشي در آن شركت داشتند. در 
نهايت، پس از ايراد چند سخنراني در پشتيباني از دولت ملي و ابراز انزجار از 
خائنين و عاملين كودتا، بسياري از مردم با حركت به سمت تلگرافخانه شهر، 
تلگراف هايي در حمايت از دولت به مركز )تهران( مخابره كردند. اما به دستور 
دكتر مصدق، تظاهرات مردمي عليه كودتاگران كه قرار بود در روزهاي بعد نيز 
جريان داشته باشد، متوقف شد. خروج مردم از صحنه، به كودتاي ۲۸مرداد 
و سقوط دولت ملي منجر شد. چند روز پس از اين واقعه، وزير كشور دولت 
زاهدي در نامه اي به فرماندار جديد همدان دستور داد درباره اشخاصي كه 
در اين تظاهرات شركت كرده اند، تحقيق و با عاملين آن برخورد قانوني كند.

اجرا گذاشت. براساس اين اليحه اراضي موات متعلق به دولت بود و 
كسي نمي توانست آن را به نام خود ثبت كند. تصميم در مورد اراضي 

اشغال شده نيز به عهده دادگاه بود.
بنا به نوشــته اي در اين زمينه در دايره المعارف اسالمي، اين اليحه 
باعث شــد تا »تملك كليه اراضي موات شــهر به مساحت تقريبي 
۱5ميليون مترمربع به موجب قانون ثبت اراضي موات شــهر تهران 
مصوب ۱۳۳۱شمسي، ســرمايه اي كالن براي دولت فراهم آورد. با 
اين سرمايه دولت و شركت هاي ساختماني با بهره مندي از تسهيالت 
بانك هاي ســاختماني و تقســيم و واگذاري مناطقي نظير اراضي 
دره قشالق، گيشا، تهران پارس، شهرآرا، يوسف آباد، دولت آباد، خزانه 
نهم، مشيريه، اميرآباد، دريان نو، زيبا شهر، شهرك غرب، تهران ويال، 
افسريه، نارمك، تهران نو، فرح آباد، نيروي هوايي، مجيديه و وحيديه، 
عباس آباد، سلطنت آباد، دروس و ضرابخانه، ولنجك و قسمت هاي 
مهمي از شــميرانات، دست به ســودآورترين فعاليت اقتصادي در 

سال هاي۱۳۳۲تا ۱۳57 بزند.«
اين اليحه درگيري هاي زيادي را در يك سال باقي مانده براي دولت مصدق 
به وجود آورد، اما در نهايت باعث شــد تا حدود شهر گسترش پيدا كند. 

دولت دكتر مصدق همچنين با كمك شهرداري تهران دست به تفكيك 
زمين هاي برخي از امالك خالصه دولت و واگذاري آن به كارمندان دولت 
با قســط هاي طوالني مدت زد؛ اتفاقي كه باعث شكل گيري محله هاي 

يوسف آباد، نازي آباد و نارمك شد.
زمين هاي يوسف  آباد اهميت زيادي براي دولت داشت. اين زمين ها قبل 
از تقسيم بندي شهري نيز وارد شهر تهران شده بود و امالكش در دست 
دالالن قرار داشت. در سال۱۳۳۱ دكتر مصدق دستور راه اندازي بانكي 
به اسم بانك ساختمان را داد و اراضي يوســف آباد را به اين بانك سپرد؛ 
بانكي كه به علت نبودن نقشه شهرسازي دچار مشكالت زيادي شد اما 
با اختياراتي كه دولت به آن داده بود و اعتبارات سازمان برنامه، نسبت به 
تسطيح تپه ها و تأمين برق با احداث شبكه مورد نياز و آسفالت خيابان ها و 
نهال كاري و مرمت 5 رشته از قنات هاي قديمي و تكثير آب آنها از ۳ سنگ 

به ۱۲ سنگ اقدام كرد.«
اين بانك شروع به ساخت مجموعه ساختمان هايي در اين منطقه براي 
واگذاري به كارمندان دولت كرد كه در تاريخ البته به خانه هاي مصدقي هم 
معروف شد. هرچند واگذاري كامل اراضي يوسف آباد و ضمانت اجرايي اين 

