
 گزارش همشهري از روستاي »دينه كوه« كه  نام مادران آن 
بر تابلوي كوچه ها  ماندگار شده است

برابري پس از يك دهه 
مطالبه گري

نشان رسول

كوچه ها به نام  مادران 

همشهري از جزئيات اجراي طرح همسان سازي حقوق 
بازنشستگان كشوري و لشكري گزارش مي دهد

از سفر به چزابه تا مزرعه پدري
 بهترين فيلم هاي رسول مالقلي پور

از نگاه 14 منتقد و روزنامه نگار

شوريدن براي وطن
فيلم هاي جنگي  او انعكاس 

صادقانه اي از حس و حالي هستند كه 
خالق شان در پشت خاكريزها تجربه 

كرده بودند

 چرا مالقلی پور  فيلمساز بی تكرار سينمای جنگ است؟

بعد از ســال ها فرازونشــيب باالخره در  ماه مهر بازنشستگان 
كشوري شاهد تحقق مطالبه اصلي خود خواهند بود؛ مطالبه 

جنجالي همسان سازي  حقوق. حدود يك دهه است كه بازنشستگان مي گويند حقوق 
آنها بايد با حقوق شاغالن همسان يا دست كم به آن نزديك باشد. 

اين روزها نام »دينه كوه« در انتهاي  الموت شرقي بيشتر از هميشه 
تكرار مي شود. همان روســتايي كه كوچه هايش را به نام مادران 

نامگذاري كرده اند؛ آنهايي كه رفته اند، اما حضورشان بيشتر از هر زمان ديگري حس مي شود 
و البته چندتايي هم كه هنوز از بركت حضورشان لبخند و زندگي در روستا موج مي زند...
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 پيام رهبر انقالب به مناسبت 
روز تجليل از شهيدان و ايثارگران

  فرصت تنفس با فوتبال

مذاکره دیپلمات ها 
درباره واکسن

وام کرونا صرف 
پساکرونا مي شود

خدمت یا خيانت

دفتر رمز بازگشايي شد

نخستين گام 
خصوصي سازي صنايع

 افزایش
 صادرات نفت ایران  
در بازار خاکستری

 تردید 
نجات بخش شاکي

هواداران استقالل و پرسپوليس اين 
روزهــا روی ابرها هســتند. پيروزی 
بر پاختاكــور و الســد، در بازی های 
امروز و فردا می تواند شــادی آنها را 

چندبرابر كند

ظريف در سفر ســی و يكم خود به 
 مسكو با همتای روس درباره برجام

واكسن كرونا و همكاری های نظامی 
گفت وگو كرد

وزارت كار می گويد: تاكنون ۶ميليون 
شاغل از كرونا آســيب ديده اند كه 
1.5ميليون نفر از آنها به كلی كار خود 

را از دست داده اند

از آتش جاودانه تا كنسرسيوم نفت

سازمان نظامي حزب توده لو رفت؛ 
افسران ارتش اعدام شدند

 كارخانه هاي دولتي  جز قند، شــكر
و قماش به مردم فروخته خواهد شد

صادرات نفت ايران در ماه سپتامبر 
سال جاری ميالدی به شدت افزايش 
يافته و بــه رغم فشــار تحريم ها و 
براساس گزارش شركت های رديابی 
نفتكش ها ميزان صادرات نفت ايران 
نســبت به ماه قبل دوبرابر شده كه 
11درصد آن نفت بسيار سبك يعنی 

ميعانات بوده است

شاكي كه 19سال قبل و در 5سالگي 
توســط جواني هدف تجــاوز قرار 
گرفته بود، در جلســه دادگاه دچار 

ترديد شد و متهم را بخشيد

سرمقاله
نيلوفر قديري   ؛ مدير مسئول

اين روزها يافتــن روزنه اي براي اميــدواري و ادامه 
زندگي عادي، از هميشه سخت تر شده است. جريان 
عادي زندگي در همــه جاي جهان از مســير خود 
خارج شــده و در ايران به دليل مشكالت اقتصادي، 
شــرايط پيچيده تر هم شــده  اســت. هر روز كه از همنشــيني با ويروس كرونا 
مي گذرد، يادآوري روزهاي عادي زندگي برايمان ســخت تر مي شــود. گويي از 
زماني كه هياهوي كودكان در حياط مدارس مي پيچيد، دورهمي هاي دوستانه 
و خانوادگي به راه بود، چهره همشهريان، دوستان و همكاران را بدون ماسك، و 
نگاه و لبخندشان را بدون ترس مي ديديم، سال ها مي گذرد. آخرين بار كه شادي 
جمعي و آسايش نسبي را تجربه كرديم ســخت به ياد مي آوريم. در اين شرايط 
دشــوار اما يادآوري اينكه دوران ســخت پايدار نمي ماند، عبور از اين كابوس را 

برايمان ممكن مي كند.
روزنامه همشهري در ابتداي دهه 70وقتي ايران از 8سال جنگ عبور كرده و به 
سمت توسعه و سازندگي و دوران جديد خيز برداشــته  بود، با شعار و ماموريت 
فرهنگ  و زندگي به ميدان آمد و خيلــي زود جايگاه خود را در »همه جاي ايران 
به عنوان همشهري شما« باز كرد. همشــهري با صفحات رنگي، در قواره جديد 
مطبوعاتي، برخالف ديگر روزنامه ها به جاي عصر، اول صبح در دســترس مردم 
بود تا »روز خود را با همشــهري آغاز كنند«. در فضاي سياســت زده آن روزها، 
همشهري به جاي ســخنگويي جريان و گروه سياسي خاصي، به دنبال پرداختن 
به همه جنبه هاي زندگي مــردم بود. بنيانگذاران اين روزنامه ديدگاه سياســي 
داشــتند اما معتقد بودند »روزنامه اي كه سخنگوي يك جريان يا حزب سياسي 
شود شكست مي خورد يا فراگيري پيدا نمي كند«. همشهري مي خواست روزنامه  

همه مردم باشد.
اكنون كه نزديك به 3 دهه از عمر اين روزنامه مي گذرد، باز در روزهايي كه شرايط 
زندگي از هميشه سخت تر شــده، همشــهري قصد دارد بر ماموريت اوليه خود 
تاكيد كند. پرداختن به موضوعات فراگير در زندگي مردم، جست وجو براي يافتن 
پاســخ به ابهامات، تالش براي تاباندن نور بر عرصه مه آلودي كه به سر مي بريم و 
افزايش توانمندي خوانندگان در تشخيص اخبار سره از ناسره از اهداف ما در اين 

ماموريت است.
راه اندازي صفحه جديدي در روزنامه با عنوان كوويد- 19با محتواي اختصاصي 
درباره ويروسي كه زندگي را در سراسر جهان مختل كرده، بخشي از همين تالش 
و ماموريت است. اين بيماري همه جنبه هاي زندگي مردم در همه نقاط جهان و 
ايران را تحت تأثير گسترده قرار داده  است. زندگي روزمره ما اكنون به آنچه 9 ماه 
پيش جريان داشت، شباهتي ندارد. هنوز كسي نمي داند جريان زندگي چه زماني 
به مسير عادي برمي گردد. همشهري در صفحه جديد خود با عنوان كوويد- 19كه 
تغييري در تركيب سنتي صفحات روزنامه ها به حساب مي آيد، تالش مي كند اين 

جنبه جديد و آزاردهنده از زندگي مردم را زير ذره بين قرار دهد.
 ما تالش مي كنيم سياست، اقتصاد و فرهنگ را از دريچه منافع مردم دنبال كنيم. ما 
تالش مي كنيم گره هاي زندگي مردم را در صفحات خود با كالمي آرام اما نقادانه، 
به گوش مسئوالن برسانيم. كالم ما نقادانه اســت، اما نقدي آرام نه هيجان زده و 
تهاجمي. همشهري بنا ندارد به دليل احســاس خطر از ناحيه كانال هاي خبري و 
اطالع رساني درلحظه و بدون محدوديت، مسير خود را در رقابت با اين فضاي جديد 
رسانه اي گم كند. همشهري مي كوشد در دام هيجانات لحظه اي نيفتد و درعين 
رعايت اصل حفظ اعتماد مخاطب، مشي متين خود را نيز محفوظ نگه دارد. تالش 
مي  كنيم تا دوباره مردم جلوي دكه هاي مطبوعاتي براي ديدن روزنامه قدم سست 
كنند. مي خواهيم دنبال كنندگان رســانه هاي جديد، هنگام ورق زدن پرشتاب و 
 لمس صفحات روي موبايل، نگاه شــان با درنگي متوقف شود. ما تالش مي كنيم

همشهري صادق و همراه شما باشيم.

از نگاه مردم
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برادر ارجمند جناب آقاي خدادی
شهادت برادر گراميتان سردار شهيدحاج حميد خدادی 

را به جنابعالی وخانواده محترم تسليت عرض می كنم.
ابوالحسن رياضي، مديرعامل موسسه همشهري

پيش بيني ها درست از آب درآمد. پاييز پرمخاطره 
از راه رسيد و كرونا تنها در 4روز 14هزار و 401نفر 
را مبتال كرد و جان 744نفــر را گرفت. اولين روز 
از پاييز، ركورد باالترين ميــزان ابتال در تمام دوره 
شيوع كرونا در ايران با ابتالي 3هزار و 712مبتالي 
روزانه شكسته شد و حاال روز گذشته بر اساس اعالم 
وزارت بهداشــت، با فوت 207نفر، پس از 52روز، 
آمار فوتي هاي روزانه، به باالي 200نفر رســيد. به 
آمارهاي روزانه بايد موارد مراجعه به آزمايشگاه  هاي 
خصوصي را هم اضافه كرد كه بــه گفته علي اكبر 
حقدوست، رئيس كميته اپيدميولوژي ستاد ملي 

مقابله با كرونا به همشــهري، تاثيــر قابل توجهي 
در آمارهــاي واقعي دارد. به گفتــه او اگر آمار اين 
مراكز را در نظــر بگيريم، موارد ابتــال حداقل در 
تهران چندين برابر موارد اعالم شده رسمي است. 
حقدوست مي گويد آمار رســمي، بر اساس موارد 
مراجعه به بيمارستان ها و مراكز بهداشت 1۶ساعته 
است. اما آنها كه در آزمايشگاه هاي خصوصي تست 
مي دهند، در آمارها گنجانده نمي شوند. اين وضعيت 
هم بر اساس تعاريف سازمان بهداشت جهاني است 
و شامل همه كشورها مي شود. در همه جاي دنيا، بر 
همين مبنا آمار اعالم مي شود و در صورت در نظر 
گرفتن آمار مراكز خصوصي، ميــزان موارد ابتال و 
فوتي چندين برابر خواهد شد: »تخمين زده مي شود 
اگر آمار واقعي در كشورهاي دنيا در نظر گرفته شود، 

ميزان ابتال و فوت، 20برابر مي شود.«
چهاردهــم مــرداد آخرين بــاري بود كــه موارد 
فــوت روزانــه بــاالي 200نفــر ثبت شــد. آن 
روز 212نفــر جانشــان را از دســت دادنــد و 
 حاال دوباره همان ســناريو در حال تكرار اســت. 
روند افزايش موارد فوت از بيست وششــم شهريور 
با 179مورد مــرگ روزانه و 2هــزار و 981مبتال 
شروع شــد و تا ســي ويكم به 3هزار و 341ابتال و 
177فوتي رســيد. اول مهــر اما باالتريــن ميزان 
ابتالي روزانه در 7ماه گذشــته ثبت شد و از همان 
 روز موارد ابتــال از 3هزار و 500نفــر پايين نرفت. 
موارد فوت هم از 178نفر در اولين روز مهر شــروع 
شــد و در چهارمين روز به 207نفر رسيد. شرايط 
2هفته گذشته ابتال و فوت كرونا، مشابه 2هفته اول 

مرداد است كه از اولين تا پانزدهمين روز، موارد فوت 
باالي 200نفر ثبت شد؛ از 219نفر شروع شد و به 
212نفر رسيد. هفته هاي اول شهريور، شيوع كرونا 
روند آرام تري را طي كرد تا آخرين هفته كه آمارها 
 باال رفت و در آخرين روز روند اوج آن شــروع شد. 
حاال در اين شــرايط، دكتر عليرضا زالي، فرمانده 
ستاد مقابله با كروناي شــهر تهران، هفته پيش رو 
را، هفته ســخت كرونايي براي ايرانيان اعالم كرد: 
»شرايط اين هفته و هفته هاي بعد در تهران خوب 
نيســت و وضعيت خوبي انتظارمان را نمي كشد.« 

او نامه اي به وزير بهداشــت 
نوشت و درخواســت كرد تا 

 محدوديت ها در اســتان تهران دوباره از سر گرفته
 شود.
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پرونده  »درنگ« امروز را بخوانيد

هفته طغيان کرونا
در  4روز اول پاييز، 14هزار و 401نفر مبتال شدند و 744 نفر جان باختند
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احترامرئيسجمهوربهپروتكلها
اظهارات محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور درباره داليل عدم حضور حسن روحاني در جلسات رأي اعتماد 
گزينه هاي پيشنهادي وزارت صمت با حاشيه هايي در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. واعظي كه هر از گاهي اظهاراتي 
را بيان مي كند كه در تقابل با اظهارات سخنگوي دولت يا معاون پارلماني رئيس جمهور است، اين بار هم در مقام دفاع 
از عدم حضور روحاني در جلسات رأي اعتماد، به احتمال ابتالي رئيس جمهور به كرونا در اين جلسات اشاره كرده و 
گفته است: اگر رئيس جمهور ۱۴ روز يا ۲۱ روز بخواهد در منزلش بماند، به كشور لطمه وارد مي شود. حسن روحاني 
كه از ابتداي تشكيل مجلس جديد فقط يك بار در افتتاحيه اين مجلس حضور يافته است، در جلسه رأي اعتماد به 
حسين مدرس خياباني، نخستين گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت صمت حضور نيافت و همين غيبت يكي از عوامل 
رأي نياوردن مدرس خياباني در مجلس شد. درحالي كه قرار است روز سه شنبه يا چهارشنبه آينده جلسه رأي اعتماد 
به عليرضا رزم حسيني، گزينه دوم دولت براي وزارت صمت برگزار شود، شايعاتي درباره عدم حضور روحاني در اين 
جلسه شنيده شده است. پيش از اين حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور درباره تصميم حسن روحاني 
براي حضور يا عدم حضور در جلسه مجلس، گفته است: او تابع توصيه هاي ستاد ملي مقابله با كرونا خواهد بود؛ ستادي 
كه رياست آن بر عهده حسن روحاني است. با اين حال محمود واعظي در اظهاراتي كه ايلنا آن را منتشر كرده، از لطمات 
كشور درصورت ابتالي روحاني به كرونا سخن گفته و تأكيد كرده است: ستاد ملي مبارزه با كرونا براي مقام هاي كشور 
براساس حساسيت مسئوليت شان دستورالعمل هايي را ابالغ كرده است؛ البته اين به معناي آن نيست كه خون يك 
مقام رنگين تر از مردم عادي ما ست، سالمتي همه ايرانيان خواه رئيس جمهور، وزير و يا يك فرد معمولي باشد، براي 
ما مهم است.وي ادامه داد: مثال اگر من مبتال شوم و به اجبار ۱۴ الي ۲۱ روز در منزل بمانم، ممكن است اتفاق خاصي 
نيفتد يا به كشور لطمه اي وارد نشود، اما ترديد نكنيد اگر رئيس جمهور ۱۴ روز يا ۲۱ روز بخواهد در منزلش بماند، قطعا 
به كشور و تصميم گيري ها لطمه وارد مي شود.واعظي گفته است هم اكنون آقاي رئيس جمهور كه خودشان تصميمي 
نمي گيرند، ايشان براساس دستورالعمل هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا، وزارت بهداشت و كميته هاي مختلف كه براي 

مقام ها دستورالعمل نوشته اند، عمل مي كنند.
وي يادآور شد: براساس ابالغيه اي كه براي مجلس ارسال شده است، آقاي رئيس جمهور تا زماني كه شرايط اينگونه 

است و دستورالعمل اين است و وزارت بهداشت تغييري در آن ندهد، همين روال را دنبال مي كند.

يادداشت

خبر

وام، دنا، واكسن و دغدغه معيشت

كمتر از 2 روز بعــد از هياهو و جنجال 
تحويل خودروهاي دنــا به نمايندگان 
به صورت اقساطي، بدون نوبت و تقريبا 

200ميليون زير قيمت بازار، ماجراي تحويل 1500واكسن آنفلوآنزا 
به وكالي مجلس، گاليه توأمان با خشــمي را در جامعه به وجود 
آورد كه حاال اين مجلــس و نمايندگانش چه تافته جدا بافته اي از 
بقيه مردم هستند كه در بحبوحه 2بحران بيماري كرونا و بيماري 
اقتصادي چنين امتيازاتي را بايد براي آنها قائل شــد. 2  ماه قبل از 
ماجراي واكسن و دنا، قضيه پرداخت 200ميليون تومان وام مسكن 
به نمايندگان مجلس، از نخســتين حاشيه هاي مجلس نورسيده 
بود. اگرچه مجلس شوراي اسالمي اعالم كرده كه اين واكسن ها را 
به وزارت بهداشت برمي گرداند و از گرفتن آن خودروها صرف نظر 
مي كند اما آبي است كه ريخته و جمع كردنش بس سخت است و 
صعب؛ خدشه اي است كه به اعتبار مجلســي وارد شده كه داعيه 
انقالبي گري و ساده زيســتي دارد. واقعيت آنكه، چنين امتيازاتي 
به صورت مرسوم در هر دوره از مجلس به نمايندگان و وكالي مردم 
تعلق مي گيرد و بعضا پنهان هم مي ماند و چيز عجيب و غريبي هم 
نيست، چه آنكه مجلس در هر دوره موظف است امكاناتي از قبيل 
خودرو و مسكن را در اختيار نمايندگان قرار دهد و گاهي هم شنيده 
شــده برخي آپارتمان هاي مجلس در تصرف وكاليي مانده كه از 
مجالس قبل در اين ساختمان ها نشسته و برنخاسته اند. آنچه اما اين 
دوره خشم برانگيز بود، وضعيت استثنايي مردمي است كه در منگنه 
كرونا و گراني افتاده، دچار كالفگي و استيصال شده اند. چه، درست 
در روزهايي كه اجاره بها، نفس مستأجران را گرفته بود نمايندگان از 
امتياز 200ميليوني وام اجاره برخوردار شدند؛ خودروهاي دنا چندي 
بعد از آنكه مردم از قرعه كشــي هاي عجيب و غريب خودروسازان 
دست خالي بيرون آمدند و از خريد يك دستگاه پرايد گران عاجز 
ماندند، خارج از نوبت تحويل نمايندگان شد و در ماجراي واكسن 
آنفلوآنزا هم اعالم شده اســت به دليل شرايط ويژه، امسال اولويت 
تحويل واكسن به گروه هاي پرخطر مثل كودكان، افراد مسن و زنان 
باردار است كه طبيعتا نمايندگان در اين گروه قرار نمي گيرند. آنچه 
مردم را نسبت به مجلس بدبين مي كند، نه به خودي خود تحويل دنا 
و واكسن، بلكه احساس تبعيض ناسالمي است كه در اين روزها بين 
مردم و وكاليشان ديده مي شود، حال اين تبعيض چه در حد يك 
خودروي 500ميليوني باشد، چه در اندازه و قواره يك عدد ماسك 
3هزار توماني. همچنان كه اسفند ســال گذشته كه هنوز مجلس 
دهم روي كار بود و مردم سرگردان دستكش ، الكل و ماسك بودند، 
توزيع رايگان كيف هاي قرمز حاوي الكل و دستكش بين نمايندگان، 
همين حس مهوع تبعيضي را ايجاد كرده بود كه اين روزها درباره 
توزيع واكسن و تحويل دنا براي نمايندگان مجلس يازدهم ايجاد 
شده است، بماند آنكه برخي نمايندگان مجلس اصل را از فرع گم 
كرده، تبعيض را نفهميده و در مقابل واكنش ها، توضيح داده اند كه 
براي رسيدگي به امورشان، خودروي شاسي بلند الزم است؛ نمكي بر 
زخم! برخي نمايندگان ديگر هم به گاليه برآمدند كه دوره هاي قبل 
خودروي شاسي بلند مي دادند و كسي اعتراضي نمي كرد. اين همان 
عدم درك صحيح از شرايط مردم و جامعه است كه سطح تحليل را 
در حسادت يا حمله رقباي سياسي به مجلس پايين مي آورد و حق 
را به نمايندگان مي دهد. درست كه در دوره هاي قبل هم اين بذل 
و بخشش ها، دسترسي ها يا هر چه كه اسمش را بشود گذاشت، در 
مجالس صورت مي گرفت، اما چنين شكافي بين فاصله دسترسي 
مردم به امكانات و مايحتاج هاي ضروري شــان با فاصله دسترسي 
وكاليشــان به همين امكانات، نيفتاده بود. مجلس مكلف اســت 
امكانات الزم را براي وكالي ملت فراهم كند اما اين امكانات مي تواند 
در حدي باشد كه شكاف ها و تبعيض ها كمتر احساس شود. چنا ن كه 
احمد توكلي، نماينده ســابق مجلس هم از همكاران جديدش در 
بهارستان خواسته از مردم عذرخواهي كنند و برايشان نوشته است: 
مجلس مكلف است براي نمايندگان شهرستان خانه اي تهيه كند. 
اين خانه بايد در حدي باشد كه چند نفر از مراجعان را جاي دهد. اما 

چرا آپارتمان 250 متري در سعادت آباد؟

۲3كشتي در توقيف نيروي دريايي سپاه
فرمانده نيروي دريايي سپاه در برنامه تلويزيوني اخير خود به مناسبت 
هفته دفاع مقدس درباره برخورد با قاچاقچيان، گفت: برخورد شديدي 
با كشتي هاي خارجي صيد ترال كرديم و اميدي بين مردم ايجاد شد. 
در بحث قاچاق 23كشتي خارجي در توقيف ما ست. ما با دانه درشت ها 
برخورد مي كنيم و تاكنون 25ميليون ليتر ســوخت قاچاق توقيف 
كرديم. دريادار عليرضا تنگسيري همچنين درباره تجهيزات جديد 
اين نيرو توضيح داد: ما ان شاء اهلل در زمان بسيار كوتاه آينده شناورهاي 
اقيانوس پيما در سازمان ندسا خواهيم داشت. همچنين شناورهايي 
با سرعت 94نات و موشك انداز با فورس4خواهيم داشت. شناورهاي 
اقيانوس پيما 65متري در نيروي دريايي ســپاه ساخته مي شود كه 
قابليت حمل بالگرد هم دارد. در حوزه كشتي هاي بالگردبر و پهپادبر 

امسال شاهد الحاق اين شناور به نيروي دريايي سپاه خواهيم بود.