اختيارات در سال بعد از كودتا يعني ۱۳۳۳ ابالغ شد.
در كنار اين، زمين هاي نارمك نيز توســط دولت ســاماندهي شد. اين 
منطقه بدون صاحب بود و در اختيار بانك ساختماني قرار گرفت. از آنجا 
كه اين منطقه بزرگ بود و زميني كامال مسطح داشت دست شهرسازان 
را باز مي گذاشت. پس با نقشه كاملي، شهرسازي در آن انجام شد و ۱00 
ميدان آن شــكل گرفت. زمين هاي نارمك در ۸هزار قطعــه از ۲00 تا 
500متر تقسيم شد و به مبلغ متري ۱0ريال با پيش قسط ۳0ريال از راه 

قرعه كشي واگذار شد.
محله سوم نازي آباد بود كه به دســتور دولت در اختيار بانك ساختمان 
قرار گرفت. نازي آباد از روستاهاي قديمي تهران در دوران ناصرالدين شاه 
بود و به ۲۸00 قطعه زمين ۲00 تا 600 متري تقسيم و متري ۳0 ريال 
واگذار شد. برق و آب اين مناطق نيز قرار بود تامين شود. هرچند كودتا رشد 

نازي آباد را با كندي مواجه كرد.
در كنار اين رشد شــهري، تهران در فاصله سال هاي ۱۳۲4 تا ۱۳۳۲ به 
لحاظ فرهنگي و اجتماعي نيز با تحوالت بســياري روبه رو شد. هسته 
فرهنگي شهر كه در دوره پهلوي اول تا حدي در الله زار شكل گرفته بود در 
اين دوران با توجه به آزادي نسبي، گسترش بيشتري پيدا كرد و تئاترهايي 
مثل فرهنگ، سعدي و جامعه باربد و سينماهاي بسياري كارشان را شروع 
كردند. كافه ها و پاتوق هاي فرهنگي زيادي در اين منطقه شكل گرفت. 
شهر توسط شهرداري سنگفرش شد و آب لوله كشي تصفيه شده با طراحي 
جديد به خانه ها رسيد. البته بخشي از خانواده هاي نسبتا متمول مركز نيز 
تصميم گرفتند كه از محله هاي قديمي به سمت مناطق جديدي مثل 

فيشرآباد و اميرآباد نقل مكان كنند.
در نهايت اما كودتا بخش زيادي از اين اتفاقات را براي مدتي متوقف كرد و 
مسير آن را تغيير داد؛ مسيري كه بعد از چند سال ركود در آستانه دهه40 

تهران را وارد فصل تازه اي كرد.

نقشه از اطلس تهران قدیم- رضا شیرازیان، انتشارات دستان

2 صحنه از اجراي نمایش مونسرا كه در افتتاحیه تئاتر بهار به صحنه آمد �

تئاتر

جلیل ضیاءپور

حمزه سردادور
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خطابه و داستان

نثر

آثار متعدد مذهبي نام جوادفاضل را بر خود 
داشتند، اما آثار داستاني او داستان ديگري است

علي اكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������������������

جواد فاضل الريجاني جزو نسل اول رشته معارف دانشسراي تهران بود. پيش از 
دانشسرا با ســنت حوزه هاي علميه درس خوانده بود و نگاه تبليغي و خطابه اي 
داشــت. آثار متعدد مذهبي نام جواد فاضل را بر خود داشتند اما آثار داستاني او 
داستان ديگري است. جواد فاضل مثل بعضي ديگر، داستان را صرفاً ابزاري براي 
تبليغ مي ديد و دنبال داستان هاي تعليمي بود. آثارش رنگ وبوي عامه پسند داشت 
و از اسم تا مضمون مخاطب عام را نشانه گرفت بود. »نازنين«، »مهين«، »مهتاب«، 

»وحشي«، »دختر همسايه« و »در اين دنيا« كتاب هايي بودند كه قرار بود پِس نام 
و طرح جلدشان مخاطب را به راه راست هدايت كنند. اما همين نگاه زبان فاضل را 
خالي از ذوق و هنر كرده بود و نثر داستان هايش صناعتي بود؛ آن هم در سال هايي 
كه داســتان نويس هاي خبــره اي از ظرفيت هاي تازه اي در زبان داســتان پرده 
برمي داشتند. البته فارغ از زبان، فاضل و ديگران بر گردن آشتي بخشي از جامعه با 

داستان نويسي دين دارند.
»اي نازنين من! اســمعيل قدري فكر كرد و ديد كــه دخترعمو با اصرار عجيبي 
سر به سرش گذاشته و مي خواهد راه  به قلبش باز كند و براي اينكه حتماً وي را به 

حرف بياورد تهمت خيانت به عشق او مي بندد. اسمعيل ديد كه نازنين درباره وي 
بدگمان شده و نام يارو را به لب آورده و مي خواهد بدو وصله بزرگي بچسباند ولي 
از طرفي حرف حسابي هم نداشت؛ آخر چيزي نبود تا براي نامزد مهربانش تعريف 
كند تا بگويد كه چرا يك چنين »سوت«ها را آتش صفت به جان ني انداخته است. 
باالخره كمي فكر كرد و در اين فكر مي خواست راست و دروغي به هم ببافد و تحويل 
بدهد ولي مگر نازنين مي گذاشت كه آن طفل معصوم آرام بگيرد، هي مي پرسيد، 
هي قسم مي داد، هي اصرار و ابرام و تأكيد و تكرار مي كرد كه بايد بگويي آن »انار 

قيمتي« كيست و بايد تعريف كني كه »بره مرا گرگ دريده« چه معني دارد؟«

 مرتضی كاردر �������������������������������������������������������������

شعر چپ گرایانه در ایران سابقه ای به اندازه تجدد و 
شکل گيری جنبش چپ گرایی دارد� سال های زیادی 
چپ گرایی و نوگرایی در ادبيات به هم آميخته است 
و خيلی وقت ها نوگرایی معــادل چپ گرایی قملداد 
می شود، همچنان كه چپ گرایی و تجدد و روشنفکری 
به هم آميخته اند و بيشتر تجددگرایان در دوره ای از 
زندگی چپ بوده اند� نوگرایان و چپ گرایان در مخالفت 
با شعر سنتی و ضرورت نوگرایی در ادبيات اتفاق دارند، 
همچنان كه تجددخواهان و چپ گرایان در مخالفت با 
نظام سلطنت و استبداد متفق القول اند� چپ گرایی از 
انقالب اكتبر و دل سپردن به آرمان شهر كمونيستی 
آغاز می شود و تا سال ها بعد به رغم همه واقعيت های 
تاریخی كه درباره اتحاد جماهير شــوروی منتشر 

می شود، ادامه پيدا می كند�
كم نيســتند شــاعرانی كه چپ گرایی سرنوشت 
شعر شان را عوض می كند� در رأس ایشان ابوالقاسم 
الهوتی است، یکی از نوگرایان شعر در سال های پس 
از مشروطه كه می توانست پدر شعر نو فارسی باشد، 
اما آن قدر در چپ گرایی غرق می شود كه شعر را برخِی 
چپ گرایی می كند و شــعرهای عامه پسند شعاری 
چپ گرایانه می گوید و سرانجام به شوروی می رود و 

آنجا قدر و منزلت و جایگاه می یابد� 
شاعران چپ دایره گســترده ای را شامل می شوند 
از منوچهر شــيبانی و فریدون توللی و اسماعيل 
شاهرودی تا احمد شــاملو و اميرهوشنگ ابتهاج و 
سياوش كسرایی� شــاعرانی مثل شاملو و ابتهاج از 
زمانی می كوشند تا شعرشان را از زیر سایه چپ گرایی 
بيرون بکشند در سال های زیادی نيز تالش می كنند 
تا اگر شعرشان نشانه های چپ گرایانه دارد، دست كم 
به گونه ای باشد كه مخاطبانی كه با این نشانه ها آشنا 

نيستند هم شعرشان را بخوانند و درک كنند�  
سال های پس از شهریور ۱۳۲۰ سال های اوج جریان ها 
چپ در ایران اســت� آزادی سياسی پس از سقوط 
رضاخان سبب می شود جریان های گوناگون در ایران 
شکل بگيرند، كه حزب توده و جریان چپ در رأس 
این جریان ها قرار دارند� نخستين كنگره نویسندگان 
ایران را انجمن فرهنگی ایران و شوروی برگزار می كند 
تا افسران اردوگاه چپ را در ایران متحد كند و حتی 
آنهایی را كه عالقه ای به چپ گرایی ندارند، هم ذیل 