رئيس قوه قضاييه در هفدهمين ســفر استاني خود، در 
رأس يك هيأت عالي رتبه قضايي سوم مهرماه به اردبيل قضايي

سفر كرد. بازديد ســرزده از كارخانه نساجي سبالن و 
بررسي مشكالت اين واحد توليدي و نيز برگزاري جلسه احياي حقوق 
عامه در حوزه خصوصي سازي  شــركت كشت و صنعت مغان ازجمله 
برنامه هاي سيدابراهيم رئيسي در سفر به استان اردبيل بود. همچون 
ديگر سفرهاي استاني رئيس قوه قضاييه، رسيدگي به مسائل مرتبط با 

واحدهــاي توليــدي و تعطيلــي آنها به دليل مشــكالت ناشــي از 
خصوصي سازي  ها در دستور كار جلسات و ديد و بازديدهاي سرزده بود. 
رئيســي در گفت وگوي تلويزيوني كه در پايان سفر به استان اردبيل 
داشت، به اهميت اين موضوع اشاره كرد و گفت: »امروز وظيفه همه 
مسئوالن پيشبرد هدف رونق توليد اســت. در اين ميدان، مجاهدت 
ضرورت دارد؛ بايد توليد رونق پيدا كند و اين در عمل بايد اتفاق بيفتد. 
در سال گذشته همكاران ما از تعطيلي بيش از 1200 كارگاه و كارخانه 

جلوگيري كردند و امســال نيز اين اقدام در برنامه دســتگاه قضايي 
است.«

به گزارش ميزان، رئيسي در جلسه مربوط به خصوصي سازي  شركت 
كشــت و صنعت مغان گفت: نكاتي كه بايد در زمان واگذاري كشت 
و صنعت مغان لحاظ مي شــد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان اين 
واگذاري به اخطار هاي صادره از ديوان محاســبات، سازمان بازرسي 
كل كشور و مسئوالن قضايي و امنيتي و محلي توجه نشد. وي تأكيد 
كرد: بايد در زمان اين واگذاري، در مورد كشت استراتژيك در اراضي 
مغان و اشتغال زايي در اين شركت تضمينات الزم اخذ مي شد. رئيس 
قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در واگذاري شركت كشت و صنعت مغان 
نسبت به موضوع كارشناســي، هيأت واگذاري، نحوه مزايده و فرايند 
واگذاري ابهامات و سؤاالتي وجود دارد كه قابل بررسي است. رئيسي 
گفت: هيأت داوري سازمان خصوصي سازي  همچنان كه از نامش بر 
مي آيد بايد در قضيه واگذاري صورت گرفته در شركت كشت و صنعت 
مغان با استناد به اســناد و ادله، داوري كند و تحت فشار هيچ مقام و 

مسئولي قرار نگيرد و در اين فرايند گزارش هاي سازمان بازرسي كل 
كشور، ديوان محاســبات، وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه و 

مسئولين محلي را مورد استناد قرار دهد.
رئيس قوه قضاييه در جريان سفر به اســتان اردبيل دستورات شش 
گانه اي را در ارتباط با خصوصي ســازي  شركت كشت و صنعت مغان 
صادر كرد كه عبارتند از: 1-فهرست كليه اراضي، اموال و دارايي هاي 
شركت، احصا و گزارش كارشناســي آن ارائه شود. 2-اموال و دارايي 
هاي شركت، به طور شفاف، كارشناسي و ارزشگذاري شود. 3- هيأت 
داوري به دور از فشــارها و با درنظر گرفتن مصالح ملي و بيت المال، 
درخصوص تأييد يا ابطال قرارداد فعلي واگذاري براساس حق و عدل 
اظهارنظر كند. 4- قرارداد واگذاري، بايد پيوست تخصصي كشاورزي 
و امنيتي داشته باشد. 5- هيأت مستشاري ديوان محاسبات مجلس 
شوراي اســالمي، در اظهارنظر نهايي خود تســريع كند. 6- سازمان 
بازرسي كل كشور در تمامي مراحل نســبت به رعايت قانون، نظارت 

موشكافانه و دقيق داشته باشد.

ورود قضايي به واگذاري كشت و صنعت مغان
رئيس قوه قضاييه در سفر يك روزه به استان اردبيل گفت كه در زمان واگذاري كشت و 

 صنعت مغان به اخطار هاي صادره از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور
و مسئوالن قضايي و امنيتي و محلي توجه نشد

رهبر معظم انقالب به مناسبت 
روز تجليــل از شــهيدان و رهبري

ايثارگران پيامي صادر كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام 
معظم رهبــري، پيام رهبــر معظم انقالب 
اسالمي به  مناسبت  روز تجليل  از شهيدان  و 
ايثارگران  دفاع مقدس كه عصر روز پنجشنبه 
توسط آقاي اوحدي رئيس بنياد شهيد و امور 
ايثارگران در گلزار شــهداي بهشت زهراي 

تهران قرائت شد، به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
گذشــت زمان نتوانســته و هرگز نخواهد 
توانست ياد ارجمند شهيدان عزيز را از خاطر 
ملت ايران بزدايد. اين لوح درخشان همواره 
مزين به عنوان شهادت و ياد شهيدان خواهد 
ماند. اين ذخيره  تاريخي همواره به نسل هاي 
ما اميد و همت و جرأت خواهد بخشــيد تا 
گام ها به ســمت هدف هــاي واال را محكم 

و اســتوار بردارند و از دشــمني شياطين و 
خناثان عالم نهراســند. جبهه عدل و حق با 
اين توان و آرايش الهي به پيروزي هاي بزرگ 

دست خواهد يافت ان شاءاهلل.
سيدعلي خامنه اي
3 مهر 1399

تســليت رهبر انقالب در پي درگذشت 
عضو سابق مجلس خبرگان

حضرت آيت اهلل خامنه اي بــا صدور پيامي 
درگذشــت عالم بافضيلت حجت االســالم 
والمسلمين حاج شــيخ حسن ممدوحي را 
تسليت گفتند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري، متــن پيام رهبر 

معظم انقالب به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذشــت عالــم بافضيلــت جنــاب 
حجت االســالم والمســلمين آقاي حاج 

شــيخ حســن ممدوحي رضوان اهلل عليه 
را به خاندان و فرزنــدان گرامي و به همه 
ارادتمندان و شــاگردان و مستفيدان از 
آن بزرگوار، تسليت عرض مي كنم. ايشان 
عالم انقالبي و وارسته اي بودند كه سال ها 
در خدمت تبيين و نشــر معارف اسالمي 
تالش و مجاهدت كردند. اميد اســت اين 
پرونده عمل صالــح، مقبول حضرت حق 
متعال و موجب علو درجــات آن مرحوم 
گردد. رحمت و رضوان الهي را براي ايشان 

مسئلت مي كنم.
سيدعلي خامنه اي
3 مهر 1399

شــيخ حســن ممدوحي عضــو مجلس 
خبرگان رهبري و نماينده مردم كرمانشاه 
در دوره چهــارم مجلس خبــرگان، اول 
مهرمــاه به دليل بيماري دعــوت حق را 

لبيك گفت. 

پيام رهبر معظم انقالب به مناسبت روز تجليل از شهيدان و ايثارگران

رئيس جمهور با بيان اينكه همچنان 
طبق ارزيابي ها، سفرهاي تابستاني دولت

برون شهري، ترددهاي غيرضروري 
درون شهري و فشار بر سيستم حمل ونقل عمومي 
به ويــژه خطــوط متــرو و عدم رعايــت دقيق 
دستورالعمل هاي بهداشتي، ازجمله داليل شيوع 
بيماري كروناســت، گفــت: كميته هاي درمان، 
امنيتي و اجتماعي و تبليغات ستاد ملي مقابله با 
كرونا، ضروري است كه با جديت و قاطعيت براي 
اجراي دقيــق پروتكل ها در حــوزه اجتماعي، 
درماني و اطالع رســاني اقدامــات مؤثري انجام 

دهند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
حسن روحاني در جلسه روساي كميته هاي ستاد 
ملي مقابله با كرونا، به كميته تبليغات ستاد ملي 
مقابله با كرونا دستور داد با بهره گيري از ظرفيت 
رسانه اي كشور و با يك برنامه ريزي دقيق آموزش 
و اطالع رساني در حوزه رعايت پروتكل ها و تغيير 
سبك زندگي مردم در دوران مبارزه با كرونا، وارد 

عمل شود.

رئيس جمهور همچنيــن از كميته هاي امنيتي، 
اجتماعي و درمان نيز خواست با تشديد نظارت ها، 
براي كساني كه عامدا و با وجود تذكرات چندباره 
همچنان از عمل به دستورالعمل هاي بهداشتي 
طفره مي روند و سالمت خود و جامعه را به خطر 
مي اندازند، اعمال مجــازات و ازجمله معرفي به 

افكار عمومي را در دستور كار قرار دهند.
روحاني با تأكيد بر نظارت دقيق تر كميته امنيتي 
و اجتماعي بر سيســتم حمل ونقل در سفرهاي 
درون و برون شهري، گفت: دريافت نقدي و ايجاد 
صف هاي طوالني پرداخت عوارض در اتوبان ها و 
آزادراه ها مي تواند در كنار تلف كردن وقت مردم 
در صف هاي ايجاد شــده براي پرداخت عوارض، 
روند شيوع بيماري را هم تشديد كند كه به طور 

جدي الزم است در اين روند، تجديدنظر شود.
رئيس جمهور همچنين كميته امنيتي و اجتماعي 
را موظف كرد با افراد خاطي و معدودي كه با وجود 
ممنوعيت ستاد ملي مقابله با كرونا و تأكيد رهبر 
معظم انقالب، متأســفانه عازم مناطق مرزي با 

عراق شده اند، برخورد كند.

5هفتــه مانــده بــه انتخابــات 
رياست جمهوري آمريكا، ايران يكي از ديپلماسي

موضوعات اصلي، مباحثه در  2كشور 
اســت. مقامات آمريكايي به رغم همه لفاظي هاي 
هميشــگي درباره ايران به صورت زيرپوستي براي 

مذاكره با تهران سيگنال ارسال مي كنند.
هفته قبل هفتادوپنجمين نشست مجمع عمومي 
ســازمان ملل در نيويورك برگزار شد، اما مقامات و 
سران كشورها از طريق ويدئوي ضبط شده به صورت 
مجازي در آن شــركت كردنــد. در همين اجالس 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا به نســبت هر 
ســال خنثي ترين و كوتاه ترين بخش سخنان را به 
ايران اختصاص داد، تا 2 احتمال شكل بگيرد؛ نخست 
اينكه ترامپ در واپسين روزهاي مانده به انتخابات 
رياست جمهوري قصد ندارد تنش را افزايش دهد و 
وارد درگيري هاي بي خاصيت با ايران شود و احتمال 
دوم بازگذاردن مسير مذاكراتي است كه وعده داده 
يك هفته تا يك ماه بعد از انتخابات رياست جمهوري 

آمريكا با ايران كليد خواهد زد.

مشاجره و مذاكره؟!
در همين رابطه زلماي خليل زاد، نماينده ويژه آمريكا 
در امور افغانستان با طرح اين موضوع كه »پيشنهاد 
داده ايم كه با ايرانيان بر ســر ايــن موضوع مالقات 
كنيم« گفت كه مي تواند بر سر آينده افغانستان با 

ايران به مذاكره بپردازد.
محمدابراهيم طاهريان، نماينده ويژه وزير خارجه 
كشورمان در امور افغانســتان در واكنش به ادعاي 
همتاي آمريكايــي درباره نقش مخــرب ايران در 
مذاكرات صلح افغانســتان تأكيد كرده اســت كه 
جمهوري اسالمي ايران رســما و به صراحت از آغاز 
مذاكرات بين دولت افغانســتان و طالبان حمايت 
و بر آمادگي خود براي پيشــبرد روند صلح واقعي 
و پايدار در اين كشــور تأكيد كرده است و اظهارات 
مطرح شده توسط مقام آمريكايي ناشي از مشخص 
شدن تدريجي اشتباه معماران توافق دوحه در نحوه 
پيشبرد روند صلح و توســل آنان به بازي سرزنش 
به منظور توجيه ناكارآمدي اين سياســت از طريق 

متهم كردن ديگر كشورهاست.
3روز قبل هم محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
ايران در مصاحبه با اسپوتنيك آمادگي ايران را براي 
مذاكره به منظور آزادي همه زندانيان ايران و آمريكا 
اعالم كرده بود؛ هرچند گفــت كه تهران تمايلي به 
مذاكره مستقيم با آمريكا ندارد.به نظر مي رسد منظور 
ظريف از عدم تمايل براي مذاكره مستقيم با آمريكا 
معطوف به دولت فعلي اين كشور است؛ چراكه جو 
بايدن، نامزد دمكرات ها و رقيــب ترامپ صراحتا با 
2عامل اصلي تنش فعلي بين ايران و آمريكا يعني 

خروج آمريكا از برجام و ترور سردار سليماني مخالفت 
كرده است.با اين حال مجيد تخت روانچي، نماينده 
دائم ايران در ســازمان ملــل در گفت وگو با بخش 
جهاني بي بي سي گفته است كه درصورت پيروزي 
جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري و تمايل اين 
كشور براي بازگشــت به برجام، جمهوري اسالمي 
شــرايط خاصي را براي اجراي كامــل تعهداتش 

خواهد داشت.
وي بيان كرد كه نخستين شرط ايران اين است كه 
دولت جديد آمريكا تعهد كند نقض برجام - توافق 
اتمي ايران و قدرت ها - تكرار نخواهد شد و شرط دوم 
رسيدگي به خساراتي است كه ايران از نظر مالي و 

رنج انساني به خاطر تحريم ها متحمل شده است.
تخت روانچي همچنين گفت: اگر آمريكا با محقق 
كردن اين شروط قول بازگشت به اجراي كامل برجام 
را بدهد، ايران هم مجددا آماده اجراي كامل توافق 
هسته اي خواهد بود.ايران يك ســال بعد از خروج 
آمريكا از برجام روند كاهش تعهدات برجامي را آغاز 
كرد و در مرحله فعلي هيــچ محدوديتي در حوزه 
هسته اي براي خود قائل نيست و بنا بر گزارش آژانس 
بين المللي انرژي اتمي ميزان ذخاير اورانيوم ايران به 

10برابر آنچه در برجام معين شده، رسيده است.
دولت آمريكا پس از خروج از برجام روند تحريم ها 
عليه ايــران را تشــديد كــرد و در آخرين معركه 
بين المللي عليه تهران به بهانه نزديك شدن به تاريخ 
27مهر موعد برچيده شدن تحريم هاي تسليحاتي 
ايران سعي كرد همه قطعنامه هاي بين المللي عليه 
ايران كه بعد از برجام با قطعنامه 2231لغو شدند را 
بازگرداند، اما با دست رد شوراي امنيت و همپيمانان 
اروپايي روبه رو شــد تا اينكه مجبور شد اعالم كند 

تحريم هاي بين المللي عليه ايران بازگشته است.
عالوه بر روسيه و چين، 3كشور اروپايي عضو برجام 
هم اعالم كرده اند آمريكا به دليل خروج از برجام در 
موقعيتي نبوده كه بخواهد با استناد به سازوكار برجام 
مكانيسم موسوم به ماشه را فعال و تحريم هاي ايران 

را احيا كند.

دعوت به فشار حداكثري
مايك پمپئو، وزير خارجه 

آمريــكا در تازه تريــن 
موضع گيــري عليــه 
ايــران درخصــوص 
عدم همــكاري اروپا با 
كارزار فشــار حداكثري 
واشنگتن عليه تهران، 
گفت: آنهــا مي گويند 
كه در هدف ما شريك 
هستند، اما همچنان 
تأكيــد دارنــد كه 
توافق هسته اي چيز 

خوبي بوده است. من 

نمي دانم چطور مي توان اين دو تفكر را همزمان در 
 ذهن داشت. ما اميدواريم كه اروپايي ها به ما ملحق

 شوند.
كلي كرفت، نماينده ويژه آمريكا در ســازمان ملل 
هم روز پنجشــنبه در گفت وگو با اورشليم پســت 
درخصوص طرح تمديد تحريم هاي تســليحاتي 
عليه ايران كه با مخالفت 13 عضو شــوراي امنيت 
ســازمان ملل مواجه شــد، گفت: هر كشوري كه 
قطعنامه2231 را نقض مي كند بــا همين عواقب 
روبه رو خواهد شــد. ما هراســي از قــد علم كردن 
نداريم. ما به اعمال فشار عليه ايران ادامه مي دهيم. 
 مهم نيســت كه 13 عضــو ديگر در اين بــاره چه

 مي گويند.

 5هفته مانده به انتخابات رياست جمهوري آمريكا، ايران يكي از موضوعات اصلي مباحثه
  در 2 كشور است. مقامات آمريكايي برای انتخابات پيش رو می خواهند ثابت كنند

 فشار حداكثری به ايران جواب داده است

تنشحداکثریقبلازانتخاباتآمریكا

مجيد مهرابي دلجو
دبير گروه سياسي

مجيــد تخت روانچــي، نماينده 
دائــم ايــران در ســازمان ملل 
در گفت وگــو با بخــش جهاني 
بي بي ســي گفتــه اســت كــه 
درصورت پيــروزي جــو بايدن 
 در انتخابــات رياســت جمهوري 
و تمايل اين كشور براي بازگشت 
به برجــام، جمهوري اســالمي 
شرايط خاصي را براي اجراي كامل 

تــش  ا تعهد
هــد  ا خو

داشت

مجازات ناقضان پروتكل هاي بهداشتي
رئيس جمهور از كميته هاي امنيتي خواست براي كساني كه از دستورالعمل هاي 

بهداشتي طفره مي روند، اعمال مجازات كنند

ري
رهب

م 
عظ

م م
مقا

تر 
 دف

ني
سا

ع ر
طال

اه ا
ايگ

س: پ
عك

 اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار

فشارهاينامتعارفبرايجلوگيري
ازابطالقرارداد

در جريان جلسات رسيدگي به مسائل و موضوعات 
شركت كشــت و صنعت مغان، برخي انتقادات به 
دولت و مقامات دولتي در ارتباط با فشارها درباره 
خصوصي سازي  اين شركت بيان شد؛ معاون ديوان 
محاسبات از هشــدارها نسبت به خصوصي سازي  
مسئله دار كشــت و صنعت مغان و فشار چند باره 
معاون اول رئيس جمهور براي خصوصي سازي  اين 
ثروت ملي ســخن گفت و رئيس قوه قضاييه هم 
دســتور داد كه هيأت داوري به دور از فشارها و با 
درنظر گرفتن مصالح ملي و بيت المال، درخصوص 
تأييد يا ابطال قرارداد فعلي واگذاري براساس حق 

و عدل اظهارنظر كند. 