پرچم خود گرد بياورد� 
شاعران چپ شبکه ای می شوند كه تا سال ها همدیگر 
را حمایت می كنند و كسانی كه خارج از شبکه آنها 
قرار می گيرند، اغلب با بی توجهی مواجه می شوند� 
مبنای تقسيم بندی چپ گرایان شعر متعهد و شعر 
غيرمتعهد است� كافی است شاعری عضو یا هوادار 
حزب توده باشد تا شــاعری متعهد قلمداد شود و 
ذیل حمایت های همه جانبه جریان ها و رســانه ها و 
حلقه ها قرار بگيرد� در مقابل شاعرانی كه عالقه ا ی 
به چپ گرایی یا فعاليت های سياســی ندارند، متهم 
می شوند كه تعهد ندارند و شعرشان در خدمت مردم 
و طبقه كارگر نيست و از دایره حمایت ها و توجهات 
بيرون گذاشته می شوند، حتی اگر شاعرانی بسيار 

قدرتمندتر از شاعران حزبی باشند� 
از سال ۱۳۲۷، پس از ترور محمدرضا پهلوی، حزب 
توده غيرقانونی اعالم می شود، اما در حقيقت تا ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ همچنان حزب توده و چپ گرایان فعاليت 
می كنند� پس از ۲۸ مرداد است كه دستگيری های 
گسترده چپ گرایان و اعضای حزب توده آغاز می شود� 
اما چپ گرایی تأثيراتی در ادبيات ایران می گذارد كه تا 

سال ها بعد ادامه پيدا می كند� 
دایره واژگان چپ تا سال ها كم و بيش در ادبيات ایران 
رایج است؛ كافی اســت واژه های نظير شب، خلق، 
خصم، اهریمن، حتی خورشــيد، زمستان، كبوتر، 
آزادی، پرواز و��� در شعری بياید تا شعر ذیل ادبيات 
چپ قرار بگيرد و بر اســاس آموزه های كمونيستی 

تحليل و تفسير شود� 
سال ۱۳۳۲ سال پایان شعر چپ نيست، سال سکته 
چپ گرایی و شعر چپ گرا در ادبيات امروز است� جدال 
متعهدها و غيرمتعهدها، آشکارا و پنهان، تا سال ها بعد 

ادامه پيدا می كند� 

تنوع طلبی طبقه متوسط
كريم چمن آرا فروشگاه »بتهوون« را راه انداخت

با   سكه   دوتوماني صاحب خانه شويد!
طرح های جديد  برای خانه دار شدن مردم

موسيقی

یک سال یک خبر 

  حسين عصاران ����������������������������������������������������������������������������
 از قرائن و روايات موجود چنين به نظر مي رسد كه وقتي كريم چمن آرا در 
سال1332 به فكر تغيير كسب و كارش از يك دكه كتاب فروشي به مغازه اي 
براي فروش صفحه گرام افتاد، ايده  اوليه  اش فروش صفحات گرام دسته دوم 
خارجي بود و چشم انداز روشن و وسيعي از آينده  كار تازه اش، آنچنان كه 
در آينده رقم خورد، پيش چشم نداشت. از اين منظر جدا از جايگاه تاريخي 
و نوستالژيك فروشگاه »بتهوون« و همچنين بازوي انتشاراتي آن، يعني 
مؤسسه »آهنگ /آهنگ روز«، مي توان افزايش سريع گستره فعاليت هاي 
اين دو »بَِرند«را از يك ســو نمايه اي از گسترش امكانات زندگي معمول 
در طبقه متوسط شهري پاگرفته در دهه30 و از سوي ديگر هم نشانه اي 
بر تكثر و تنوع يابي ساليق زندگي اين طبقه دانست كه قائل به گذشتن 
از قدرت سليقه سازي انحصاري و رايگان  راديو شده بودند. )همچنان كه 
افزايش و تنوع توليدات موســيقايي پس از آن دوره را نيز مي توان طبق 
اصل»عرضه و تقاضا« مؤيد همين اســتنتاج ها دانست.( با تداوم چنين 
زاويه نگاهي چه بسا كه بتوان چگونگي ادامه  حيات فروشگاه »بتهوون« 
و مؤسسه  »آهنگ روز« را با فراز و فرودهاي مناسبات رايج بر موسيقي و 
ترانه،  در مقاطع مختلف سياســي و اجتماعي هم دوره اش متناظر كرد و 
از اين راه بر اساس شاخص ها و مؤلفه هاي خاص اين زمينه، به انجام يك 

مطالعه فرهنگي پرداخت.