ث
مك
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شــهردار تهران در مراسمي به 
 دفاع

مناســبت چهلمين ســالگرد  مقدس
دفاع مقدس بر مشاركت مردمي 
در حل مشكالت دوران دفاع مقدس و بهره گيري 
از اين توان در رفع مشكالت كنوني تأكيد كرد. به 
گزارش همشهري، »پيروز حناچي« در ديدار با 
پژوهشگران، رزمندگان و سرداران دفاع مقدس 
گفت: دوران دفاع مقدس بزرگ ترين تهديد دوره 
معاصر ما بــود اما با رهبــري داهيانه حضرت 
امام)ره( به بزرگ ترين فرصت تبديل شد و اگر 
امــروز اقتــدار و بازدارندگي داريــم مديون 
رشادت ها و جانفشــاني هاي آن دوره است. او 
افزود: امروز وقتي وضعيت كشــور را با دوران 
دفاع مقدس مقايسه مي كنيم كه چگونه با عشق 
و عالقه و هزينه كم كشور اداره مي شد، متوجه 

مي شــويم كه آن روزها چه بركات بزرگي در 
كشور وجود داشت. شهردار تهران با بيان اينكه 
در دوران دفاع مقــدس جوانان غيرممكن ها را 
ممكن كردند، گفت: معتقــدم دفاع مقدس و 
جنگ تحميلي تهديدي عليــه انقالب و نظام 
نوپاي جمهوري اسالمي بود و اين بحث ها كه 
امروز مطرح مي شود كه اگر ما فالن كار را نكرده 
بوديم يا فالن موضع را نگرفته بوديم اين جنگ 
اتفاق نمي افتــاد را قبول نــدارم. صدام كينه 
ديرينه اي عليه ايران داشت و تعبير ديوانه براي 
او كامالً درست است. شهردار تهران همچنين به 
سخنان اخير مقام معظم رهبري اشاره كرد و 
گفت: نكته مهم آن ســخنراني توجه به عمق 
مشاركت مردم در دوران دفاع مقدس است؛ همه 
به ياد داريم كه مــردم از مايحتاج زندگي خود 

براي رزمندگان مي فرستادند. مردم خوبي داريم 
كه در آن روزها ســخت ترين شرايط را تحمل 
مي كردند و امروز هم شــرايط دشوار را تحمل 

مي كنند، نبايد براي اين مــردم كم بگذاريم. 
حناچي با بيان اينكه هنوز هــم نگاه جهادي 
دوران جنگ مي تواند بسياري از مشكالت كشور 

را حل كند، گفت: معتقدم فارغ از جناح بندي ها 
و گروه بندي هاي سياسي بايد عاقالنه و عادالنه 
رفتار كنيــم. اين قابــل توجيه نيســت كه 
محدوديت ها و كمبود ها فقــط براي يك عده 
باشد.  شهردار تهران با تأكيد بر نگاه فراجناحي 
به مسائل كشور افزود: اختالفات داخلي مي تواند 
پاشنه آشيل كشور شود بايد در اين زمينه سردار 
شهيد حاج قاسم سليماني را الگوي خود قرار 
دهيم كه همــواره رابطه خوبي با همه طيف ها 
داشت. همين خصوصيات ايشان بود كه باعث 
شد در مراسم تشــييع او تعداد زيادي از مردم 
شركت كنند. حناچي افزود: در مصوبه اي كه 
براي نامگذاري خياباني به نام مرحوم بازرگان 
تصويب شده بود خياباني به نام شهيد رضوي و 
چند شهيد ديگر ازجمله شهيد مهندسي نيز 
وجود دارد. در اين ديــدار غالمرضا ظريفيان، 
پژوهشگر و رزمنده با بيان اينكه بايد ديد هدف 
از جنگ دفاع اســت يا كشورگشــايي، گفت: 
هم اكنون حرف و حديث زيادي درباره جنگ 

مطرح است، بايد به سؤاالت نسل جوان پاسخ 
گفت چرا كه اين جنگ با هويت ســرزمين ما 

مرتبط است. 
در ادامه مراسم، سعيد صادقي، عكاس دوران 
دفاع مقدس بر زيبا شدن شهر تهران تأكيد كرد 
و گفت: ما بايد جامعه اي را در تهران ايجاد كنيم 
كه مردم با هم مهربان باشند و اين چيزي است 
كه كشــور ما به آن نياز دارد.  مجيد مختاري، 
پژوهشگر و رزمنده دفاع مقدس نيز گفت: يكي 
از سؤاالت من اين است كه چرا هيچ اثر و نمادي 
از جنگ شهرها و موشــك باران تهران وجود 
ندارد و تمام نقاطي كه به آنها موشــك اصابت 
كرده در تهران محو شده اند؟ او همچنين درباره 
تحريف تاريخ جنگ هم گفت: بسياري از تاريخ 
شــفاهي ها و خاطراتي كه فرماندهان منتشر 
كرده اند تحريف شده است و يكي از تحريف هاي 
بزرگ حذف كردن يا كاهش نقش هاشمي در 
تاريخ جنگ است. اگر ايشــان نبود مطمئنم 

جنگ سرنوشت ديگري داشت.

مرز مشترك و اشتراكات فراوان در فرهنگ 
ديپلماسي 

و تمدن روابط تهــران و كابل را در طول شهري
تاريــخ و به خصوص در بحــث مديريت 
شهري گرم نگه داشته است.به گزارش همشهري  زبان 
مشترك 2كشور نيز سبب شــده بي واسطه به تعامالت 
شهري بپردازند و تجارب خود را در حوزه مديريت شهري 
در اختيار يكديگر بگذارند. احمد مسجدجامعي، عضو 
شوراي شهر تهران زماني درباره روابط ايران و افغانستان 
گفته بود: »تهران و كابل در حوزه داستان هاي كهن، زبان 
فارسي، آيين هاي مشــترك و رفت وآمدهاي تاريخي 

داراي ويژگي هاي مشترك هســتند.« حاال نخستين 
نمايشــگاه اختصاصي -تخصصــي خدمات شــهري، 
حمل ونقل و ماشين آالت وابسته ايران در افغانستان در 
حال برگزاري اســت. شــهرداري كابل چندي قبل از 
شهرداري تهران دعوت به عمل آورد تا در اين نمايشگاه 
حضور پيدا كنــد و اكنون تيمي از ســازمان مديريت 
پسماند شهرداري تهران غرفه اي را در اين نمايشگاه برپا 
كرده اند. معاون شــهرداري شهر مزارشريف در حاشيه 
نخســتين نمايشــگاه اختصاصي-تخصصي خدمات 
شــهري، حمل ونقل و ماشين آالت وابســته ايران در 
افغانســتان بر تمايل مديريت شــهري مزارشريف به 
استفاده از تجارب و تجهيزات تهران در زمينه مديريت 
پسماند تأكيد كرد. داوود نعيمي، معاون شهرداري شهر 
مزارشريف كه پس از كابل، هرات و قندهار چهارمين شهر 
بزرگ كشور افغانستان به شمار مي رود، ضمن حضور در 
غرفه شــهرداري تهران كه به دعوت شهرداري كابل در 
نخستين نمايشــگاه اختصاصي-تخصصي نمايشگاه 
خدمات شهري، حمل ونقل و ماشين آالت وابسته ايران 
در افغانستان شركت كرده است، گفت: »مايه خوشحالي 
است كه اين نمايشگاه در راستاي تقويت روابط 2كشور 
دوست و برادر، افغانســتان و ايران برگزار شده، چرا كه 
عالوه بر تقويت روابط، به پيشــرفت هرچه بيشــتر نيز 
مي انجامد و نتايج بســيار مثبتي خواهد داشت.« او با 

تأكيد بر اينكه 2كشــور مي توانند از تجارب يكديگر در 
حوزه هاي مختلف استفاده كنند، ادامه داد: »مخصوصا 
افغانستان بدون ترديد مي تواند از تجارب ويژه تهران در 
زمينه هاي مختلف خدمات شــهري بهره مند شــود.« 
نعيمي تأكيد كرد: »شخصا از تمام غرفه ها بازديد كرده ام 
و اين رخداد به گسترش ارتباطات حرفه اي كمك شاياني 

خواهد كرد. يكي از ويژگي هاي شاخص اين نمايشگاه نيز 
زنده بودن آن است، به طوري كه با وجود تخصصي بودن 

اما از بازديدكنندگان بسياري ميزباني مي كند.« 

نيازمندي هاي شهرداري ها
شــهردار هرات نيز در بازديد از غرفه شهرداري تهران 
در نخســتين نمايشــگاه تخصصي خدمات شهري، 
حمل ونقل و ماشين آالت وابسته ايران در افغانستان، 
بر ضرورت انتقال تجربيات مديريت شــهري تهران به 
شــهرداري هاي افغانســتان تأكيد كرد. غالم حضرت 
مشفق با تشكر از دست اندركاران ايراني و افغانستاني 
اين نمايشگاه، گفت: »ويژگي اصلي اين رخداد آن است 
كه تمام نيازمندي هاي شهرداري ها را مي شود در اين 

نمايشگاه يافت. بسيار مهم است كه بتوانيم در بخش 
بازيافت و تفكيك زباله، فضاي ســبز، محيط زيست و 
تجهيزات ترافيكي، از تجربيات تهران بهره مند شويم.«
 شــهردار هــرات ضمــن تأكيد بــر اينكــه چنين 
نمايشــگاه هايي براي تقويت همكاري بين 2كشــور 
بسيار مفيد خواهد بود، گفت: »قرار شده است طي 2 ماه 
آينده نمايشگاهي در شــهر اصفهان نيز داشته باشيم. 
اميدواريم بتوانيم تفاهمنامه هاي مشتركي بين 2كشور 
و شهرهاي 2كشور امضا كنيم و به تبادل هرچه بيشتر 
تجربيات و دانش بپردازيم. ايران كشوري است كه از هر 
لحاظ با افغانستان مشابهت هاي فراوان دارد، خصوصا در 
هرات ما هم مرز با مشهد هستيم و بسياري از نيازهاي ما 
مي تواند توسط ايران از طريق شهر مشهد تامين شود.« 

   تبادل نظر تهران و مزارشريف 
مزارشريف نزديك به 700هزار نفر جمعيت دارد و موضوع 
مديريت پسماند در اين شــهر به گفته معاون شهرداري 
مزارشريف اهميت بسياري دارد. داوود نعيمي در اين باره 
گفت: »درمورد اين حوزه مهم با مشاور سازمان مديريت 
پســماند پايتخت ايران تبادل نظرهاي بسياري داشتم 
و از ســوي ديگر اطالع دارم كه تهران در زمينه فرآوري 
و پروسس زباله و پسماند از تجربه، تكنيك و تجهيزات 
فوق العا ده و پيشــرفته اي برخوردار اســت. متأسفانه 
مزارشريف فقط در زمينه جمع آوري و انتقال زباله به محل 
دپو فعاليت دارد و ما تمايل بسيار داريم تا براي دريافت 
تجربه، دانش فني و تجهيزات پروسس و مديريت پيشرفته 

پسماند از شهر تهران كمك بگيريم.« 

 نخستين نمايشگاه اختصاصي-تخصصي خدمات شهري، حمل ونقل و ماشين آالت وابسته ايران در پايتخت افغانستان برگزار شد
مزار شريف به دنبال تجارب تهران در مديريت پسماند

متمركز به جلو

باشه باشــه، قربانت. مي بينمــت. ]صداي 
برخورد شديد[ با تجمع عابران پياده، راننده 
خودرو هم پياده مي شود. بعد از چند دقيقه 
صداي آژير آمبوالنس براي رسيدن به محل حادثه از دور به گوش مي رسد. 
از اساسي ترين نكات در حفظ ايمني حين دوچرخه سواري شهري، تمركز 
ممتد به جلوست كه براي دوچرخه ســواران حرفه اي و آماتور، هر دو به 
يك ميزان اهميت دارد. ركاب زدن در شــهر، شرايط خاص خود را دارد. 
هر چيزي در طول مسير پيش روي دوچرخه سوار درصورت يك لحظه 
غفلت، مي تواند به مانعي خطرناك و حادثه ساز تبديل شود. خيابان هاي 
شهر پر از عابران پياده اي است كه ناگهان به وسط خيابان مي آيند يا پر از 
موتورسواراني است كه براي يك ثانيه زودتر رسيدن به مقصد حاضرند با 
سرعت نور از بين خودروها مارپيچي حركت كنند يا خالف جهت مسير 
برانند؛ حتي ممكن است خودرويي با ديدن جاي پارك خالي، ناگهان تغيير 
مسير دهد يا درِ خودروي پارك شده اي ناغافل باز شود و... . همه اين موارد 
باعث مي شود شــرايط تردد در خيابان نيازمند هوشياري ويژه اي باشد. 
همچنين صحبت كردن با تلفن همراه يا استفاده از هدفون براي گوش 
دادن به موسيقي كه مانع شنيدن صداي محيط و كاهش تمركز به جلو 
مي شود، براي دوچرخه سواران خطرناك و حادثه ساز است. تمركز ممتد به 
جلو در كنار دقت در شنيدن تمام صداهايي كه از اطراف به دوچرخه سوار 
نزديك يا دور مي شوند، مي تواند به واكنش به موقع كمك كند. درصورت 
نياز به صحبت و گفت وگوي تلفني بايد در  منتهي اليه سمت راست مسير 
و با فاصله از جريان تردد خيابان توقف كنيم و مجددا با تمركز به جلو به 
مسير ادامه دهيم. حادثه در كمين است و يك لحظه غفلت ممكن است 

دوچرخه سوار را براي مدتي از لذت ركاب زدن محروم كند.

 نامه رئيس شورا 
عامل تعليق نامگذاري استاد شجريان نبود 

سخنگوي شوراي شــهر تهران درباره نامه منتشــر شده درباره 
عدم نامگذاري خياباني به نام استاد شجريان از سوي رئيس شوراي 
شــهر تهران گفت: »برداشت رايج چنين شــكل گرفته است كه 
چون آقاي هاشمي براي شهردار نوشته اند نامگذاري به نام استاد 
شجريان تا اطالع ثانوي انجام نشود، پس نصب تابلو و نامگذاري 

معلق و متوقف مانده است.«
به گزارش همشهري، علي اعطا با بيان اينكه نامه محسن هاشمي 
عامل تعليق مصوبه نبــود، گفت: »در واقــع تعليق مصوبه دليل 
نوشته شدن آن نامه بود. نامه در شرايطي نوشته شد كه اوال همه 
اعضاي شورا و ثانيا شهردار محترم دريافته بودند كه بنا به مصالح و 

مالحظاتي اين نامگذاري نمي تواند انجام بگيرد.«

شهردار تهران در ديدار با پژوهشگران، رزمندگان و سرداران دفاع مقدس:
 بازدارندگي امروز را مديون رشادت هاي جنگ هستيم

فيلم مراسم را 
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ببينيد

اده
ب ز

 عر
بي

جت
ي/ م

هر
مش

س: ه
عك

فيلم نمايشگاه 
خدمات شهري در 
كابل را با اسكن اين كد 
ببينيد

ريحانه وحيديان
شهروند دوچرخه سوار
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تبعات اصابت كرونا به بازار كار
اثرگذاري كرونا بر مشــاغل مختلف باعث بروز تحوالتي در بازار كار شده كه مي تواند در دوران 
پساكرونا به بروز چالش هايي در اين حوزه منجر شود. معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت 
كار مي گويد: تاكنون ۶ ميليون شاغل در كشور از كرونا آسيب ديده اند كه 1.5ميليون نفر معادل 
25درصد از آنها به كلي ريزش كرده اند و كار خود را از دست داده اند. به گفته عيسي منصوري اين 
1.5ميليون نفر به مرور زمان در حال بازگشت به كار و ورود به مشاغل ديگر هستند. پيش از اين در 
آمارها اعالم شده بود كه دوسوم آسيب ديدگان كرونا در مشاغل غيررسمي و فاقد بيمه هستند كه 
اساساً قادر به استفاده از بيمه بيكاري نيستند و بايد از حمايت هاي كرونايي استفاده كنند كه البته 
بخشي از آنها به واسطه مشكالتي كه مطرح شــد، از دريافت اين حمايت ها بازمانده اند. آمارهاي 
اعالم شده از ســوي منصوري از وضعيت پرداخت وام بيكاري نيز اين موضوع را تأييد مي كند؛ 
به گونه اي كه از مجموع 1.5ميليون نفر شاغلي كه در دوره كرونا بيكار شده اند، ۸5۰ هزار نفر براي 
بيمه بيكاري ثبت نام كرده اند كه ۷۰۰هزار نفر از آنها مشمول دريافت مستمري بيكاري شده اند. نكته 
ديگري كه معاون وزير كار مطرح كرده و اظهارات عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان تاكسيراني 
شهرداري تهران نيز آن را تأييد مي كند، تغيير شغل آسيب ديدگان كروناست كه مي تواند به بروز 
مشكل براي برخي از مشاغل اشباع شده دامن بزند يا برخي از كسب وكارهاي كرونازده را با كمبود 

نيرو مواجه كند. 

نفت 

 افزايش صادرات نفت ايران 
در بازار خاكستری

صادرات نفت ایران در ماه ســپتامبر ســال جــاری میالدی به 
شدت افزایش یافته و به رغم فشــار تحریم ها و بر اساس گزارش 
شرکت های ردیابی نفت کش ها میزان صادرات نفت ایران نسبت 
به ماه قبل دوبرابر شده که 11 درصد آن نفت بسیار سبک یعنی 
میعانات بوده است. این در حالی اســت که دولت آمریکا پس از 
خروج از برجام فشار ســنگینی را برای صفر کردن صادرات نفت 
ایران در پیش گرفته اما مقامات وزارت نفت ایران از تالش برای 
صادرات نفت در بازار خاکســتری ســخن گفته بودند. رویترز با 
اســتناد به داده های تازه »تانکرترکرز« که شــرکت متخصص 
ردیابی کشتی ها و انبارهای نفتی است، ادعا کرده است که مقصد 
تقریبا نیمی از صادرات نفتی ایران مشخص نیست چون توسط 
کشتی های خارجی از طریق »کشتی به کشتی« منتقل می شود. 
چرا که کشــتی های ایران به دلیل تحریم های نفتی جی پی اس 

خود را خاموش می کنند و ردیابی آنها بسیار سخت است.
ســمیر مدنی، یکی از موسســان شــرکت » تانکــر ترکرز« به 
خبرگــزاری رویترز گفت:»صــادرات ایران رو بــه افزایش بوده 
اســت و اطالعات موجود نشــان می دهد که حجم نفت خام و 
نفت میعانات صادراتی ایران به حدود 1.5 میلیون بشکه در روز 
رسیده است. چنین حجمی از صادرات طی یک سال و نیم اخیر 
بی سابقه است.« 2 شــرکت دیگر رهگیری نفتکش ها که ترجیح 
دادند نامشان در گزارش قید نشود به خبرگزاری رویترز گفتند 
که اطالعات آنها نیز نشــان می دهد حجم صــادرات نفت ایران 
افزایــش یافته ولی نه به انــدازه ای که شــرکت » تانکر ترکرز« 
می گوید. رویترز به نقل از کارشناســان صنعــت نفت ادعا کرده 
که نفتکش های حامل نفت صادراتی ایران گاهی ســامانه ارسال 
پیام های مخابراتی خود را خاموش می کنند و در نتیجه رهگیری 

این نفتکش ها دشوارتر می شود.

کاهش اوراق بدهي بــه  فروش رفته در حراج 
هفته گذشــته بانک  مرکزي به نگراني ها از اوراق

آینده منحني نرخ تورم دامن زده است. حجم 
نقدینگي 2500هزار میلیارد تومان تخمین زده مي شود، اما 
برآورد کارشناسان حاکي اســت این رقم تا پایان امسال تا 
ســطح 3000هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که 
به نظر مي رسد اگر مهار نشود به موج فزاینده انتظارات تورمي 
دامن خواهد زد. البته در این میان، بانک مرکزي در اطالعیه 
خود اعالم کرده انتظار دارد سه شــنبه این هفته، در جریان 
حراج اوراق، تا 7هزار میلیارد تومان اوراق بدهي بفروشــد؛ 
رقمي که درصورت تحقق مي تواند آبــي بر آتش پول هاي 
تورم ساز باشد. به نظر مي رسد سیاستگذار پولي، خود خطر 
تشدید تورم با شکست بازار  اوراق بدهي را جدي گرفته است.

دليل كاهش تقاضا
به باور کارشناســان، یکــي از دالیل کاهــش تقاضا، براي 
اوراق بدهي دولتي، بستن ســقف فعالیت صندوق هاي با 
درآمد ثابت فعال در بورس است. این نوع صندوق ها، طبق 
ماموریت تعریف شــده براي آنها، قاعدتا و الزاما باید در بازار 
اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاري کنند و با کمک اهرم هاي 
مالي، سود ســرمایه گذاران را به حداکثر برســانند، اما در 
سال هاي گذشته سیاستگذار پولي و سازمان بورس سقف 
فعالیت صندوق هاي با درآمد ثابت را در محدوده 200هزار 
میلیارد تومان ثابت نگه داشــته اند که این موضوع خود به 
عامل کم رمق شــدن کفه تقاضا در بازار اوراق بدهي منجر 
شده است. موضوعي که شاید با تجدیدنظر بانک مرکزي در 
سیاست خود به راحتي و از طریق جذب سرمایه گذاران به 

صندوق ها قابل رفع باشد.