احسان بهرام غفاری ����������������������������������������������������� 

چند وقتي بود كه موج نبود خانه در كشور به بحران نزديك 
مي شد كه شهرداري وقت تهران در سال 1332، تصميم 
گرفت طرحي را به وزارت كشور ارائه كند تا شايد اين بحران 
را فرونشاند. براساس اين طرح، شهرداري اقدام به ساخت 
خانه هايي در تهران و شهرستان ها مي كند و با كلنگ زني 
هر زمين براي ساخت خانه، مردم مي توانند يك پانصدم 
قيمت خانه را كه حداكثر 100ريــال و حداقل 20ريال 
باشد، نقدا بپردازند. پس از آنكه اين خانه ها ساخته شدند، 
كســاني كه ثبت نام كرده اند در قرعه كشي شركت داده 
مي شوند و نام هركس كه درآمد، خانه به نام او خواهد شد. 
شــهرداري در طرح خود، رعايت اسلوب فني و نقشه دار 
بودن خانه ها را هم مــورد توجه قــرار داده و به قابليت 
انبوه سازي اين طرح هم نظر داشت. تا سال ها بعد خبري 
از اينكه اين طرح به مرحله اجرا رسيد يا نه، منتشر نشد 
و احتماال اين طرح در بحبوبه اتفاقات ســال هاي بعد، از 

چشم ها دور ماند و كسي هم پي آن  را نگرفت.

داستان مردي كه كتاب، تسلي خاطرش شد 
آغاز به  كار بنگاه مطبوعاتي »آذر«

 

نشر

  ندا زندي    �����������������������������������������������������������������������������������

آقا مهدي به پنجمين سال زندگي كه رسيد، آموختن قرآن را از 
مادربزرگ كه بي بي صدايش مي كردند، شروع كرد. هم استعداد 
داشت و هم عالقه، اما پدرش كه مدرســه هاي دولتي را مخرب 
اخالق بچه ها مي دانست خودش خواندن و نوشتن را به او آموخت 
و به  جاي مدرســه او را به مكتب خانه سيدابوالقاســم فرستاد تا 
خوشنويســي بياموزد. بعد هم فقط كار بود و كتاب هاي دعا كه 
مهدي بارها و بارها آنها را خوانــده بود اما كفايت نمي كرد. دلش 

كتاب هــاي جديد مي خواســت و دنيايي 
سراسر از كلمات. تا اينكه براي كار به مغازه 
جوراب بافي آقارضا سعيدي رفت و پيوستن 
به گلبهار، نقطه عطف زندگي اش شد. پس 
از اين آشنايي پرثمر، كه شرح مفصلش در 
شــماره هاي قبل رفته است، باالخره ابر بر 

بيابان تشنه باريدن گرفت. 
روزگار موافق شــده بود و هرآنچه از كتاب 
طلب مي كرد در اطرافش بود؛ حالوت حشر 
و نشر با بزرگان و استادان و دانشجويان كه 
ديگر هيچ. تمام وقتش در كتابفروشي و با 
كتاب و ســخن از كتاب مي گذشت. همه 
اينها مهدي آذريزدي جوان را به كشــف 
اســتعدادهايش بيش از پيش راغب كرد و 
كم كم دستانش به قلم خو گرفت و شاعري 

و نويسندگي را آغاز كرد. در حدود سال 1321 جهانش به واسطه 
خوانده ها آنقدر وســيع شــده بود كه ديگر يــزد برايش كفايت 
نمي كرد، پس راه تهران در پيش گرفت. از همان ابتدا هم تكليفش 

معلوم بود. 
به سفارش حســين مكي در چاپخانه محمدعلي علمي مشغول 
شد و كار غلط گيري كتاب هاي چاپي را از احمد علمي آموخت. 
در 1324 به كتابفروشي كالله خاور رفت و بعد از 6 ماه به بنيان 
كتابفروشي آتشكده. و دوباره به سوي علمي ها بازگشت و در آنجا 

بسيار نوشت و آموخت.
او كه پيش تر طعم خوشــايند چاپ كتاب 
را در كتابفروشــي يزد چشيده بود در سال 
1332 بنگاه مطبوعاتــي آذر را روبه روي 
چاپخانه مجلس شوراي ملي افتتاح كرد و 
كتاب هايي همچون »وي را رئيس دادگاه«، 
نوشته استفان زوايك و »خودآموز عكاسي 
براي همه« به قلم خودش و »راز زيبايي و 
تندرستي« از پروين دولت آبادي را منتشر 
كرد. اما همه اينهــا در مقابل مقصدي كه 
آذريزدي براي زندگي، عاشــقي و تســلي 
خاطر برگزيده بود چيــزي نبود. او تا پايان 
زندگي پرثمرش نوشــت و تــالش كرد تا 
تلخي نداشته هاي كودكي اش را با نوشتن، 
به ويژه براي كودكان، بــه حالوتي بيش از 

عسل و قند بدل كند.