چقدر كسري؛ چقدر فروش اوراق؟
250هزار میلیارد تومان؛ این برآورد کارشناسان اقتصادي 
از میزان احتمالي کسري بودجه دولت در سال 99 است. 
برآوردهاي همشهري نشــان مي دهد اگر دولت نتواند در 
نیمه دوم امسال دست کم 120هزار میلیارد تومان اوراق 
بدهي بفروشد و کسري بودجه اش را از محل فروش اوراق 
بدهي و اســناد خزانه دولت جبران کند، فشــار سنگین 
کســري بودجه دولت باعث افزایش پایه پولــي و پمپاژ 
نقدینگي جدید خواهد شــد که در این صــورت اقتصاد 
ایران بیش از همیشه با خطر افزایش تورم مواجه مي شود. 
درحالي که سیاستگذار، نرخ تورم را در پایان سال جاري به 
میزان 22درصد با 2درصد نوسان پیش بیني و هدف گذاري 
کرده، اما ارزیابي همشــهري از روند نرخ تــورم در پایان 
تابستان امسال نشان مي دهد روند فزاینده نرخ تورم فراتر 
از سیگنال خردادماه سیاستگذار پولي محتمل خواهد بود 
که در این صورت، کاهش ارزش ریال و تقویت ارزش سایر 

ارزهاي خارجي شتاب مي گیرد.

چالش هاي دولت و بانك مركزي
دولت و بانک مرکزي سیاست خود را بر مهار تورم و مدیریت 
نقدینگي قرار داده اند، اما روند انتظارات تورمي و فشار کسري 
بودجه ممکن اســت این سیاســت را با تزلزل مواجه کند، 
آن هم در شرایطي که میزان درآمدهاي ارزي کشور به شدت 
افت کرده و چشم انداز افزایش این درآمدها در کوتاه مدت 

روشن نیست.
مقاومت وزارت اقتصاد در برابر پیشنهاد نرخ سود خریداران 
اوراق بدهي دولت باعث شده تا حجم فروش این اوراق سیر 
نزولي را تجربه کند و به نظر مي رسد با عبور نرخ تورم از کانال 
30درصد در پایان سال جاري و رسیدن آن به نقطه جوش در 
بهار سال آینده، تقاضا براي خرید این اوراق با نرخ سود فعلي 
فروکش کند که در این صورت تنها راه پیش روي دولت براي 
جبران شــکاف بین منابع و مصارف ساالنه، رفتن به سمت 
گزینه پولي کردن کســري بودجه، به ویژه از کانال تسعیر 
نرخ ارز، خواهد بود که آتش تورم را تشدید مي کند. برآورد 
مي شــود اگر اقتصاد ایران در نیمه نخست سال آینده نرخ 
تورم باالي 50درصد را در چند ماه پیاپي تجربه کند، روند 
نرخ تورم از تورم سنگین به سمت ابرتورم تقویت خواهد شد.

چالش فروش اوراق بدهي
به گزارش همشــهري، پیش از این قرار بــود که دولت هر 
هفته به طور میانگین 5هزار میلیارد تومان از کسري بودجه 
250هزار میلیارد توماني اش را از محل فروش اوراق بدهي و 
بازار سرمایه تامین کند، اما کارنامه فروش این اوراق در نیمه 
نخست سال نشان مي دهد دولت در این دوره فقط 70هزار 

و 524میلیارد تومان از کســري  بودجه اش را از طریق بازار 
پول و سرمایه تامین کرده، درحالي که نرخ سود در بازار اولیه 
حراج اوراق دولتي در هفته هفدهم از 20درصد گذشته، اما 
در هفته نخست دولت فقط 707میلیارد تومان اوراق بدهي 
به فروش رسانده که نســبت به هفته آخر شهریور کاهشي 
77درصدي را نشــان مي دهد و پایین ترین میزان فروش 
اوراق بدهي دولت در 17هفته حراج بانک مرکزي بوده است.

بانک مرکزي، سه شــنبه هفته گذشته، اعالم کرد در حراج 
هفته هفدهم فقط یک بانک و 2نهاد مالي ســفارش هاي  
خود را به ارزش 6.1هزار میلیارد ریال ثبت کردند. سرانجام 
وزارت امور اقتصادي و دارایي نیز با فروش 5.4هزار میلیارد 
ریال اوراق اراد52 با نرخ بازده تا سررسید 20درصد موافقت 
کرد. افزون بر اینکه ســرمایه گذاران حقیقي و حقوقي در 
فرایند خارج از حراج و از طریق بــورس 700میلیارد ریال 
اوراق اراد49 با نرخ بازده تا سررسید 21درصد و هزار میلیارد 
ریال اوراق اراد53 با نرخ بازده تا سررســید 21درصد )در 
مجموع، به ارزش 1.7هزار میلیارد ریال( را خریداري کردند. 
در مجموع، ســرمایه گذاران حقیقــي و حقوقي ، 7.1هزار 
میلیارد ریال اوراق بدهي دولت را در هفته گذشته خریداري 
کردند. حاال سه شنبه این هفته قرار است 73.1هزار میلیارد 
ریــال از اوراق بدهي دولتي روي میز حــراج قرار گیرد که 
نرخ ســود اســمي این اوراق در ارتباط با اوراق با سررسید 
آذر ســال 1401معادل 16درصد و براي اوراق شــهریور و 
مهر 1402هم 17درصد برآورد شــده که احتمال کاهش 
اســتقبال از این اوراق درصورت افزایش نیافتن نرخ سود 

اوراق بدهي وجود دارد.

گزارش وزارت اقتصاد
همزمان، وزارت اقتصاد در تازه ترین گزارش خود اعالم کرده 
خزانه داري کل کشور، حسب وظایف قانوني و تخصصي خود 
با اســتناد به نتایج تحلیل جامع روند تحوالت متغیرهاي 
اقتصادي و روند ســنجه هاي پایــداري بدهي هاي دولت 
در قالب سناریوهاي مختلف و متناســب با برآورد جریان 
ورودي و خروجي منابع عمومي و نیز با درنظر داشتن اولویت 
سازگاري سیاستي با چارچوب سیاســتگذاري پولي، هر 
هفته اقدام به برگزاري حراج اوراق بدهي و ارزیابي و پذیرش 
پیشــنهادهاي خرید مي کند. این گزارش نشــان مي دهد 
که تا پایان 25شــهریور ماه بالغ بر 87هزار و 517میلیارد و 
100میلیون تومان تامین مالي از طریق فروش اوراق در بازار 
پول و سرمایه و انتشار اسناد خزانه اسالمي تامین مالي شده 
است. همچنین از کل 69هزار و 817میلیارد و 100تومان 
اوراق بدهي منتشرشــده در 16هفته حراج اوراق یادشده، 
61درصد در بازار پول و 39درصد در بازار ســرمایه با نرخ 
بهره مؤثر 18.24درصد به فروش رفته است. افزون بر اینکه 
کل تامین مالي دولت در هفته منتهي به اول مهرماه امسال 
4هزار و 706میلیارد و 699میلیون ریال برآورد شده و وزارت 
اقتصاد مي گوید 700میلیارد و 696میلیون تومان از محل 
حراج اوراق بدهي دولت و 4هزار میلیارد تومان هم از محل 

انتشار اسناد خزانه اسالمي بوده است.

خيز تازه براي ترميم سد ضد تورمي 
همشهري چشم اندازهاي بازار اوراق بدهي در مهار نقدینگي را بررسي مي کند 

 این هفته با فروش 7هزار میلیارد تومان اوراق بدهي،عملیات آتش نشاني پول هاي تورم ساز 
به مسیر درست بازخواهد گشت؟

در شرایطي که انتظار مي رفت 
پیگیري رفع مشکالت موجود وام

در مســیر پرداخت تسهیالت 
حمایتي به مشــاغل و بنگاه هــاي اقتصادي 
آسیب دیده از کوویدـ 19در دستور کار ستاد 
مقابله با کرونا و دستگاه هاي دولتي قرار بگیرد، 
کارگروه مقابله با پیامدهــاي اقتصادي کرونا 
به دنبال تدوین بسته اي است که منابع توزیع 
نشــده میــان آســیب دیدگان کرونــا را به 
حمایت هاي پساکرونا اختصاص دهد؛ اتفاقي 
که مي تواند جمعیت آســیب دیدگان کرونا را 
بیش ازپیــش بــه لبــه پرتــگاه بکشــاند و 
سیاست هاي حمایتي پساکرونا نیز بي اثر شود.

به گــزارش همشــهري، کارگــروه مقابله با 
پیامدهاي اقتصــادي کرونا بــه وزارت کار و 
اقتصاد دســتور داده بــا اســتفاده از منابع 
باقیمانده از تســهیالت حمایتي دولت براي 
کسب وکارهاي آسیب دیده از کرونا، بسته اي 
براي حمایت از این مشــاغل در دوران بعد از 
مهار این بیماري تدوین کننــد؛ درحالي که 
مصوبات قبلي ســتاد مقابله بــا کرونا براي 
حمایت تســهیالتي از مشــاغل آسیب دیده 
همچنان به هدف اصابــت نکرده و بنگاه هاي 
اقتصادي متقاضي این تسهیالت را با مشکالتي 

مواجه کرده است.

خطر فراموشي اولويت ها
در اسفند 98، براســاس مصوبه ستاد مقابله 
با کرونا و با همکاري بانــک مرکزي، 75هزار 
میلیارد تومان منابــع بانکي به جبران تبعات 
اقتصادي کرونا از مســیر حمایت از معیشت 
اقشــار کم درآمد و همچنین حمایت مالي از 
کسب وکارها و بنگاه هاي آسیب دیده از کرونا 
اختصاص یافت. این 75هــزار میلیارد تومان 
مشتمل بر 25هزار میلیارد تومان ذخیره آزاد 
شده بانک ها در بانک مرکزي و 50هزار میلیارد 
تومان منابع اختصاصي بانک ها بود که مقرر 
شد با نرخ بهره کمتر از نرخ مصوب 18درصد 
به جبران تبعات اقتصادي کرونا اختصاص یابد، 
اما در ادامه باوجود تســهیل حداکثري ستاد 
مقابله با کرونا و بانک مرکزي براي کارسازي 
این تســهیالت، در نهایت بخش قابل توجهي 
از مشــاغل و کسب وکارهاي آســیب دیده از 
دسترســي به این حمایت ها بازماندند. حاال، 
در شرایطي که انتظار مي رفت تالش براي رفع 
مشکالت پرداخت تسهیالت به آسیب دیدگان 
کرونا در دســتور کار متولیان امر قرار بگیرد، 
کارگروه مقابله با پیامدهــاي اقتصادي کرونا 
به دنبال تدوین بسته اي است تا منابع باقیمانده 
از تســهیالت حمایتي دولت را به حمایت از 
مشاغل در پساکرونا تخصیص دهد؛ کاري که 
عماًل اولویت بندي حمایت هاي دولتي را تغییر 
مي دهد و باعث مي شود به جاي حراست از دوام 
مشاغل و فعالیت هاي اقتصادي در دوره کرونا، 
براي حمایت از آســیب دیدگان در پساکرونا 
برنامه ریزي شــود. به نظر مي رسد برایند این 
حرکت، افزایش جمعیت آسیب دیدگان کرونا 
در موج هاي بعدي شیوع این ویروس و ناتوان 
شــدن دولت در حمایت از ایــن جمعیت در 

دوران پس از مهار بیماري باشد.

جزئيات مصوبه حمايت در پساكرونا
در جلســه اخیر کارگروه مقابله با پیامدهاي 
اقتصادي کرونا، مصوب شــده با یک بســته 
جامع حمایتــي، منابع بانکــي باقیمانده از 
تسهیالت حمایتي دولت براي کسب وکارهاي 
آسیب دیده از کرونا به حمایت از این مشاغل در 
پساکرونا اختصاص یابد. براساس این مصوبه، 

وزارتخانه هاي کار و اقتصاد مکلف شــده اند 
جزئیات این بسته و شیوه پرداخت را تدوین 
کرده و به متقاضیان اعالم کنند. همچنین در 
این جلسه اعضاي کارگروه موافقت کردند در 
راستاي 2مصوبه ستاد مقابله با کرونا، پرداخت 
وام به مشاغل و کســب وکارهاي آسیب دیده 
از کرونا تــا پایان مهر امســال و پرداخت وام 
کمک ودیعه مســکن تا پایان دي ماه تمدید 
شود. از ســوي دیگر با توافق اعضاي کارگروه 
مقابله با پیامدهاي اقتصادي کرونا مقرر شده 
یک بسته ویژه حمایت از فعاالن حوزه بهداشت 
و درمان نیز به صورت مشترك از سوي وزارت 
بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تدوین و از 
منابع اعتبارات کرونایي به صورت تسهیالت 

بانکي پرداخت شود.

حلقه مفقوده در پرداخت وام كرونا
آخرین آمارهایي که از منابع مختلف ازجمله 
وزارت کار منتشر شده نشان مي دهد باوجود 
اینکه فرایند تخصیص تســهیالت حمایتي 
کرونا تسهیل شده و تشکیل پرونده متقاضیان 
این تسهیالت نیز از بسیاري قواعد رایج نظام 
بانکي مانند چک برگشــتي و تعهدات معوق 
معاف اســت، باز هم بخــش قابل توجهي از 
مشاغل و کسب وکارهاي آسیب دیده از کرونا 
به دالیلــي امکان اســتفاده از این حمایت ها 
را نداشــته اند. بي توجهي به این مســئله که 
در گزارش 27شــهریور روزنامه همشهري با 
عنوان »وام کرونا دور از دســترس بنگاه ها« 
به تفصیل مورد بررسي قرار گرفت، باعث شده 
است سیاســتگذاري دولت براي حراست از 
مشاغل و فعالیت هاي اقتصادي در دوره کرونا 
به هدف مطلوب نرسد و راه را براي بروز تبعاتي 
سنگین تر در اقتصاد و جامعه کرونا زده باز کند.

تاکنون پیگیري هاي همشهري از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي براي دریافت آخرین آمار 
مربوط به پرداخت تسهیالت کرونا به مشاغل 
و کسب وکارهاي آسیب دیده موفق نبوده، اما 
آنگونه که از آمارهاي قبلي این حوزه برمي آید، 
متقاضیان تســهیالت کرونایي به بن بســت 
رسیده اند. البته در جلسه اخیر کارگروه مقابله 
با پیامدهاي اقتصادي کرونا تــا آخر مهرماه 
به آسیب دیدگان فرصت داده شده نسبت به 
دریافت این تسهیالت اقدام کنند، اما آمارها 
از وجود مشــکالتي در روند پرداخت حکایت 
دارد که بــدون رفع آنها، مهلــت یک ماهه و 
حتي یکساله نیز قادر نیست گرهي از کار باز 
کند. به عنوان مثال، آمارها حاکي از این است 
که در پایتخت فقــط 12.6درصد از مجموع 
10هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته 
بــه حمایت هاي کرونایي به آســیب دیدگان 
پرداخت شده اســت؛ این در حالي است که 
بســیاري از کارفرمایان آســیب دیده خود را 
نیازمند و راغب به دریافت این منابع مي دانند 
و فقط به واســطه ناهماهنگي هــاي اداري و 
بوروکراســي هاي بانکي از دریافت آن ناتوان 
هستند. از ســوي دیگر برخي از کسب وکارها 
نیز از هراس ایجاد تعهد بلندمدت براي حفظ 
اشــتغال از دریافت این تســهیالت منصرف 
شــده  و ترجیح داده اند به جاي حفظ اشتغال 
و تداوم فعالیت با وام کرونا، به کاهش مقیاس 
تولید و تعدیــل نیــرو بیندیشــند. در این 
وضعیت، انتظار مي رفت دولت و ستاد مقابله 
با کرونا به رفع ورجوع این مشــکالت بپردازد 
تا مشکل ســازي کرونا از سرچشــمه کنترل 
شــود؛ نه اینکه به دنبال تدوین بسته اي براي 
حمایت از آســیب دیدگان در روزگار پس از 

فاجعه کرونا باشد.

ميزان تامين كسري بودجه دولت از مسير انتشار اوراق بدهي و نرخ استقراض آن از ابتداي سال تا اول پاييز 99)ميليون ريال(
جمع كلبازار سرمايهبازار پولنرخ بهره مؤثر)درصد(هفته

51،000،000- 15.5751،000،000هفته اول
49،000،000- 15.5749،000،000هفته دوم
15.562،999،9406،499،9259،499،865هفته سوم
15.5759،542،0566،003،00065،545،056هفته چهارم
16.9556،905،0166،051،49962،956،515هفته پنجم
17.7912،522،90034،894،01347،416،913هفته ششم
18.4660،942،72518،116،19079،058،915هفته هفتم
19.1943،298،40018،372،79461،671،194هفته هشتم

19.429،686،42034،360،18744،046،607هفته نهم
20.1914،807،52012،995،34027،802،860هفته دهم

19.4313،613،04516،793،74430،406،789هفته يازدهم
20.795،474،93039،736،44945،211،379هفته دوازدهم
18،286،76818،286،768- 20.70هفته سيزدهم
19.481،939،20019،378،38921،317،589هفته چهاردهم
20.1625،614،28728،569،85654،184،143هفته پانزدهم
19.8617،440،97212،325،45030،766،422هفته شانزدهم
20.24894،9576،175،0327،069،989هفته هفدهم

705،241،004 425،682،368278،558،636جمع كل
100درصد40درصد60درصدنسبت فروش اوراق در بازار پول و سرمايه

ميانگين وزني نرخ بهره مؤثر اوراق: 18.24درصد

وام كرونا صرف پساكرونا مي شود

كاهش ۷ درصدي بارش ها نسبت به پارسال
معاون آب و آبفاي وزیر نیرو در صفحه خود در فضاي مجازي نوشــت: 

میزان بارش هاي سال آبي جاري )از اول مهر 98تا پایان شهریور 99(  بارش
نســبت به ســال آبي قبل 7درصد کاهش داشــته اســت. قاســم 
تقي زاده خامسي همچنین با انتشار جدول بارش هاي کشور در صفحه شخصي خود، 
اعالم کرد: رتبه بارش هاي سال آبي 99- 98 نسبت به دوره 51ساله اخیر در جایگاه6 
قرار دارد. به گزارش همشهري، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: 
کمترین میزان بارش ساالنه در استان یزد با 121میلي متر و بیشترین در استان لرستان 
با یک هزار و 159میلي متر بوده است؛ با اینکه نسبت به سال گذشته 40درصد کاهش 
دارد. تقي زاده خامسي افزود: کمترین بارندگي نسبت به سال گذشته در استان ایالم با 
کاهش 43درصدي و در سیستان و بلوچستان با افزایش 62درصدي بوده است. رئیس 
هیأت مدیره شرکت مدیریت منابع آب ایران نوشت: با اینکه آب ورودي به سدها نسبت 
به سال گذشته 37درصد کاهش دارد، اما موجودي فعلي مخازن سدهاي ایران نسبت 
به سال گذشته فقط 4درصد کاهش نشان مي دهد. به گفته او، پیش بیني پاییز امسال 
خشک تر از پارسال است. معاون وزیر نیرو، تشکیل مدیریت حوضه هاي آبریز و واگذاري 
ظرفیت هاي هرسال به همه ذینفعان را راه حل درستي دانست و افزود: تصمیم ها فردي 

نیست. کمیته اي با ریاست استاندار تصمیم گیري خواهد کرد.

نقد خبر 

ضرورت عرضه خودرو در بورس كاال
  خبر: علــي جدي، نایب رئیس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس مي گوید با توجه به بررسي هاي انجام شده نباید در عرضه 
خودروهاي پرتیراژ در بورس کاال تعلل کرد؛ زیرا این اتفاق موجب 

از بین رفتن تقاضاهاي کاذب و شفافیت قیمت مي شود.
  نقد خبر: رشــد شــدید قیمت خودرو در ماه هاي گذشته که 
نگراني هاي زیادي ایجاد کرده اســت، باالخره نمایندگان مجلس 
را بر آن داشــت تا از طریق تدوین طرحي تصمیم بگیرند، کاري 
براي ساماندهي بازارخودرو انجام بدهند. در طرح ارائه شده مجلس 
که ظاهرا مراحل نهایي خود را طي مي کند، قرار اســت معامالت 
خودروهاي وارداتي و داخلي که تیــراژ باالیي دارند در بورس کاال 

انجام شود.
مطابق این طرح، اگر قیمت تعادلي خودرو در بورس باالتر از قیمت 
تمام شده باشد، از اختالف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام شده، 
مالیات گرفته مي شود تا رانت موجود به جاي اینکه به جیب دالالن 
یا خودروســازان  رود، در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش 
تولید خودرو شــود تا قیمت ها پایین بیاید. در طرح تحول بازار و 
صنعت خودروي سبک، پیشنهاد شــده از مالیات دریافت شده از 
معامالت خودرو، 20درصد به خزانه برود و صرف توســعه ناوگان 
حمل ونقل عمومي شــود و 70درصــد هم به  خودروســازها وام 
کوتاه مدت داده شــود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان 
10درصد براي پاداش به  خودروســازان درنظر گرفته شده تا اگر 
عرضه خودروي آنها باال بود به تشخیص شوراي رقابت به  آنها تعلق 
گیرد و به این ترتیب تالش شده سود خودروساز صرفاً در افزایش 

تولید قرار گیرد.
صرف نظر از منافعــي که اجراي این طرح براي ســایر بخش هاي 
اقتصادي دارد، بررسي ها نشان مي دهد عرضه خودرو در بورس کاال 
منافع زیادي هم براي تولید کننده و هم براي مصرف کننده ایجاد 
مي کند؛ زیرا از یک طرف تولیدکننده ها که سال هاســت به دلیل 
تفاوت قیمت کارخانه و حاشــیه بازار متضرر شده اند، درآمدشان 
افزایش و منابع بیشتري براي ســرمایه گذاري پیدا مي کنند و از 
طرف دیگر با افزایش ســرمایه گذاري، زمینه افزایش تولید فراهم 
مي شــود. در نتیجه این فرایند عرضه افزایش مي یابد و قیمت ها 
در بازار کاهش خواهد یافت و نفع مستقیم آن به مصرف کننده ها 
خواهد رســید. همه اینها در حالي اســت که مصرف کننده بعد از 
عرضه خودرو در بورس کاال مطمئن خواهد بود که در حال خرید 

خودرو با قیمت هاي واقعي و مطابق با عرضه و تقاضاست.
یکــي دیگــر از ویژگي هاي مهم عرضــه خودرو در بــورس کاال، 
شفاف سازي  قیمت، کوتاه شدن دست دالالن و تعیین قیمت هاي 
رقابتي است. درواقع شفاف ســازي مسیر توزیع خودرو از مواردي 
است که مي تواند جلوي نوسان قیمت به واسطه داللي را بگیرد و 
طبق این فرایند، عرضه و توزیع خودرو براســاس نظام بورس کاال 
منظم خواهد شد که این موضوع از ضروریات بازگشت آرامش به 

اقتصاد است.
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خريد و فروش مشروط ارز
همزمان با افزايش قيمت هر دالر آمريكا تا محدوده 29هزار 
تومان، بانك مركزي شروطي را براي خريد و فروش ارز 
تعيين و اعالم كرد: هرگونه خريد و فــروش ارز بايد در 
چارچوب مقررات اعالمي بانك مركزي انجام شود. بانك 
مركزي در بخشنامه اي به شركت هاي صرافي همچنين 
اعالم كرده است: در اجراي مصوبه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي درخصوص مديريت بازار ارز، خريد و فروش ارز 
)اسكناس و حواله( صرفا در چارچوب مقررات اعالمي بانك 
مركزي مجاز است و هرگونه اعالم قيمت هاي نامتعارف و 
خارج از رويه ابالغي، ايجاد جو رواني نامطلوب و التهاب در 
بازار ارز، جرم محسوب مي شود. بنابراين عالوه بر برخورد 
انتظامي با شركت هاي صرافي متخلف، مديران و مسئوالن 
اين دســته از صرافي ها به اتهام »اخاللگر اقتصادي« به 
مراجع امنيتي و قضايي معرفي مي شوند. يك روز پيش 
از صدور اين بخشنامه نيز بانك مركزي سومين فهرست 
مشخصات صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادراتشان 
را در مهلت قانوني به چرخه اقتصاد باز نگردانده اند، به قوه 
قضاييه ارسال كرده بود. طبق اين فهرست، اسامي 1033 
صادر كننده كه مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ 4.9ميليارد 
يورو اســت، براي قوه قضاييه ارسال شده تا با متخلفان 
برخورد شود. اين سومين فهرست ارسالي از بانك مركزي 
به قوه قضاييه اســت و مجموع مبلغ 2 فهرست قبلي، 
6.8ميليارد يورو بوده اســت. اين نشان مي دهد بانك 
مركزي مجدانه در تالش است تا حجم جريانات ورودي ارز 
به كشور را براي ايجاد تعادل در جريان عرضه و تقاضاي 

ارز افزايش دهد.

ث
مك

  قيمت پوشــك بچه از ابتداي 
تابســتان روند افزايشــی به خود 
گرفته بود اما از شــهريور اين رشد 

جهشي شد 
  2 برنــد معــروف داخلــي 
توليدكننــده پوشــك، قيمــت  
محصــوالت خــود را از ششــم 
شــهريورماه بين 20 تــا 30هزار 

تومان افزايش داده اند
  70درصــد مواداوليــه توليد 
پوشــك وارداتي اســت و به نظر 
می رســد رشــد قيمت ارز عامل 
افزايش قيمت اين نوع محصوالت 

بوده است

همه  چيز عادي به نظر مي رسد؛ 
نه ازدحامي ديده مي شود، نه بازار

صفي. در يكــي از مهم ترين 
مراكز فروش محصوالت شوينده و بهداشتي 
شرق تهران مغازه ها يك روز به شدت عادي را 
مي گذرانند و دست كم در اين ساعات پايان 
روز، تعداد مغازه ها از شمار مشتري ها بيشتر 
است، اما در هفته ها و روزهاي گذشته اوضاع 
به اين آرامي نبوده است. دقيقا يك ماه از آغاز 
»شوك در بازار پوشــك« مي گذرد؛ از ورود 
پوشــك هاي 100هزار توماني بــه بازار و 
افزايش نگراني خانواده هاي بچه دار، كه اين 
يك قلــم را ديگر چطور مي توانند از ســبد 

خريدشان حذف كنند! 
قيمت پوشــك از ابتــداي تابســتان روند 
افزايش به  خــود گرفته بود اما از شــهريور 
اين رشد جهشي شد و 2برند معروف داخلي 
توليدكننده پوشك قيمت  محصوالت خود را 
از ششم شهريور ماه بين 20 تا 30هزار تومان 
افزايش داده اند. ساير برندها هم البته از قافله 
عقب نمانده و ظرف يك ماه محصوالتشان 
را با قيمت هاي جديد به بازار فرســتاده اند. 
اگرچه پوشك پيش از افزايش قيمت اخير 
هم كاالي ارزاني نبود، اما رشــد نزديك به 
50درصدي قيمت آن در شرايطي كه ساير 
كاالهاي اساســي و غيراساسي نيز همگي 
در ســربااليي افزايش قيمت هســتند، در 
يك ماه اخير شرايط بســيار سختي را براي 
خانواده هاي داراي كودك زير 2سال به ويژه 
آنها كه درآمــد محدود و تــوان اقتصادي 

پايين تري دارند، ايجاد كرده است. 
فروشــنده ها مي گوينــد در هفته هاي اول 
گراني پوشك شــاهد 2نوع واكنش از طرف 
مردم بوده اند؛ آنها كه تــوان خريد بهتري 
داشــتند به جاي يك بســته چندين بسته 
خريدند تا ذخيره داشته باشــند و آنها كه 
پولشان نمي رسيد ســراغ برندهاي كمتر 
شناخته شــده و ارزان تر را گرفتند؛ اتفاقي 
كه به كميابي و گرانــي برندهاي ديگر هم 
منجر شــد. به گفته فروشــندگان، از 2 ماه 
قبل توزيع كننده ها زنگ هشــدار افزايش 
قيمت پوشــك را به صدا درآورده و از رشد 
20درصدي قيمت گفته بودنــد و آنها هم 
به مردم توصيه كرده بودند تا گران نشــده 
بيشتر خريد كنند! افزايش تقاضا به ويژه بعد 
از رسميت يافتن قيمت هاي جديد به شكل 
كاذبي ادامه يافت و به جايي رسيد كه گفته 
مي شد بسياري از مشتري ها پوشك هايي با 
سايزهاي باالتر از سايز مورد نيازشان را هم 
خريداري و ذخيره مي كنند تا امنيت رواني 

بيشتري داشته باشند.
 

تأييد تلويحي كمبود در بازار
در هفته هاي گذشته عالوه بر جنجالي شدن 
موضوع قيمت پوشك، گزارش هاي بسياري 
در زمينه كمبود ايــن كاال در داروخانه ها و 
فروشــگاه هاي محصوالت بهداشتي سطح 
شهر تهران منتشر شــد. مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري نيز در روزهاي ابتدايي 
بحران پوشك حاكي از اين بود كه به دنبال 
افزايش شــديد تقاضا، بعضــي از برندهاي 
داراي قيمت مناسب تر در فروشگاه ها پيدا 
نمي شود و گران ترها هم در تعداد و سايزهاي 
محدودتري موجود است. افزايش تقاضاي 
كاذب به دنبال رشد يكباره قيمت به حدي 
بود كه گفته مي شد در بعضي از فروشگاه ها 
براي خريد پوشك از قبل ليست مي نويسند 
و تعداد مورد تقاضايشــان را رزرو مي كنند. 
مســئوالن البته اين موضوع را نپذيرفتند و 

تكذيب كردند.
رئيس انجمن صنايع سلولزي بهداشتي در 
همان روزها ضمن رد شايعه كمبود پوشك 
در برخي واحدهاي صنفــي و داروخانه ها و 
وجود شرايط بحراني در زمينه اين محصول، 
گفت كه در مقطع فعلي كمبود پوشك در 
هيچ يك از داروخانه هــا را تأييد نمي كند و 
معتقد اســت پوشــك در تمام داروخانه ها 
وجود دارد.  نيما بصيري تهراني در عين حال 
ممنوعيت واردات مواداوليه توليد پوشك و 
تامين نشــدن ارز براي ترخيص اين مواد را 
سرآغاز ايجاد مشــكالت بزرگ براي توليد 
دانست و هشــدار داد كه اگر مواداوليه اين 

صنعت به  دست توليدكنندگان محصوالت 
سلولزي و به ويژه پوشك نرسد ممكن است 
در آينــده بحران كمبود پوشــك رخ دهد. 
اگرچه اين مقام صنفــي به صراحت كمبود 
پوشك در بازار را در شرايط كنوني رد كرد و 
آن را منوط به ادامه مشكالت واردات دانست 
اما ادامه ســخنان او نشان داد بحران همين 
امروز هم وجود دارد، آنجا كه گفت: در زمان 
شيوع ويروس كرونا كه تمام كشورها با برخي 
كمبودها و بحران ها مواجه بودند ما توانستيم 
به اندازه نياز پوشــك توليد كنيم اما امروز 
كه دنيا به وضعيت متعادلي دســت يافته 
متأسفانه به خاطر »برخي بي تدبيري ها« با 

كاهش توليد پوشك مواجه هستيم.

همه جا پاي ارز در ميان است
70درصد مواد اوليه توليد پوشك، وارداتي 
است و عالوه بر مشــكالتي كه تحريم هاي 
اقتصادي براي تجارت بين المللي ايران ايجاد 
كرده، در ماه هاي اخير توليدكنندگان داخلي 
براي خريد مواداوليه با مشــكل تامين ارز 
مواجه شده اند و اين چيزي است كه به عنوان 
مهم ترين عامل افزايش هزينه توليد، كاهش 
ميزان توليد و درنهايت افزايش قيمت ها اعالم 
مي شــود. توليدكنندگان پوشك البته تنها 
صنف و صنعتي نيستند كه تامين ارز برايشان 
به معضل تبديل شــده است. سياست هاي 
انقباضــي دولت و بانك مركــزي در زمينه 
تخصيص ارز واردات كه با تغيير گروه كااليي 
اقــالم وارداتي و تغيير نــوع ارز تخصيصي 
بسياري از كاالها از سال گذشته آغاز شده بود 
از ابتداي امسال شدت گرفت و بيشتر صنايع 
و صنوف كشور را با افزايش هزينه و كاهش 
توليد مواجه كرد. مواداوليه بسياري از صنايع 
در گمرك رسوب كرده و درحالي كه توليد 
معطل آنها مانده، ارزي براي ترخيصشــان 
تخصيص نمي يابد. اثر آشكار اين فرايند بر 
بازار نيز چيزي جز رشــد فزاينده قيمت ها 

نبوده است.

خريدهاي احساسي؛ عامل افزايش التهاب
در 3هفته اخير قيمت انواع پوشــك توليد 
داخل 20 تا 30هزار تومــان افزايش يافته 
و هم اكنون هر بســته 40عددي پوشــك 
مولفيكس كه  ماه قبل 74هزار و 500تومان 
فروخته مي شد به بيش از 100هزار تومان 
رســيده و يك بســته پوشــك 34عددي 
ماي بيبي هــم از 94هزار تومــان فروخته 
مي شــود؛ درحالي كه هميــن محصول تا 
يك ماه پيش 72هزار تومان قيمت داشت. 
انواع خارجــي موجود در بــازار هم همگي 
قيمت هايي باالي 250هــزار تومان دارند. 
نياز روزانه كودكان به پوشــك از نوزادي تا 

2 يا 3سالگي متفاوت و بين 6 تا 8پوشك در 
نوزادي و 2 تا 3پوشــك در 2سالگي متغير 
است اما اگر مصرف پوشك را در خانواده اي 
با يك كودك زير 2ســال به طور ميانگين 
4عدد در نظر بگيريم، هرماه به طور متوسط 
بين 300 تا400هزار تومان بايد براي خريد 
پوشك هزينه شود. اين در شرايطي است كه 
قيمت در محدوده موجود متوقف شود و در 
روزها و ماه هاي آينده رشدي نداشته باشد. 
كارشناسان بازار معتقدند با توجه به نياز مبرم 
و حياتي نوزادان به پوشــك و شيرخشك و 
حساسيت زيادي كه خانواده ها در زمينه تهيه 
و ذخيره اين اقالم دارند، روند افزايشي قيمت 
پوشك خانواده ها را به خريد عمده واداشته 
تا مبادا درصورت ادامه مشــكالت بازار، از 
تامين نياز كودكشان بازمانند. مشاهدات و 
گزارش هاي موجود نيز اين موضوع را تأييد 
مي كند و خود دليلي است كه به التهاب در 
بازار اين كاال دامن زده است. به اين عامل بايد 
احتكار برخي توزيع كنندگان و فروشندگان 
را نيز اضافه كرد كه به دنبال شايعات افزايش 
رســمي قيمت ها از توزيع و فروش اجناس 

خودداري مي كنند.

كاهش توليد پوشك در 6 ماه امسال
كارشــناس روابط عمومي شــركت پارس 
حيات، توليدكننده پوشك هاي مولفيكس، 
در گفت وگو با همشــهري دربــاره داليل 
افزايش قيمــت محصوالت اين شــركت 
مي گويد: افزايش نــرخ ارز مهم ترين دليل 
رشد هزينه ها و روند صعودي قيمت پوشك 
بوده اما عوامل ديگر تأثيرگذار در اين زمينه را 
نيز نبايد ناديده گرفت. اميرحسين شعبانيان 
مي افزايد: در ماه هاي بعد از شيوع كوويد-19 
به دنبال بسته شــدن مرزها و كاهش شديد 
حجم مراودات تجــاري، واردات مواداوليه 
به شدت كاهش يافت و كارخانه ها با ذخاير 
مواداوليــه به توليد ادامه دادنــد. طبيعتا با 
توجه به وابســتگي شــديد صنعت توليد 
پوشك به واردات مواداوليه و كاهش حجم 
ذخاير موجــود، توليد كاهــش يافت. وي 

وابستگي صنعت توليد پوشك به واردات را 
70درصد مي داند و مي افزايد: اگر توليد ديگر 
محصوالت سلولزي را نيز درنظر بگيريم اين 
وابســتگي به بيش از 90درصد مي رسد و 
در چنين شــرايطي تحريم هاي اقتصادي، 
نبود ارز و هر مشكلي بر سر راه واردات، اين 
صنعت را با بحــران مواجه مي كند. به گفته 
شــعبانيان توليد پوشــك در 6ماه ابتداي 
امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
كاهش داشــته و اين تنها مختص شركت 
پارس حيات نيســت، اما در صورت تامين 
مواداوليه مورد نياز، اين ظرفيت وجود دارد 
كه توليدكنندگان داخلي نياز بازار كشــور 
را تامين كنند. اين گفتــه را البته نمي توان 
به معني تعديل قيمت ها دانســت، چراكه 
قيمت اين محصول در بازار به شدت وابسته 
به نرخ ارز است و در روزهاي ركوردزني نرخ 
ارز از هيچ كااليي نمي تــوان انتظار كاهش 

قيمت داشت.

بازار پوشك در قرق داخلي ها
2سال از ممنوعيت واردات پوشك به كشور 
مي گــذرد و مســئوالن و توليدكننندگان 
از تامين بازار داخلي بدون نيــاز به واردات 
مي گويند. طي 2ســال گذشــته گرچه با 
افزايــش تدريجي قيمت ايــن كاال در بازار 
مواجه بوديم، اما در مجموع توليدكنندگان 
داخلي تقاضاي بازار را طي اين مدت جوابگو 

بوده اند. شركت هاي زيادي در زمينه توليد 
پوشــك بچه در كشــور فعاليت دارند كه 
براســاس آمارهاي موجود تعداد آنها بيش 
از 150واحد توليدي و ظرفيت توليدشــان 
280هزار تن در ســال اســت. فعاليت اين 
شركت ها تنها در زمينه پوشك بچه نيست 
و آنها مجوز صنعتي توليد پوشك بزرگسال، 
نوار بهداشــتي، انــواع دســتمال كاغذي، 
دستمال مرطوب و ديگر محصوالت سلولزي 
را نيز دارند. با اين حال بخش اعظم سهم بازار 
پوشك در اختيار 2شــركت پارس حيات و 
زرين ســلولز اســت كه توليدكننده 2برند 
مطرح مولفيكس و ماي بيبي هستند. با وجود 
ممنوعيت واردات، در قفســه هاي بسياري 
از داروخانه ها و فروشــگاه هاي محصوالت 
بهداشــتي و آرايشــي بعضي از برندهاي 
خارجي مثل پمپرز نيز ديده مي شــود كه 
طبيعتا به صــورت غيررســمي و قاچاق به 
كشــور وارد شــده اند. قيمت اين برندها تا 
همين چند ماه پيش بــا نرخ امروز برندهاي 
داخلي يكي بود اما اين روزها قيمت شــان 
نجومي شده و يك بسته آنها 300هزار تومان 
فروخته مي شود. افزايش نرخ دالر در يكي 
دوسال اخير صرفه اقتصادي قاچاق بسياري 
از محصوالت را كاهــش داده اما در زمينه 
پوشك به نظر مي رسد هنوز سهمي از بازار 
در اختيار قاچاق است و محصوالت خارجي، 

مشتريان خاص خودشان را دارند.

بازار آهن اين روزها متاثر از روند تحوالت 
بازار ارز، با سير صعودي قيمت ها مواجه فوالد

شده است. بررســي قيمت محصوالت 
فوالدي در بازار خرده فروشي روز جمعه نشان مي دهد 
هرچند اغلب كارخانه ها نرخ محصوالتشــان را ثابت 
نگه داشــته اند، اما همزمان سيســتم فروش خود را 
بســته اند. با اين روند قيمت برخي محصوالت مانند 
قوطي و پروفيل، انواع نبشــي و ميلگرد آجدار در بازار 
خرده فروشي افزايش يافته و انتظار مي رود با توجه به 
سير صعودي نرخ دالر در بازار، قيمت انواع محصوالت 

فوالدي از ابتداي هفته جاري باز هم افزايش يابد.
به گزارش همشــهري، قيمت هر كيلوگرم شــمش 
فوالدي با رســيدن به نرخ 10هــزار و 850تومان، از 
سقف تاريخي خود عبور كرده. بررسي قيمت فروش 
اين كاال نشــان مي دهد ميانگين بهاي شــمش در 
تابستان در سطح 8هزار و 989تومان و 2ريال بود، اما 
حاال نرخ شمش فوالد 20.07درصد باالتر از ميانگين 
قيمت 3 ماه تابستان ايستاده اســت. ميانگين بهاي 
شمش در فصل بهار5هزارو 632تومان و 7ريال بوده، 
بر اين اســاس ميانگين بهاي شــمش فوالد در فصل 
تابستان 59. 58 درصد باالتر از ميانگين فصل بهار بوده 
 است. عالوه بر اين، نرخ ديروز شمش فوالدي در بازار

92. 62 درصد باالتر از ميانگين فصل بهار بوده است. 
با اين روند در گزارش هاي شــركت هاي فوالدي نيز 
مي توان انتظار جهش قابل توجهي در فروش و ســود 
خالص اين شركت ها را داشت. از سوي ديگر، براساس 
نرخ دالر صرافي ملي، نرخ دالري شمش فوالد در بازار 

در سطح 399 دالر بر هر تن قرار گرفت.