آرزوهای بی آزرم
مطبوعات 29 مرداد 1332 چه نوشتند؟

مطبوعات

 محمدناصر احدي    ���������������������������������������������������������������������

  مطبوعات در فرداي 28 مرداد 1332 چه نوشتند؟ حتي اگر قبول 
نداشته باشيم كه تاريخ را فاتحان مي نويســند، حداقل بايد پذيرفت 
كه فرداي هر شكســت سياســي اين مطبوعات جناح پيروز و فاتح 
هســتند كه مي توانند، با خيال راحت و بدون نگراني از بابت توقيف و 
جوابگويي، هرچه دوست دارند بنويســند و بي هيچ آزرمي آرزوهاي 
شوم و دردناكي براي شكســت خوردگان كنند. مطبوعاتي كه فرداي 
28 مرداد 1332 منتشر شــدند يا مطبوعات مخالف سعی می كردند 
كه از هيچ درشت گويي و اتهامي به او ابايي نداشتند يا سعي مي كردند 
مثل »كيهان صرفاً راوي آنچه رخ داده باشــند و تيترها و مطالبشان 
سمت وسويي نداشته باشــد. اما از مطبوعات طرفدار مصدق خبري 
نبود. دفتر و چاپخانه روزنامه »باختر امروز«، كه حامي مصدق بود، در 
روز كودتا به آتش كشيده و غارت شــد و نسخه آن روز توزيع نشد. در 
نمونه اي ديگر، مجله »توفيق« با انتشار مقاله اي با عنوان »فتنه روسياه« 
به انتقاد از محمدرضاشاه پرداخت و همين كافي بود تا دفتر مجله و خانه 
محمدعلي توفيق، مدير توفيق، در روز كودتا مورد تاراج قرار بگيرد و 
محمدعلي توفيق به تبعيد محكوم شود. آنچه در پي مي آيد گزارشي از 

محتواي برخي مطبوعات 29 مرداد 1332 است.
  روزنامه »آتش« كه سيدمهدي ميراشرفي صاحب  امتيازش بود و 
عصرها منتشر مي شد و عضو مطبوعات متفق و مخالف حزب اراده ملي 
و جبهه ملي به شمار مي رفت، در شماره پنجشنبه 29 مرداد در صفحه 
اول خود عكس هايي از تظاهرات مردم به نفع شــاه چاپ كرده و تيتر 
نخستش راـ  كه حكم سرمقاله اين شماره را داردـ  چنين انتخاب كرده 
است: »آقاي الورنتيف سفير جمهوري ساز تسليت عرض مي كنيم«. 
اين مقاله هشــدار داده كه خطر مصدق را در روزهاي آخرش  نبايد از 

خطر قوم مغول و چنگيز و ايلغار و هجوم قشــون جرار 
تزار و قيام پيشــه وري و مهاجران قفقاز در آذربايجان 
كمتر دانست. بعد در ادامه آناتولي الورنتيف، سفيركبير 
شوروي در تهران را فرستاده گئورگي مالنكوف خوانده 
كه مأموريت داشته »با كمك مصدق السلطنه ايران را 
به پشت پرده آهنين بكشانند« و مرگ قدرت مصدق 
را به مالنكوف، الورنتيف و تمام وطن فروشان ايراني نما 

تسليت گفته است.
  روزنامــه »داد« كــه در ســرلوحه آن »دارنده و 
نگارنده«اش ابوالحســن عميدي نوري معرفي شده، 

در روز 29 مرداد چنيــن تيترهايي دارد: »قيام دليرانه مردم رشــيد 
تهران چگونه ديروز حكومت ياغي مصدق را ساقط كرد«، »ديشب به 
تمام مرزهاي ايران دستور داده شد از فرار مصدق السلطنه جلوگيري 
كنند«، »روز 28 مرداد روز قيام ملي« و در ستون يادداشت روز آن آمده: 
»مصدق قيام كننده عليه امنيت ملي و حكومت مشروطه را با دستياران 