گراني محصوالت فوالدي 
بررســي قيمت انواع محصــوالت فــوالدي در بازار 

نيمه تعطيل ديروز)جمعه( نيز از سير صعودي قيمت 
اغلب اين اقالم حكايت داشت، به نحوي كه ميانگين 
قيمت هر كيلوگــرم ميلگرد10 آجــدار در بازار آزاد 
افزايش 146توماني را شــاهد بود و متوسط نرخ هر 
كيلوگرم ميلگرد 14 آجدار با افزايش 168 توماني به 
12 هزار و 420 تومان رسيد. اگرچه قيمت هاي رسمي 
اعالم شده در جدول قيمتي اغلب كارخانه هاي فوالدي 
ثابت بود اما بسته شدن فروش اين كارخانه ها به اميد 
افزايش رسمي قيمت ها از ابتداي هفته جاري، زمينه 
سير صعودي قيمت ها در بازار اغلب محصوالت فوالدي 
را فراهم كرد؛ كارخانه هايي كه با توجه به سير صعودي 
قيمت دالر، براي افزايش نرخ رســمي محصوالتشان 

دور خيز كرده اند.
همچنين ديروز قيمت انواع تير آهن و ناوداني در حالي 
ثابت ماند كه بخش زيــادي از توليدكنندگان حوزه 
نبشي و ناوداني سيســتم فروش خود را بسته بودند 
و بخشي ديگر نيز از افزايش قيمت ها منصرف شدند 
كه با اين روند به نظر مي  رسد ثبات نسبي ديروز قيمت 
محصوالت اينگونه محصوالت به نوعي آرامش قبل از 
توفان باشــد. عالوه بر آن، ديروز ميانگين قيمت انواع 
نبشــي افزايش 18 تومان را تجربه كرد و انواع سپري 

به طور متوسط 33 تومان گران تر شد.

تقاضاي كاذب و قيمت سازي  
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد در گفت وگو با 
همشهري با بيان اينكه ميزان مصرف فوالد در كشور 
براساس نياز بخش هاي مختلف اســت، گفت: با اين 
ميزان نياز، تقاضاي كنوني در بازار فوالد و محصوالت 
فوالدي واقعي نيســت. او افزود: اين قيمت سازي  در 
بازار محصوالت فوالدي از افزايش نرخ ارز متاثر است. 
به گفته او، هزينه تمام شــده توليد انواع آهن و فوالد 
با درنظر گرفتن قيمت مواداوليه و ماليات مشــخص 
اســت اما حتي با پذيرش هزينه تمام شده توليد نيز، 
قيمت هاي كنوني اين محصوالت در بازار قابل توجيه 

نيست. حميد رضا رستگار پور  افزود: قيمت محصوالت 
فوالدي چسبندگي بااليي به نرخ ارز دارد. او تأكيد كرد: 
اگر نرخ ارز و حجم عرضه فوالد و محصوالت فوالدي 
در بازار كنترل شود، مي توان از روند افزايش قيمت ها 
جلوگيري كــرد. به گفته او، كارخانه هاي فوالدســاز 
محصوالت توليدي خود را به صورت قطره چكاني توزيع 
مي كنند. اين شرايط موجب شده، رانت اطالعاتي در 

بازار آهن با اهميت شود.

ساماندهي بازار با تبعيت از قانون 
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فــوالد تنها راه 
ساماندهي بازار فوالد را تبعيت از قانون براي ساماندهي 
نظام توزيع با استفاده از توانمندي تشكل هاي صنفي 
ذيربط دانســت و گفت: با توجه به اينكه نظام توزيع 
از نظر قانــون تعريف دارد، اگر همه بــه قانون احترام 
بگذارند، مي تــوان بازار را كنترل كرد. توجه داشــته 
باشيد ميزان مصرف محصوالت فوالدي مشخص است 
و بايد براي ساماندهي عرضه چاره اي انديشيد اما گوش 
شنوايي براي ســاماندهي بازار بر مبناي قانون وجود 
ندارد. به گفته او، نهادهاي نظارتي نظير دادســتاني و 
تعزيرات نيز تنها با آخرين حلقه زنجيره توزيع فوالد 
يعني عرضه كننده خرد برخورد مي كنند و منشأ و مبدأ 
را رها كرده اند. او تأكيد كرد: برخي محصوالت فوالدي 

مانند ورق، مصــرف و متقاضي بيشــتري در صنايع 
كوچك دارد، اما اين بنگاه هــا به ناچار اين محصول را 
از بازار آزاد تهيه مي كنند. به گفته او، تداوم شــرايط 
فعلي موجب كمبود در بازار ورق مورد نياز صنايع لوازم 

خانگي شده است.

چشم انداز مبهم بازار محصوالت فوالدي 
رئيــس اتحاديه فروشــندگان آهن و فــوالد با بيان 
اينكه بازار ما متاثر از بازار جهاني فوالد نيست، گفت: 
توليد كنندگان ساير كشورها مي توانند به راحتي شمش 
خريداري يا محصوالتشان را صادر كنند اما تحريم ها 
مانع تجارت جهاني فوالد ايران شده است. رستگار پور 
افزود: همچنين مواداوليــه و منابعي كه كارخانه هاي 
توليد كننده محصوالت فوالدي در ســاير كشــورها 
دريافت مي كنند، به نرخ تمام شــده واقعي است ولي 
كارخانه هاي ايراني كه از منابع ملي استفاده مي كنند، 
به هنگام عرضه كاال، وقتي قيمت هاي جهاني افزايش 
مي يابد از آن تبعيت مي كنند، اما وقتي نرخ محصوالت 
فوالدي در بازارهاي جهاني سير نزولي به خود مي گيرد، 
از كاهش قيمت محصوالت در بازار داخلي خودداري 
مي كنند و بــا كاهش عرضه، زمينــه تثبيت يا حتي 
افزايش قيمت اين اقالم برخالف نرخ بازارهاي جهاني 

را فراهم مي كنند.

 همشهري از افزايش قيمت پوشك هاي داخلي و خارجي  بر اثر نوسان هاي ارزي 
گزارش مي دهد

   عكس: همشهري / حامد-خورشيدی

شوك قيمت به بازار پوشك ارز

 رمزگشايي از داليل 
نوسان قيمت دالر

آيا تخصيص يك ميليــارد دالر گواهــي ارزي براي ترخيص 
مواداوليه انبار شده در گمرك بازار ارز را ملتهب كرده است؟

بازار ارز هفته گذشته روزهاي پر التهابي را پشت سر گذاشت. حتي 
روز پنجشنبه نرخ هر دالر آمريكا به مرز 29هزار تومان هم رسيد. 

در پي اين تحــوالت، رئيس كل بانك مركزي با انتشــار بيانيه اي در 
صفحه اينســتاگرام خود از داليل رشــد قيمت دالر در هفته قبل 
رمزگشــايي كرد. آنطور كه از نوشــته عبدالناصر همتي بر مي آيد، 
اختصاص يك ميليــارد دالر ارز براي ترخيــص و واردات مواداوليه 
موجود در گمرك، ازجمله عواملي بوده كه بر سنگين شدن كفه تقاضا 

در بازار ارز اثر مضاعف داشته است.

بازيگران اصلي
به گزارش همشــهري، قيمــت ارز اين روزها به شــدت تحت تأثير 
مهم ترين بازيگران بازار يعني كفه هاي عرضه و تقاضا ســت. از نظر 
اقتصادي، قيمت ارز از عوامل زيادي تأثير مي پذيرد، با اين حال، آنطور 
كه قبال كارشناسان اعالم كرده اند و مسئوالن بانك مركزي هم بر آن 
صحه گذاشته اند، اين روز ها قيمت ارز به شدت از جريانات ورودي ارز 
تأثير مي پذيرد و هر نوع كاهش در روند ورود ارز به كشور و همينطور 
افزايش تقاضا مي تواند زمينه رشد قيمت دالر را فراهم كند. درچنين 
شــرايطي تالش ها براي افزايش درآمدهاي ارزي به ويژه درآمدهاي 
غيرنفتي در بخش هاي مختلف اقتصادي درجريان است؛ چنان كه 
صنايع پتروشيمي به تازگي با انتشار آمارهايي اعالم كرده اند از اول 

امسال 10ميليارد دالر ارز وارد كشور كرده اند.
از طرف ديگر، بانك مركزي هم تالش هاي زيــادي را براي افزايش 
جريانات ورودي ارزي و تامين نياز هــاي ارزي داخلي انجام داده، با 
اين حال، طبق آخرين گزارش نهاد ناظر بازار ارز تاكنون ارز حاصل 
از صادرات يك ميليارد دالر كاال به كشور بازنگشته كه خود به عاملي 
در تشــديد بحران بازار ارز تبديل شده اســت. البته بانك مركزي با 
سلسله اقداماتي ازجمله تالش براي بازگشت ارز هاي صادراتي، ارائه 
راه حل هايي براي توســعه صادرات قيمت نفتي و آزاد كردن منابع 
ارزي ايران در ساير كشورها قدم هايي را براي افزايش حجم عرضه ارز 
و تامين نيازهاي ارزي كشور برداشته، با اين حال، عوامل اقتصادي 
نشان مي دهد محدوديت هاي ورود ارز به كشور تحت تأثير تحريم ها 
به قدري است كه اوال جريان ورود ارز به كشــور محدود شده و دوم 
اينكه با توجه به شــرايط اقتصادي، حجم عرضه كفاف تامين همه 
نياز هاي ارزي را نمي دهد. به همين دليل هر تقاضاي جديد ارزي كه 
از ساير بخش هاي اقتصادي ثبت شود، مي تواند فشارتقاضا را افزايش 
دهد و به رشد قيمت دالر منجر شود؛ موضوعي كه ديروز رئيس كل 
بانك مركزي تلويحي به آن اشاره كرد و ثبت تقاضا براي واردات يك 
ميليارد دالر مواداوليه موجود در گمــرك را از داليل افزايش تقاضا 

براي قيمت ارز دانست.

تأمين يك ميليارد دالر ارز براي واردات 
هرچند اطالعات دقيقي از ميزان مبادالت ارزي در بازار غيررسمي 
داخلي در دسترس نيست، اما برآوردها نشان مي دهد احتماال حجم 
مبادالت ارزي در بازار غيررســمي در محدوده 4تــا 8ميليارد دالر 
نوسان مي كند. در چنين شرايطي با توجه به اينكه ميزان فروش نفت 
تحت تأثير تحريم ها با كاهش زيادي مواجه شده، بار اصلي تامين ارز 
مورد نياز كشور به دوش صادرات غيرنفتي است و هر نوع كاهش يا 
افزايش ميزان صادرات غيرنفتي مستقيم بر بازار ارز اثر مي گذارد، اما 
اين همه ماجرا نيست زيرا ثبت تقاضا هاي جديد ارزي نيز مي تواند 
زمينه رشــد قيمت را فراهم كند؛ همانطور كه شيوع كرونا به رشد 
تقاضا و افزايش قيمت ارز منجر شد و اين موضوعي بوده كه رئيس كل 
بانك مركزي هم قبال در يادداشت هايي بر آن تأكيد كرده است. در 
چنين شرايطي تازه ترين اطالعات نشان مي دهد ثبت يك تقاضاي 
ارزي جديد براي ترخيص مواداوليه وارداتي در گمرك بر حجم تقاضا 

اضافه كرده است. 
عبد الناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي ديروز در يادداشــتي در 
همين رابطه با بيان اينكه يك ماه از موافقت بانك مركزي براي ترخيص 
كاالهاي اساسي انبار شده در گمرك مي گذرد، گفت: درجلسه دولت 

مجددا بر آن تأكيد كردم. 
درخصوص مواد اوليه كارخانه ها  كه در گمرك انبار شــده، براساس 
اعــالم وزارت صمت و ســازمان گمرك كه در صــف تخصيص ارز 
بودند، معادل يك ميليارد دالر گواهي ارزي صادر شده است. مابقي 
كاالهاي ضروري انبار شــده در گمرك نيز به محض اعالم فهرست 
ثبت  ســفارش هاي مرتبط، به فوريت تعيين تكليف خواهند شــد. 
سخنان همتي نشــان مي دهد ثبت تقاضاهاي ارزي جديد از وزارت 
صنعت، فشار تقاضا را افزايش داده و به نوعي زمينه رشد قيمت دالر 

را فراهم كرده است.

قيمت بعضي انواع پوشك بچه در سايت هاي فروش آنالين
قيمت- تومانمشخصاتبرند

24.000مدل Chamomile سايز صفر بسته 22عدديماي بيبي 
48.700سايز 1 بسته 42عدديمولفيكس 

235.000سايز 1 )72تايي( Prima Pampersپريما پمپرز ترك 
63.800سايز 2 بسته 52عدديمولفيكس 
85.000سايز 3 بسته 46عدديمولفيكس 
89.000سايز 4 بسته 40عدديمولفيكس 

81.500سايز 4 بسته 44عدديمرسي 
89.500سايز 5 بسته 34عدديمولفيكس 

76.000سايز 5 بسته 34عددي به همراه دستمال مرطوببارلي 
80.000مدل Chamomile سايز 6 بسته 24عدديماي بيبي 

قيمت ميلگرد و مقاطع آهني به سقف قيمت تاريخي خود رسيد

به گفته كارشناسان، افزايش نرخ ارز زمينه خيزش قيمت محصوالت فوالدي 
را فراهم كرده است

نوسان ارزي بازارآهن

فرخنده رفائي
خبر نگار

علي ابراهيمي
خبر نگار

به گفته او، متأسفانه تمام محصوالت فوالدي نوسان 
قيمت نامتعارفي دارند به نحوي كــه در يك روز نرخ 
يك شــاخه تير آهن 2.5ميليون تومان افزايش يافته 
يا نرخ انواع ميلگرد سايز مختلف هر كيلوگرم از 50 تا 

450هزار تومان تغيير مي كند.

از دست رفتن سرمايه فعاالن صنفي 
رئيس اتحاديه فروشــندگان آهن و فوالد با گاليه از 
شرايط نابسامان كسب و كار فعاالن صنفي اين رسته 
شغلي، گفت: متأســفانه اين احساس در بازار به وجود 
آمده كه احتمال كمبود و تداوم روند افزايش قيمت ها 
وجود دارد. در چنين فضايي ســرمايه همكاران ما در 
بازار آهن در حال از بين رفتن است. رستگارپور افزود: 
اگر قيمت يك تريلي بار محصول فوالدي 100ميليون 
تومان بوده، اكنون به 250ميليون تومان رسيده و اين 
روند گراني اكثر كسبه را سرگردان كرده است. به گفته 
او، فروشندگان اين محصوالت قادر به احتكار نيستند 
و اكثر واحدهاي صنفي ســرمايه خود را از دست داده 
و نمي توانند با بازار كاذب رقابــت كنند، اين موضوع 
بيشتر كسبه را به شــدت متضرر كرده است. به گفته 
او، در صنعت فوالد 10 تــا 12ميليون تن مازاد توليد 
داريم، در زمينه رشد مصرف داخلي نيز اتفاق خاصي 
نيفتاده و صادرات هم با چالش مواجه است. در چنين 
شرايطي افزايش بيشتر قيمت ها توجيه ندارد. مثال نرخ 
واقعي هر كيلوگرم ميلگرد با تمام گراني ها بايد كمتر از 
10هزار تومان باشد و قيمت ورق ساختماني نيز به دليل 
كاهش تقاضا در بازار نبايد افزايش يابد يا حداقل بايد 

ثابت باشد.

ميانگين قيمت محصوالت فوالدی پرمصرف در 
ساخت وساز مسكونی

ميانگين واحدعنوان
قيمت)تومان(

12.564کيلوگرمميلگرد 10 آجدار
12.423کيلوگرمميلگرد 14 آجدار

19.804کيلوگرمپروفيل
13.100کيلوگرمتيرآهن 14
1.655.000شاخه 12 متریتيرآهن 14
2.260.000شاخه 12 متریتيرآهن 16
2.720.000شاخه 12 متریتيرآهن 18
13.419کيلوگرمانواع نبشی
13.267کيلوگرمانواع سپری

13.231کيلوگرمناودانی
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گول زننده مثل پاختاكور
 استقاللي ها خوشحالند كه با الهالل

 بازي نمي كنند اما آيا پاختاكور واقعا 
حرف آساني است؟

پاختاكور كه با كســب 10امتيــاز از 12امتياز 
ممكن به عنوان صدرنشين گروهB به يك  هشتم 
رسيده، امشب از ساعت21:15 مقابل استقالل 
صف آرايي مي كند. سابقه 2تيم نشان مي دهد 
آنها پيش از اين فقط 2بــار در ليگ قهرمانان 
روبه روي هــم قرار گرفته اند كــه يك پيروزي 
سهم هر كدام از آنها بوده است. در سال2011 
اســتقالل و پاختاكور در ليگ قهرمانان آسيا 
همگروه بودند كه آبي پوشــان در تهران 4 بر 2 
حريف ازبكستاني را شكســت دادند و در بازي 
برگشت، اين پاختاكور بود كه 2 بر 1 برنده شد. 
استقالل در مجموع 10بار با تيم هاي ازبكستاني 
بازي كرده كه 5برد، 3تساوي و 2باخت حاصل 

اين بازي ها بوده است.
پاختاكور عالوه بر صدرنشيني در گروهB ليگ 
قهرمانان، هم اكنون صدرنشــين جدول ليگ 
ازبكستان هم هســت. ليگ هاي داخلي خيلي 
از كشــورها االن در فصل تعطيلي هستند اما 
ليگ ازبكستان در جريان است و بعد از 16هفته 
پاختاكور با اقتدار در صدر جــدول رده بندي 
اســت. اين تيم پيش از حركت به سمت قطر 
در بازي هفته شــانزدهم بــا 3گل متالورگ را 
شكســت داد و با 13برد، 2تساوي و يك باخت 
طي 16بازي 41امتيازي شــد. تيم هاي دوم و 
ســوم جدول 33 و 32 امتياز دارند و اختالف 
امتياز زياد پاختاكور نسبت به آنها صدرنشيني 
اين تيم را شبيه صدرنشــيني پرسپوليس در 
ليگ برتر ايران كرده است. كران و سرگئي يف 
كه به ترتيب با 15و 12گل بهترين گلزنان ليگ 
ازبكستان هســتند، خطرناك ترين بازيكنان 
اين تيم در خط حمله به شمار مي روند. اين دو 
بازيكن در ليگ قهرمانــان نيز مجموعا 3گل از 
6گل پاختاكور را به ثمر رسانده اند. جالل الدين 
ماشاريپوف هم ديگر ستاره تأثيرگذار پاختاكور 
اســت كه در 4بازي مرحله گروهي 2گل زده 
و يك پاس گل داده اســت. ماشاريپوف همان 
بازيكني اســت كه يك بار تا آســتانه پيوستن 
به اســتقالل پيش رفت و حتي با پيراهن اين 
تيم استوري گذاشت، اما اين انتقال در نهايت 
انجام نشــد و حاال او به همراه ديگر ستاره هاي 
پاختاكــور امشــب رودرروي اســتقالل قرار 

مي گيرد.

فوتبال ايران

بعد از پيروزي پرگل اســتقالل برابر االهلي عربستان، رسانه هاي 
كشــور پر شــد از انواع مصاحبه ها در مورد لياقت و كفايت مجيد 
نامجومطلق؛ اينكه او چقدر تركيب خوبي چيد و چقدر استقالل 
باكيفيت بازي كرد. يكي از پيشكسوتان هم طوري جوگير شد كه 
گفت: »استقالل نامجومطلق در حد قهرمان آسيا بازي كرد.« حاال 
كاري نداريم كه تيم مقابل، تيم دوم االهلي بود و اصوال با يك بازي 
هم نمي شود از اين قضاوت ها كرد. االن سؤال مان اين است كه چرا 
قبل از مسابقات، وقتي تيم راهي قطر شد حتي يكي از اين جمالت را 
هم در مورد نامجو نشنيديم؟ چرا وقتي استقالل بين استراماچوني 
و الكس نوري دنبال مربي بود، يكي از همين حضرات نگفت آقا فعال 
نامجو مطلق سرمربي استقالل اســت؛ اجازه بدهيد شايد تيم را 

قهرمان كرد؟ وگرنه تمجيد كردن بعد از برد را كه همه بلد هستند.

قبل از مسابقات يادتان نبود؟

كنفدراسيون فوتبال آسيا نااليق ترين ســاختار اداري دنيا را دارد. 
اين از موضع ما در مورد AFC؛ اما در عين حال گاهي هم بد نيست 
به جاي اتهام زني هاي كتره اي، بــه اتفاقاتي كه مي افتد نگاه كنيم. 
مثال وقتي داور بازي با تعاون يك پنالتي مشكوك براي پرسپوليس 
مي گيرد، همه مي گوييم وظيفه اش بود، اما وقتي داور بازي با الدحيل 
يك پنالتي مشكوك به ضرر پرسپوليس مي گيرد، فورا پاي توطئه 
و تباني را وسط مي كشــيم. االن اگر همين ماجراي حذف الهالل 
عربســتان براي يك تيم ايراني به وجود آمده بود، برخي دوستان 
در داخل كشور چنان مرثيه هايي در مورد مظلوميت فوتبال ايران 
مي سرودند كه آن سرش ناپيدا بود. فوري هم جمله »كرسي« نداريم 
ترجيع بند همه مصاحبه ها مي شد. قهرمان آسيا را مثل آب خوردن 
گذاشتند كنار. اينها را هم اگر ببينيم بد نيست. خب البته در ايران 

هميشه ژست اعتراض بيشتر جواب مي دهد.

اگر براي ما اتفاق مي افتاد...