و همكاراِن جرم او فقط محاكمه كرده، مجازات كنيد!«
  »شاهد«، ارگان حزب زحمتكشان ملت ايران، با شعار »زحمتكشان 
ايران متحد شويد« در اين روز تيتر اصلي اش را چنين برگزيده است: 
»قيام مردم حكومت مصدق را ســرنگون ساخت« و در زيرتيتر آمده: 
»نهضت ما با مصدق شروع نشد و با سقوط او خاتمه نمي يابد«. عكس 
اصلي صفحه نخســت اين شماره عكســي از مظفر بقايي )بنيادگذار 
حزب زحمتكشان ملت ايران( اســت كه اين روتيتر و تيتر در باالي 
آن ديده مي شود: »خالصه اي از نطق دكتر مظفر بقايي رهبر محبوب 

زحمتكشان/ نگذاريد خائنين از دار مجازات فرار كنند«.
  يكي ديگر از مطبوعات مخالف مصــدق روزنامه »نبرد ملت«، 
ارگان سازمان فدائيان اسالم، به مديريت اميرعبداهلل كرباسچيان 
بود كه در فرداي كودتا در صفحه نخستش نوشت: »سربازان »جهاد 
مقدس«، ملت تشنه خون است/ آتش خشم و غضب ملت مسلمان 
و ضد اجنبي ما جز با ريختن خون دشمنان دين و وطن و ناموس 
جاسوسان كمونيزم و عمال بي شرم اجنبي خاموش نخواهد شد/ 
اگر حكومت انقالبي سرلشــكر زاهدي كمترين ارفاقي نسبت به 
جاسوســان و جنايتكاران بنمايد، بزرگ ترين خيانت را به دين و 
خلق و وطن نموده اســت/ گلوله! گلوله! تنها پاداش جاسوسان و 
وطن فروشان است«. در همين صفحه فكاهي اي هست كه دست 
نيرومندي به نمايندگي از ملت مسلمان ايران در حال خفه كردن 

موجودي با بدن اژدها و سر مصدق است. 
  »پس از تظاهــرات دامنه دار ديــروز تهران و 
شهرســتان ها حكومت دكتر مصدق ساقط شد و 
سرلشــكر زاهدي زمام امور را به دســت گرفت«. 
كيهان با انتخاب اين تيتر ســعي كرده كه جانب 
انصاف را از دست ندهد و برخالف مطبوعات مخالف 
مصدق كه از او با لقب »مصدق السلطنه« به  منظور 
استخفاف وي ياد مي كردند، حتي پيشوند دكتر را 
از نام مصدق حذف نكرده اســت. كيهان نسبت به 
روزنامه هاي ديگر، عكس هاي بيشتري از تظاهرات 

منتشر كرده است.

 ركورد شكني با اكران 21 فيلم ايراني، دنباله روي از »ولگرد« به عنوان الگويي موفق، درخشش 
»مشدي عباد« در گيشه و نخستين فيلم هاي سيامك ياسمي و ساموئل خاچيكيان 

سينما در سال كودتا 

سينما 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������

 سال پرماجراي 32، سال كودتا، سال سقوط دولت ملي مصدق، براي 
سينماي ايران سال رونق توليد و اكران و ظهور چهره هاي تازه بود. اكران 
بي سابقه 21 فيلم ايراني )در مقايسه با اكران 7 فيلم در سال30 و نمايش 
10 فيلم در سال31( نشان از تثبيت نسبي موقعيت فيلمفارسي و ورود 

چهره هاي تازه نفس به عرصه فيلمسازي داشت.
سال32 سال ملودرام هاي تلخ بود. روستا معدن صفا و صميميت و پاكي 
و تهران پر از گرگ بود. بعد از موفقيت »ولگرد«، خط جوان خوش قلب 
و خوش تيپي كه از مسير درست زندگي خارج شده و به كوره راه تباهي 
گرفتار مي افتاد در چند فيلم تكرار شد كه مهم ترين هايش »گرداب« 
)حســن خردمندي( و »غفلت« )علي كســمايي( بود. هر دو فيلم با 
بازي ناصر ملك مطيعي به تكرار موفقيت ولگرد اميدوار بودند كه اولي 
شكست خورد و دومي به توفيق نسبي رســيد. »لغزش« ساخته دوم 
كارگردان ولگرد هم كه اقتباســي از مادام كامليا بود، اتفاق فيلم اول 
مهدي رئيس فيروز را تكرار نكرد. ورود چهره هاي تازه، حضور ارامنه در 
توليد با تاسيس استوديو ديانا فيلم توسط سانسار خاچاطوريان و توليد 
»گلنسا« و آوردن خاچيكيان از تئاتر به سينما، فقط يك گوشه كار بود. 
سينماي نوپاي فارسي در عصر معصوميت همچنان در حال آزمون و 
خطا بود و سراغ هر الگوي امتحان پس داده اي مي رفت. تلخي ملودرام ها 
و تصوير بي رحمانه شهري كه در آن معصوميت به مسلخ برده مي شد 
هم شايد بيشتر از اينكه محصول شرايط اجتماعي باشد نتيجه فروختن 
»افسونگر« و »ولگرد« بود. چراغ اول را دكتر كوشان روشن كرده بود 
و حاال مشتاقان زيادي وارد گود شده بودند. در نيمه اول سال التهابات 
سياسي به اوج خود رسيده بود و در گرماي مرداد پر حادثه 32، اكران 
سينماها هم تحت تأثير كودتا قرار گرفت و دچار وقفه شد. اگر در بهار 32 