شهرخودرو بدون گل زده، با كسب يك امتياز برابر تيم كرونازده الهالل 
از ليگ قهرمانان حذف شــده، بعد محمد نوازي در آخرين نشست 
خبري گفته: »در همه مسابقات بدشانس بوديم. قول مي دهم باز هم 
شهرخودرو را در آسيا خواهيد ديد.« البته انصافا تيم مشهدي در بازي 
آخر جلوي پاختاكور دو، سه موقعيت خوب داشت، اما مگر مي شود 
يك تيم همه بازي ها را ببازد و در همه آنها هم بدشانس باشد؟ بعد با اين 
وضعيت چرا قول حضور دوباره مي دهي؟ مي خواهي الهالل و پاختاكور 
را خوشحال كني؟ درست ترش اين بود كه بگويي: »قول مي دهم در 
حضور آسيايي بعدي نتايج بهتري بگيريم« وگرنه اگر قرار است بياييد 
و اينطوري كار كنيد كه همان تشريف نياوريد بهتر است. تنها بهره 
مالي شهرخودرو از اين حضور، پاداش 10هزار دالري مساوي با الهالل 

بود كه آن هم از جدول پاك شد.

حاال نيامديد هم نيامديد

نكته بازي

1  استقالل و پرسپوليس به فاصله 24ســاعت رقباي عربي خود را 
زمينگير كردند و راهي مرحله بعدي ليگ قهرمانان شدند. 2 برد قاطع 
همراه با 7گل زده، كام هواداران هر دو تيم را شيرين كرده است، آن هم 
در زماني كه  هواداران بيش از هميشه به اين شادي نياز داشتند. صعود 
همزمان استقالل و پرسپوليس، نسيم خنكي بود كه ناگهان در ميان يك 

باغ بي برگ وزيدن گرفت.
2  شايد اين دوره از ليگ قهرمانان اصال هيچ سرانجامي نداشته باشد. در 
غرب آسيا با وجود حذف اجباري الوحده و الهالل، ساير تيم ها به مسابقات 

ادامه دادند و چهره 8تيم صعودكننده را مشــخص كردند. اما در شرق 
آسيا، باشگاه هاي پرسابقه كره و ژاپن و متمول هاي تازه به دوران رسيده 
چيني اساسا انگيزه اي براي ادامه اين رقابت ها ندارند و برنامه بازي  هاي 
آن منطقه هنوز كامال مشــخص نيســت. اراده اي منفي در كار است 
كه شايد موفق شود ليگ قهرمانان آســيا در سال2020 را ناتمام باقي 
بگذارد. بنابراين رؤياي ستاره سوم براي استقالل و يا دشت نخستين 
قهرماني براي پرسپوليس، شايد اصال موقعيتي براي تحقق پيدا نكنند. 
از جنبه مادي نيز پاداش هاي نقدي اين مسابقات كه براي ايراني ها ارقام 
درشت و جذابي هستند، به دليل تحريم ها و موانع موجود ممكن است 
هرگز به دست تيم هاي ايراني نرسد. با اين اوصاف، ليگ قهرمانان آسيا 
به احتمال فراوان از هر دو جنبــه درآمد و افتخار، عايدي چنداني براي 

ايراني ها نخواهد داشت. 
3  فوتبال ايران سخت ترين و شــايد زشت ترين شرايط عمر خودش 
را ســپري مي كند. ده ها پرونده باز در فيفا، بدهي هــاي ميلياردي به 
بازيكنان و مربيان خارجي، ممنوعيت ورود خارجي ها و حركت به سمت 
فوتبال آماتور، تعطيلي چندماهه تيم هاي ملي و از همه مهم تر پرونده 
چند ميلياردي مارك ويلموتس كه فضاي چرك و مشمئزكننده اي را بر 
فوتبال حاكم كرده است؛ در هيچ جاي اين فوتبال نشانه اميدواركننده اي 
ديده نمي شود اما ناگهان در ميان همين كوير، 2 ساقه قد مي كشند و دو 
تيم پرطرفدار كشور به جمع برترين هاي آسيا مي رسند؛ آن هم درحالي كه 
سال گذشته هر دو در همين مرحله از دور رقابت ها حذف شده بودند. 
شرايط اقتصادي كشور هم دســت كمي از وضعيت فوتبال ندارد. در 

محاصره اخبار بد و در فشار شديد اقتصادي، مردم ايران اين روزها كمتر 
دليلي براي شــاد بودن پيدا مي كنند و در اين شرايط شادي موقتي و 
چندروزه هواداران فوتبال  هديه اي است كه انگار بيش از هميشه بايد 
قدر آن را دانست. صعود 7گله سرخابي ها به مرحله بعدي شبيه پانسمان 

چندروزه اي است براي زخمي كه به اين زودي ها درمان نخواهد شد.
4   شادي امروز سرخابي ها، شاخه گلي است روييده در شوره زار. جالب 
است كه در همين شرايط هم باز برخي از هواداران به جاي لذت بردن از 
اين شادي نوبرانه به پروپاي هم مي پيچند و در جنگ هاي مجازي، صعود 
طرف مقابل را زير سؤال مي برند. در زمانه تلخي كه فرصت خوشحال بودن 
بسيار به سختي به دست مي آيد، خيلي ها اين فرصت جشن را به فرصت 

جنگ بدل كرده اند و روز و شب به عربده با خلق خدا مشغولند. 

اســتقالل كه با پيروزي بر االهلي عربســتان به 
مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان آســيا 
رسيده اســت، امروز بايد مســابقه حساس اين 
مرحله را برابر پاختاكور ازبكســتان برگزار كند؛ 
ديداري كه مي تواند آبي پوشان را به جمع 8تيم 
برتر آسيا برساند. اينكه اســتقالل چطور به اين 
نقطه رســيد، محصول مقداري خوش شانسي و 

البته مقدار بيشتري لياقت است.
1  بدون تعارف استقالل در مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان، تيم خوش اقبالي بوده اســت. انصراف 
الوحده امارات به آنها اجازه داد در اين تورنمنت 
فشرده 2بازي كمتر انجام بدهند و البته باعث شد 
تنها با كسب يك پيروزي برابر االهلي عربستان 
به مرحله بعد برسند. همين تك پيروزي هم در 
روزي به دســت آمد كه االهلي از قبل صعودش 
به عنوان صدرنشــين را قطعي كــرده بود و در 
حقيقت بــا تركيبي از ذخيره ها بــه ميدان آمد. 
استقالل در يك هشــتم نهايي هم بايد به مصاف 
الهالل عربســتان مي رفت كه ايــن تيم به دليل 
تعداد زياد مبتاليان به كرونا از مســابقات كنار 
گذاشته شد. بين پاختاكور و الهالل فاصله بعيدي 
وجود دارد و اين همه، جزو خوش شانســي هاي 

استقالل است.
2   در عين حال اما اســتقالل تيمي شايســته 
اســت. برد آنها برابــر االهلي فــارغ از توانايي و 
انگيزه تيم مقابل، با ارائه يك نمايش منســجم و 
زهردار رقم خورد. 3مهاجم استقالل كالس بسيار 

بااليي دارند. نكته جالب، تنوع اين سه نفر است؛ 
جايي كه شــيخ دياباته بلند باال با مهدي قائدي 
ريزجثه تركيب مي شــوند و ارسالن مطهري هم 
گويا تلفيقي از هر دو نفر اســت! شجاعت مجيد 
نامجومطلق در بــه ميدان فرســتادن همزمان 
اين سه نفر باعث شد اســتقالل يكي از بهترين 
پيروزي هاي چند سال اخيرش را به دست بياورد.

3   حضور علــي كريمي در ميانــه ميدان براي 
استقالل يك غنيمت بزرگ اســت. اين بازيكن 
فاصله اي تا جدايي از استقالل نداشت و امروز هم 
مشخص نيست پس از پايان مسابقات چه خواهد 
كرد، اما مهم اين اســت كه االن در بهترين فرم 
ممكن و در حساس ترين شرايط كنار آبي پوشان 
قرار دارد. او ضربــان بازي اســتقالل را تنظيم 
مي كند و تركيبش با فرشيد اســماعيلي بسيار 
خطرناك اســت. اين زوج به حركات اســتقالل 
تنوع مي بخشــند و بازي خوانــي را براي حريف 

دشوار مي كنند.
4   آخرين نقطه اميدبخش براي استقالل پيش 
از بازي امشب، ثبت نخستين كلين شيت حسيني 
در مرحله گروهي بود. دروازه بان استقالل كه فشار 
رواني بسيار زيادي را تجربه كرده بود، برابر االهلي 
سرانجام توانست دروازه اش را بسته نگه دارد. او 
حاال روزهاي بد تهران را از يــاد برده و با روحيه 
مطلوب مي تواند به استقالل در پيشروي به سمت 
مراحل باالتر كمك كند. در حقيقت كلين شيت 

جلوي االهلي كامال به موقع از راه رسيد.

بهروز رســايلي| نتايــج هفته قبلي گروه ســوم 
ليگ قهرمانان آســيا طــوري بود كــه خيلي ها 
فكر مي كردنــد الدحيل و الشــارجه از اين گروه 
صعود خواهند كرد، اما دلبري هــاي فوتبال حد 
و مرز ندارد. حاال تيم پرســتاره قطري اوت شده، 
همينطور تيم ترســناك اماراتي كــه در 2بازي 
گذشته 10گل زده بود. پرسپوليس اما در يك شب 
خاطره انگيز با يك پيروزي 4گله راهي يك هشتم 

نهايي شد.
1  حتي اگر خود پرسپوليسي ها قرار بود نتايج و 
جزئيات مسابقه با الشــارجه را تعيين كنند، بعيد 
بود به اين قشــنگي همه  چيز را به سود خودشان 
رقم بزنند. پرسپوليس در شــبي به دور بعد صعود 
كرد كه خط حمله اش به طور كامل از بحران خارج 
شد. سرخ ها تا پيش از اين بازي در 3مسابقه 2گل 
زده بودند كه هيچ كدام هم كار مهاجمان نبود. در 
اين مسابقه اما زوج عيسي آل كثير و وحيد اميري 
موفق به گلزني شــدند. به عالوه احسان پهلوان با 
2پاس گل و يك نمايش بي نقص، ظهور يك قدرت 
جديد در جناح چپ پرسپوليس را اعالم كرد. مهدي 
عبدي هم با يك گل روحيه بخش، بار ديگر به جمع 

دارايي هاي سرخپوشان در فاز هجومي اضافه شد.
2  حامد لك با درخشــش در اين بازي نشــان 
داد ســيوهاي بازي اولش مقابل التعاون تصادفي 
نبوده اســت. او دروازه بان خوبي اســت كه روي 
توپ هــاي دور و نزديك واكنش هاي مناســب 
نشــان مي دهد. شايد 30ســالگي زمان مناسبي 

براي آغاز درخشــش يك دروازه بان نباشــد، اما 
حامد لــك در چنين ســن و ســالي روي نقطه 
استارت ايستاده است. مهار او روي توپ ويليتون 
در نيمه اول و در شــرايطي كه بازي يك بر صفر 
بود، سرخپوشان را در بازي و شايد تورنمنت نگه 
 داشت. لك بايد از شخصيت حرفه اي  اش مراقبت

 كند.
3   الســد روي كاغذ تيم ترســناكي است، اما 
بايد بدانيم اين تيم تورنمنت خوبي را پشــت سر 
نگذاشته است. حتي اگر شكست شاگردان ژاوي 
در بازي آخر برابر ســپاهان را ناديده بگيريم، آنها 
ســابقه تســاوي 3بر3 برابر تيم ضعيف العين را 
دارند و نيــز در 2بازي برابر النصر عربســتان، به 
تساوي هاي 2بر2 و يك بر يك رسيده اند. اگرچه 
الســد 2پيروزي 4بر صفر و 3بر صفر برابر العين 
و سپاهان به ثبت رســانده، اما خط دفاع اين تيم 
هم به شــكل جدي آسيب پذير اســت. بنابراين 
پرسپوليس با حفظ هوشــياري در خط دفاعي، 

قابليت ضربه زدن به السد را خواهد داشت.
4   حتي تصــور برگزاري يك داربي آســيايي در 
مراحل جلوتر هم رؤيايي است؛ مسابقه اي با حضور 
داور خارجي و تحت نظارت بين المللي. اين مسابقه 
براي هــواداران 2تيم هــم خاطره انگيز و متفاوت 
خواهد بود. ضمــن اينكه باعث مي شــود حضور 
حداقل يك نماينده ايران در مراحل باالتر تضمين 
شود. فعال اما بايد اميدوار باشيم پرسپوليس از سد 

السد بگذرد و استقالل هم پاختاكور را قرباني كند.

ليونل مسي پس از حرف و حديث هاي فراوان حداقل براي يك فصل 
ديگر در بارسا ماندني شــده اما اينطور كه به نظر مي رسد هنوز با 
مديران باشگاه به شدت مشكل دارد و از هر فرصتي براي رسانه اي 
كردن اين موضوع اســتفاده مي كند. اين بار داستان جدايي لوئيز 

سوارس بهانه اي شده تا مسي با انتشار يك پست اينستاگرامي هم 
از دوســت صميمي اش خداحافظي كند و هم به مديران باشگاه 
كنايه بزند. در جديد ترين پست مسي كه نشان مي دهد او به شدت از 
جدايي سوارس ناراحت شده، آمده است: »من پيش از اين هم چنين 

فكري را در ذهنم داشتم اما وقتي امروز وارد رختكن شدم، فهميدم 
كه واقعاً اين اتفاق رخ داده است. ادامه دار نبودن اين لحظه هاي با 
هم بودن و روزبه روز در كنار تو نبودن چه در زمين و چه خارج از آن 
واقعا دشوار است. دل ما براي اين روزها تنگ خواهد شد. سال هاي 
طوالني، ناهار ها و شام ها و بسياري از چيزهاي ديگر كه هرگز فراموش 
نخواهند شد. مشاهده تو با يك پيراهن ديگر و بيشتر از آن قرار گرفتن 
در مقابلت واقعا لحظه عجيبي خواهد بود. به خاطر آن چيزي كه واقعا 
هستي، لياقتت اين نبود كه اينگونه از تيم كنار گذاشته شوي. تو يكي 

از مهم ترين بازيكنان تاريخ باشگاه هستي و چه به لحاظ فردي و چه 
از نظر تيمي به افتخارات مهمي دست يافتي. نبايد به اين شكل از اين 
تيم كنار گذاشته مي شدي اما واقعيت اين است كه در مقطع كنوني 
ديگر هيچ چيز من را متعجب نمي كنــد. براي تو در چالش جديد 
بهترين ها رو آرزو مي كنم. خيلي، خيلي دوستت دارم و به زودي تو 
را خواهم ديد دوست من. « نيمار، دني آلوز واتوئو، سه بازيكن سابق 
بارسلونا هم زير پست مسي كامنت نوشتند و از او در برابر مديران 

باشگاه حمايت كردند.

  كمي شانس، كلي لياقت
  4نكته در مورد استقالل؛ قبل از بازي مهم امشب

   يك  پيروزي، يك دنيا بركت
4نكته از 4 ميخ شارجه به دست پرسپوليس

  خداحافظي جنجالي مسي با سوارس

  فرصت تنفس با فوتبال
  استقالل و پرسپوليس با 2  نمايش سزاوارانه ذائقه مردم را در روزهاي سخت بيماري و گراني ، شيرين كردند

بازي هاي امروز و امشب ليگ هاي اروپايي را با هم مرورمي كنيم. در ليگ برتر بازي مهمي 
نداريم و مهم ترين بازي اين هفته اروپا بين ليورپول و آرسنال به دوشنبه موكول شده است. 
2 تيم يك بازي ديگر هم به فاصله چند روز با هم و در چارچوب جام اتحاديه يا همان ليگ 
كاپ دارند. منچستريونايتد كه در ديدار اول خود در فصل جديد   3بر يك به كريستال پاالس 
باخته بود، ساعت15امروز اين فرصت را دارد تا به دور برد برگردد اما از بدشانسي خورده به 
تيمي كه يك بازيكن ايراني دارد! عليرضا جهانبخش كه در جام اتحاديه اين هفته مثل جام 
حذفي موفق به گلزني براي برايتون شده بود، ممكن است در بازي امروز در تركيب فيكس 

يا براي دقايقي به ميدان برود. بدشانسي برايتون اين است كه در هفته اول به تور چلسي 
ولخرج و پرستاره خورد و برخالف روند بازي 3بر يك بازنده شد. همبازيان جهانبخش در 
هفته دوم تالفي كردند و نيوكاسل را 3بر صفربردند. آنها حريف خيلي آساني براي منچستر 
نخواهند بود. منچستريونايتد غيراز فان دبيك خريد مهمي نداشته و همه پيشكسوتان 
باشگاه فشار مي آورند كه ستاره هاي ديگري خريداري شوند. چلسي هم امروز در زمين وست 
بروم به ميدان مي رود و يك بازي هم در ساعت17:30داريم كه به خاطر خامس رودريگس 
و ستاره هاي اورتون مي شود آن را ديد، آن هم مقابل حريفي كه با زاها موفق شده در هفته 
قبل منچستر را از پاي درآورد؛ كريستال پاالس. در اسپانيا رئال مادريد در دومين بازي فصل 
خود به مصاف دومين حريف سختش مي رود. مدافع عنوان قهرماني كه در بازي اول مقابل 
سوسيداد تن به تساوي بدون گل داده بود، حاال با بتيس روبه رو مي شود، حريف محبوب 
كريم بنزما. كريم در 6بازي آخرش در زمين اين تيم 5 بار موفق به گلزني شده اما رئال با وجود 
تركيب كاملي كه در اختيار دارد نمي تواند براي همه جام ها در اين فصل رقابت كند، چون زهر 
كمي دارد و كم گل مي زند. هواداران و بازيكنان سابق تيم فشار آورده اند كه يك گلزن بايد به 
تيم اضافه شود و نمي شود همه فشار گلزني روي بنزما و راموس باشد و به وينيسيوس و يوويچ 
و آزار هم اميد زيادي براي باز كردن دروازه حريفان نيست. باشگاه كه در حال جمع آوري پول 

از محل فروش بازيكنان محصول آكادمي خود )فعال باالي صد ميليون يورو( است تا بودجه 
خريدهاي فصل آينده و جذب امباپه و هالند و اوپامكانو را تامين كند، قصد وارد شدن به بازار 
نقل و انتقاالت به عنوان خريدار را ندارد. حتي كاواني هم كه بازيكن آزاد و رايگان بود چون 
قرارداد 2ساله مي خواست از سوي باشگاه رد شد. بارسلونا فرداشب در همين ساعت يعني 
23:30در زمين ويارئال بازي مي كند كه اين نخستين ديدار فصل جديد آنها خواهد بود. 
بازي هفته اول به دليل حضور اين تيم در ليگ قهرمانان و باخت 8 بر 2به بايرن به تعويق افتاد 
و هفته قبل هم جام خوان گامپر بود كه به آنها فرصت داده شد مقابل تيم الچه يك جام ببرند. 
در بوندس ليگا مي توانيد ساعت17بازي دورتموند در زمين آگزبورگ را دنبال كنيد. سري آ 
هم با چند بازي معمولي و يك بازي حساس بين اينتر و فيورنتينا دنبال مي شود. بازي مهم 
اين هفته سري آ فرداشب برگزار مي شود كه يوونتوس با پيرلو بايد به مصاف آاس رم برود. 
رم كه هفته اول را با تساوي بدون گل به پايان برده بود، به دليل سهل انگاري و رد كردن نام 
يك بازيكن 23ساله در ليست زير 22ساله ها 3 بر صفر بازنده شد. از اين باشگاه خبر مي رسد 
كه توتي احتماال با يك پست مديريتي به رم باز خواهد گشت و ممكن است درصورت نتيجه 
نگرفتن مقابل يووه، آلگري به عنوان سرمربي جديد انتخاب شود. تيم طارمي يعني پورتو هم 

ساعت23:30به مصاف ميزبان خود بواويشتا مي رود.

 به استقبال آدرنالين
  بازي هاي اين هفته ليگ هاي اروپايي امروز

   با چند ديدار عادي آغاز مي شود تا به بازي هاي
  حساس فردا و پس فردا برسيم

بنزين سوپر
 فليك چهارمين جامش را هم براي بايرن آورد

 اين بار در سوپرجام
بايرن مونيخ در ديداري نفســگير و در وقت هاي اضافه و درخشش 
مانوئل نوير در دروازه، موفق شــد قهرمان ليگ اروپا را 2بر يك ببرد 
و فاتح سوپرجام قاره شود. اين سرنوشــت محتوم سويا بود كه تنها 
يك بار در همه 6حضورش در سوپرجام ها موفق به فتح اين جام شده. 
قهرمان اين مســابقه كســي بود كه براي دومين بار در همين جام 
تاريخ ســازي  مي كرد. خاوي مارتينس كه آخرين بازي اش را براي 
بايرن مونيخ تجربه مي كرد تا به تيم قبلي خود –بيلبائو- برگردد، در 
وقت اضافه به جاي زننده گل اول بايرن –گورتسكا- به زمين رفت و 
گل پيروزي را زد. او در سال2013 هم در همين جام و در وقت هاي 
اضافه توانسته بود گل تساوي تيمش را وارد دروازه چلسي كند تا كار 
به ضربات پنالتي بكشــد و بايرن مونيخ جام را باالي سر ببرد. در آن 
بازي باواريايي ها تا دقيقه 120، با نتيجه 2بر يك از چلسي عقب بودند 
اما گل دقيق خاوي مارتينس در دقيقه 1+120باعث شد بايرن مونيخ 
بازي را به تساوي بكشاند. سويا بعد از اليپزيگ در  ماه فوريه امسال، 
نخستين تيمي بود كه در ۹0دقيقه مقابل بايرن شكست نخورد. اين 
چهارمين جام فليك به عنوان ســرمربي بايرن مونيخ  بود. او به طور 

متوسط هر ۹.5بازي يك جام براي اين تيم به ارمغان آورده است.