كمدي »مشهدي عباد«)صمد صباحي( با هنرنمايي اصغر تفكري 70 
شب پياپي بر پرده مي ماند و 320 هزار تومان مي فروخت )پرفروش ترين 
فيلم سال 32(، در نيمه دوم ســال كه دولت كودتا سركار بود، بيشتر 
ملودرام هاي تلخ بودند كه مورد توجه قرار مي گرفتند. البته مشهدي 
عباد قبل از جلوي دوربين رفتن، ماه ها روي صحنه رفته بود و خلق اهلل 
را خندانده بود و قابل پيش بيني بود كه تركيب متن عزيز حاجي بيگف 
و بازي اصغر تفكري روي پرده سينما هم جواب بدهد. فيلم هم اوايل 
ارديبهشت روي پرده آمد و قبل از اينكه شهر شلوغ شود بار خودش را 

در گيشه بست.
سال 32 سال اكران نخستين فيلم هاي ســيامك ياسمي و ساموئل 
خاچيكيان بود. ياسمي با »شب هاي تهران« و خاچيكيان با»بازگشت« 
نخستين گام هايشان را با محدوديت ها و مالحظات قابل درك از سوي 
تهيه كنندگان برداشتند؛ 2كارگرداني كه در سال هاي بعد نامشان زياد 
شنيده شد و2موج مهم سينماي فارسي را رقم زدند. گرايش و سليقه اي 
كه بعدها با مهر تأييد تماشاگر ايراني مواجه شد در »شب هاي تهران« 
و گويا در »بازگشت«، قابل مشاهده بود؛ سال ها قبل از »گنج قارون« و 
»ضربت«؛ در شب هاي تهران جنس ملودرام شهري با تمام اغراق هايش 
و در بازگشت با تحرك و نورپردازي. سالي كه طغرل افشار مهم ترين 
منتقد آن سال ها، بعد از بازي در فيلم »بي پناه« )گرجي عباديا( پته 
سينماي فارسي را روي آب ريخت سال عجيبي بود؛ سال كودتا، سال 
شكست، سال غارت خانه مصدق، سال پيروزي لمپن هايي چون شعبان 
جعفري و رمضان يخي، سال ســكوت خيانت بار توده اي ها؛ سالي كه 
انگلستان انتقام ملي شدن صنعت نفت را گرفت. از سينماي ايران در 
چنين سال پرحادثه اي بيشتر از هميشه فيلم روي پرده آمد و ملت به 
تماشاي فيلمفارسي شتافتند؛ سالي كه با دولت ملي شروع و با دولت 

كودتا به پايان رسيد.

شعر

جنبش متعهدها
پس از ۲۸ مرداد بسیاری از چپ گرایان 
دستگیر و زندانی می شوند اما تأثیرات 

چپ گرایی در ادبیات ایران تا سال ها ادامه 
پیدا می کند

عکسي یادگاري پس از مراسم شب نخست 
نمایش فيلم غفلت ۱۳۳۲

از راست:
ابراهيم كوشان - محمد حجازي )نویسنده 

و پدر همسر ناصر ملك مطيعي( - ناصر 
ملك مطيعي، زنده یاد علي كسمائي پدر دوبله 

ایران - خليل رزمندیلي )از تهيه كنندگان 
دهه۳۰ سينماي ایران(، زنده یاد سيامك 

یاسمي - كورش كوشان،  زنده یاد دكتر 
اسماعيل كوشان - محمود كوشان
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جواد فاضلتجمع طرفداران دولت در ميدان بهارستان

یك بنگاه معامالت ملکی در خيابان مولوی
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