جهان

هجومایرانیهابهفهرستبرترینها
از 8 بازيكن برتر اين هفته ليگ قهرمانان، 5 بازيكن ايرانی بودند كه از اين بين 3 بازيكن رتبه های اول تا سوم را به 
خود اختصاص دادند. مهدی قائدی با نمره 8.6، بهترين اين هفته شد و سجاد شهباززاده و احسان پهلوان با نمره 
7.7 پشت سر او ايستادند. شجاع خليل زاده و عيسی آل كثير هم با نمره 7.5 به اين فهرست راه يافتند.

مجتبي هاشمي
روزنامه نگار
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   چرا نشستن قاليباف بر رياست فراكسيون مهم است؟
 اگرچه خروجي انتخابات پرحاشيه شوراي مركزي فراكســيون انقالب اسالمي كه اعالم نتايج بعد از 
برگزاري مجمع و انتخاباتش در 19مردادماه تا دوم مهر ماه طول كشيد رسيدن به اين انتظار را به كما برد 
اما حاال خبر رسيده كه منوال تقسيم تأثيرگذاري يا همان قدرت سياسي در بهارستان براساس توافق 
اوليه است و ادامه خواهد يافت.  در انتخابات 19مردادماه فراكسيون، به دور از توافق اوليه، طيف هاي 
سياسي راه يافته به بهارســتان در پي افزون كردن قدرتشان در لواي تصميمات فراكسيون هستند؛ 
قدرت نمايي اي كه ياران قاليباف را از گردونه عضويت در شوراي مركزي به حاشيه راند؛ چنان كه حتي 
عليرضا زاكاني كه رياست موقت فراكسيون را بر عهده داشت وانتخابات را برگزار كرد از ورود به شوراي 
مركزي بازماند. هسته قدرت در فراكسيون اكثريت مجلس در اختيار 2طيف پايداري و ياران دولت بهار 
كه هم گعده اي هاي 10سال پيش محسوب مي شوند قرار گرفت.  دايره ياران قاليباف در شوراي مركزي 
اين فراكسيون چنان تنگ شد كه اگرچه از قاليباف به عنوان تنها گزينه رياست آن نام برده مي شد، اما او 
خود را در جمع شوراي مركزي و هيأت رئيسه تقريبا يكدست آن بيگانه و يا دست كم بدون حامي مي ديد؛ 
همين امر سبب شد شائبه تصميم به انصرافش از رياست بر فراكسيوني كه اگرچه عنوان اكثريت را بر 
پيشاني خود دارد اما در رويكردها و سياست ها با مطلوب او بيگانه است، تقويت شود. ترديد در خروجي 
فراكسيون انقالب اسالمي به دليل تركيب غيرمنتظره شوراي مركزي اش تا دوم مهر ادامه يافت اما در 
نهايت اعالم شد كه شوراي مركزي او را به رياست برگزيده است اگرچه هنوز از روند رايزني ها جزئياتي 
منتشر نشده اما عيان است كه همان الگوي اوليه اصولگرايان براي تصاحب قدرت در پارلمان در هيأت 

رئيسه فراكسيون باز تكرار شده است.

دوستي راهبردي با روسيه
محمد جواد ظريف  در گفت وگو با خبرنگاران با بيان 
اينكه روسيه از دوســتان راهبردي ايران است، 
گفت: انجام اين نــوع از گفت وگو ها امري مهم و 
مورد نياز 2كشور است. همزمان با سفر ظريف به 
مسكو دور جديد رايزني هاي  سيد عباس عراقچي  
و  سرگئي ريابكوف، معاونين وزراي خارجه ايران 
و روسيه  برگزار شد. به گزارش ايسنا، برنامه جامع 
اقدام مشترك )برجام( و تالش هاي مستمر همه 
اعضاي آن براي حفظ و اجراي كامل اين توافقنامه، 
محور اصلي اين دور از مذاكرات بود. در اين ديدار 
طرفين بار ديگر بــر غيرقانوني بودن تالش هاي 
اياالت متحده براي بازگرداندن تحريم هاي لغو شده 

شوراي امنيت سازمان ملل تأكيد كردند.

ث
مك

كافه مجلس

  فرماندهان نظامي به مجلس مي روند
مجلس شوراي اســامي اين هفته روز هاي يكشــنبه، سه شنبه و 
چهارشنبه جلسات علني خواهد داشت. امير سرلشكر سيدعبدالرحيم 
موسوي و سردار سرلشكر پاسدار حسين سامي اين هفته با حضور در 
صحن علني مجلس به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنراني مي كنند. 
به گزارش همشهري، قرار اســت وزير نفت با حضور در صحن علني 
مجلس به سؤال ملي نماينده دشتستان و تعدادي از نمايندگان پاسخ 
دهد. بررسي برنامه و صاحيت عليرضا رزم حسيني، وزير پيشنهادي 

وزارت صمت نيز در دستور جلسه هفته پيش روي مجلس قرار دارد.

  يك نماينده ديگر كرونا گرفت
غامحسين كرمي، نماينده مردم شهرستان هاي دشتي و تنگستان 
در مجلس شــوراي اســامي هم به بيماري كرونا مبتا شده است. 
مجلس يازدهم پيش از تشــكيل 2منتخب خــود را به دليل كرونا 
از دســت داده بود. فاطمه رهبر، منتخب مردم تهران و محمد علي 
رمضاني دستك، منتخب آستانه اشرفيه به دليل فوت ناشي از ابتا 
به كرونا از حضور در مجلس بازماندند. عيسي جعفري، نماينده مردم 
كبودرآهنگ هم در ماه دوم پس از افتتاح مجلس به كرونا مبتا شد و 
درگذشت. پيش از اين هم اعام شده بود بيش از 20نفر از نمايندگان 
مجلس يازدهم به كرونا مبتا شــده و پس از طــي دوران قرنطينه 
به مجلس برگشــته اند. حســين گنجه، مشاور رســانه اي نماينده 
مردم شهرستان دشتي گفته اســت: با توجه به اوضاع نابسامان ريه 
غامحسين كرمي كه يادگار شيميايي دوران جبهه بوده، از هموطنان 
و هم استاني ها براي سامتي و بهبودي كامل ايشان و همه بيماران 

التماس دعا داريم.

  رزم حسيني تابعيت مضاعف ندارد
 معاون پارلمانــي رئيس جمهور با اشــاره بــه دو تابعيتي خواندن 
وزير پيشــنهادي صمت، گفت: يــك نفر از نماينــدگان در صحن 
مجلس، چندبار اين موضوع را تكرار كرد اما قاطعانه عرض مي كنم، 
رزم حسيني داراي تابعيت مضاعف نيست. حسينعلي اميري، معاون 
پارلماني رئيس جمهور  در گفت وگو با برنــا ادامه داد: چطور ممكن 
است دولت كسي را كه تابعيت مضاعف دارد به عنوان استاندار استان 
كرمان و سپس خراسان رضوي منصوب كند درحالي كه طبق قانون، 
كساني كه داراي تابعيت مضاعف هستند، در پذيرش مسئوليت هاي 
كم اهميت تر ممنوعيت دارند و به هيچ وجه، رزم حســيني تابعيت 

مضاعف ندارد.

  سؤال از هيأت رئيسه مجلس درباره دناپالس
يك فعال سياسي اصولگرا در واكنش به خبر دريافت نيم بها و اقساطي 
خودروي دناپاس، خطاب به نمايندگان مجلس گفت: ســرنا و بوق 
شعار خدمت شماها پيش از انتخابات گوش فلك و خلق اهلل را به ستوه 
آورده بود و االن براي همان خدمتــي كه وعده اش را داديد، بر مردم 
منت مي گذاريد كه سركشي به حوزه انتخابيه زحمت و هزينه دارد؟ 
به گزارش ايلنا، وهاب عزيــزي در واكنش به اتخاذ تصميم واگذاري 
دناپاس در هيأت رئيسه مجلس گفت: ســؤالي كه مطرح مي شود 
اين است كه هيأت رئيسه مجلس شفاف سازي كند كه آيا وعده اين 
خودروها را قبل از برگزاري انتخابات هيأت رئيسه به نماينده ها داده 

بودند يا بعد از انتخابات جهت قدرداني بوده است؟ يا هيچ كدام.

  پاسخ به پادشاه سعودي
حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه رئيس مجلس شوراي اسامي و 
مديركل امور بين الملل مجلس شوراي اسامي در واكنش به ادعاي 
پادشاه عربستان در حساب كاربري توييتري خود، نوشت:  »پادشاه 
 عربستان كه با تسليح داعش آمريكا-اسرائيلي، عراق و سوريه را ويران 
و به يمن تجاوز كرد، تهران را متهم مي كند؟! ايران دست صلح دراز 
كرد، اما رياض، كاخ سفيد را به جنگ عليه ايران تشويق كرد و تامين 
هزينه آن  را پذيرفت. ايران امن، قابل اتكاترين كشور است. اين منطقه 

جاي آمريكا نيست.«

  محاكمه قاتل جورج فلويد در تهران؟!
عباسعلي كدخدايي، ســخنگو و عضو حقوقدان شوراي نگهبان در 
واكنش به تحريم 2تن از قضات كشــور از ســوي آمريكا با مخاطب 
قرار دادن دونالد ترامپ در صفحه شــخصي اش در توييتر با هشتگ 
»جورج فلويد« و »نمي توانم نفس بكشم«، نوشت: در ادامه فشارها بر 
ايران، دونالد ترامپ تحريم هاي جديدي را بر قضات كشورمان وضع 
كرده است. آيا قوه قضاييه ايران نيز مي تواند تحريم هاي مشابهي را 
بر قاتان سياه پوستان اين كشور كه هنگام دستگيري آنها را شكنجه 

كرده و بدون محاكمه به قتل مي رسانند، وضع كند؟

سرانجام رياســت فراكسيون 
انقــاب اســامي - به عنوان مجلس

فراكســيون اكثريت مجلس - 
بعد از قريب به 40روز تأخير مشــخص شد و 

محمدباقر قاليباف بر اين مسند نشست.
نشستن قاليباف بر كرسي  رياست فراكسيون 
اكثريت مجلس اگرچه از مؤثر بودن رايزني هاي 
زيرپوستي حاميانش در مجلس و البته تدبير 
اصولگرايان بهارستان براي جلوگيري از بروز 
انشقاق هاي سياسي خبر مي دهد اما حكايت 
از پذيرش قدرت دو رقيب درون گروهي اش 
- پايداري ها و ياران احمدي نژاد- در مجلس 
دارد. با توجه به رسيدن نايب رئيسي اول اين 
فراكسيون به محمدرضا ميرتاج الديني - چهره 
شاخص دولت بهاري ها در مجلس - و سپردن 
نايب رئيسي دوم اين فراكســيون به نصراهلل 
پژمان فر چهره شاخص پايداري ها در بهارستان 
عيان است الگوي تقســيم قدرت طيف هاي 
حاضر در هيأت رئيســه مجلــس در تركيب 

فراكسيون باز تكرار شده است.
در انتخابــات هيــأت رئيســه مجلــس نيز 
نايب رئيسي اول به اميرحســين قاضي زاده 
هاشــمي - چهــره پايداري هــا در مجلس 
و نايب رئيســي دوم به علي نيكــزاد - چهره 
شناخته شده دولت بهاري ها- رسيد و بيشتر 
ديگر كرســي هاي هيأت رئيسه ميان اين دو 

طيف تقسيم شد.
 باز تكرار اين الگو بدان معناســت كه اگرچه 
قاليبافي ها مهم ترين كرســي هاي بهارستان 
را به نام خود زده اند اما در مباحث سياســي 
و اجرايــي و تصميم گيري ها همگام دو طيف 
ديگر يعني پايداري ها و دولت بهاري ها خواهند 
بود و مرزبندي هاي سياســي در بزنگاه هاي 
تصميم گيري مجلس براساس توافقات تقسيم 

قدرت جلو خواهد رفت.

پيروي از يك تاكتيك تا اطالع ثانوي
بعد از انتخابات دوم اسفند ماه اكثريت قاطع 
مجلس در اختيــار اصولگرايان قــرار گرفته 
اســت ؛ اكثريتي كه اگرچه طيف بندي هاي 
سياسي شــان هويدا بود و با توجــه به اينكه 
همه اينها زيــر رداي اصولگرايي بروز و ظهور 
يافته بودند تاكتيك نواصولگرايان – حاميان 
قاليباف در بهارستان - اين بود كه يكدستي 
اين مجلس حفظ شود و خبر از مرزبندي ها و 
شكاف هاي سياسي ميان اصولگرايان راه يافته 

به پارلمان نباشد.
 بر همين منوال هم بود كه كرسي هاي مجلس 
بي ســروصدا ميان راه يافتگان به بهارســتان 
تقســيم شــد و در راس همه آنها محمدباقر 
قاليباف بر كرســي رياســت مجلــس تكيه 
زد. نشســتن قاليباف در جايگاه سكانداري 
قوه مقننه در حالي بود كه عمده كرسي هاي 
هيأت رئيسه به پايداري هاي بهارستان رسيد و 
تعدادي در اختيار دولت بهاري ها قرار گرفت؛ 
الگويي كــه در تصاحب ديگر كرســي هاي 
تأثير گذار مجلس هم باز تكرار شد و چنان كه 
رياست ديوان محاســبات به عنوان مهم ترين 
بازوي نظارتي مجلس به مهــرداد بذرپاش، 
گزينه مطلوب دولت بهاري ها براي اين كرسي 
رسيد و كرسي رياست مركزپ ژوهش ها هم در 
توافقي از قبل انجام شــده به عليرضا زاكاني 
رســيد كه با ائتاف پايداري ها به مجلس راه 
يافته است. براســاس اين الگو انتظار اين بود 
كــه در تركيب فراكســيون اكثريت مجلس 
يازدهم كه گفته مي شود بالغ بر 240عضو دارد 
كرسي هاي شوراي مركزي و در پي آن هيأت 
رئيسه آن تقسيم شــود. انتظاري كه بروز آن 
قريب به 40روز طول كشيد اما درنهايت روند 
به سبكي اداره شد كه خروجي اش جز تاكتيك 

اوليه نواصولگرايان نباشد.

محمد جواد ظريف براي سي و يكمين بار 
در دوره تصدي خود بر وزارت خارجه به ديپلماسي

روسيه سفر كرد. اين سومين سفر ظريف 
به روسيه از بعد از شيوع كرونا در جهان و چهارمين سفر 
او به اين كشــور در 6ماه اخير بود. ظريف در اين سفر 
يك روزه با همتاي روس درباره برجام و تحوالت جهان و 
همكاري هاي دوجانبه رايزني كرد.  در ديدارهاي ظريف 
و الوروف، همكاري هــاي 2 كشــور در عرصه هــاي 
حمل ونقل، رواديد، رفت وآمد دانشــجويان و بازرگانان 
بررسي شــد و موضوعات مربوط به انرژي، اقتصادي، 
بانكي و نشســت كميسيون مشــترك همكاري هاي 
اقتصادي و بازرگاني ايران و روسيه نيز در اين گفت وگوها 

مورد بحث قرار گرفت.
كرونا از ديگر محورهاي مذاكرات ظريف با همتاي روس 
بود و كاظم جالي، سفير ايران در مسكو در اين رابطه از 
همكاري ايران و روسيه براي ساخت واكسن كرونا خبر 
داده است. روس ها نخستين كشوري بوده اند كه واكسن 
كرونا را ثبت كرده و به مرحله تزريق عمومي رسانده اند.

همچنين گفت وگو درباره برجام، افغانســتان و سوريه 
ازجمله موضوعاتي بود كه وزراي خارجه  2كشور درباره 
آن تبادل نظر كردند. وزيرخارجه ايران اميدوار اســت 
در  ماه اكتبر )آبان( كه روسيه رياست شوراي امنيت را 
برعهده مي گيرد، نقش مثبتي در مقابله با حركت هاي 
آمريكا ايفا كند.   وزيرخارجه ايران در اين رابطه گفت: 
دولت روسيه، نمايندگي دائم اين كشور در سازمان ملل 
و وزارت امورخارجه در كنار چين در شــوراي امنيت 
در چند ماه گذشــته موضع مناســبي را درباره برجام 
داشته است. وزير خارجه ايران در مورد تمديد قرارداد 

همكاري هاي ايران و روسيه افزود: ما با روسيه قرارداد 
همكاري داريم كه مربوط به ســال 200۱ است و اين 
توافق به طور خودكار تمديد مي شود.  تا پايان دوره اعتبار 
اين قرارداد تاش مي كنيم كه قرارداد با شرايط موجود 
مطابقت داشته باشد و ما همه طرح ها را براي همكاري 
معرفي مي كنيم. ظريف در نشست  مطبوعاتي اعام كرد 
كه تهران و مسكو گفت وگوهاي بسيار خوبي در حوزه 
همكاري هاي نظامي داشته اند و اين گفت وگوها ادامه 
دارد. سرگئي الوروف، وزير خارجه روسيه هم در نشست 
مطبوعاتي مشترك با ظريف با تأكيد بر پايبندي روسيه 
به توافق هسته اي گفت: ايران و روسيه قصد دارند به رغم 
تحريم هاي آمريكا همكاري هاي تجاري را توسعه بخشند 
و روسيه از درخواست هاي آمريكا براي قطع همكاري با 

ايران پيروي نخواهد كرد.

 تقسيم قدرت
در فراكسيون انقالب

به شيوه انتخابات هيأت رئيسه مجلس، در اصلي ترين فراكسيون سياسي 
مجلس، قدرت بين نواصولگرايان، پايداري ها و بهاري ها تقسيم شد

مذاكره ديپلمات ها درباره واكسن
ظريف در سفر سی و يكم خود به مسكو با همتای روس درباره برجام، واكسن كرونا و همكاری های نظامی گفت وگو كرد

سردار نقدي: مردم قدر صداقت سپاه را مي دانند
معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران با اشاره به ماجراي سقوط هواپيماي 

اوكرايني، گفت: قرائن بسياري وجود داشته كه ما مي توانستيم خودمان سپاه
را به آن آويزان كنيم و بگوييم اشــتباهي انجام نشــده و دشمن جنگ 
الكترونيك به پا كرده است. به گزارش فارس، سردار محمدرضا نقدي در برنامه »بدون 
توقف« كه از شبكه3 ســيما پخش شــد، افزود: رســانه هايي كه روش دشمن را در 
الپوشــاني ها مي بينند، انتظار دارند كه ما هم همانطور عمل كنيــم؛ درحالي كه ما با 
مردم مان صادقيم. اشتباه كرديم، مي گوييم اشتباه كرديم. انتقاد مي كنند كه چرا شما از 
آن روش ها استفاده نكرديد؟ فان قرائن مي توانست مستمسك قرار بگيرد كه اين قضيه 
را منكر شويد؛ درحالي كه ما با مردم مان صادقيم و قرار نيست كه از روش هاي دشمن 
استفاده كنيم. مردم هم قدر اين صداقت را مي دانند و به همين دليل اعتماد دارند. ما هم 

دنبال عوام فريبي نيستيم كه يك شگرد رسانه اي پيدا كنيم و مسئله را بپوشانيم.

عين االسد را نمي زديم، امنيت از دست مي رفت
سردار حسين دقيقي، مشاور عالي فرمانده كل سپاه طي سخناني در جمع 

خيران و فعاالن عرصه كمك مومنانه در استان همدان، گفت: در ماجراي دفاعي
شهادت شهيدسليماني و بمباران پايگاه عين االسد نيز اگر ما اين بمباران 
را انجام نمي داديم، آمريكا كه تهديد كرده بود پنجاه و چند نقطه فرهنگي ايران را مي زند، 
ممكن بود در ادامه نيز چنين كاري را تكرار كند، امــا ديديم فرمانده معظم انقاب با 
رهبري الهي و شجاعت دستور بمباران اين مقر را صادر كردند. به گزارش تسنيم، وي با 
بيان اينكه اگر كشوري همه ساح هاي دنيا را داشته باشد، اما رهبرش ترسو باشد، داشتن 
اين همه ساح ها به دردش نمي خورد، گفت: اگر عين االسد را نمي زديم، امنيت ايران از 
دســت مي رفت. دقيقي با بيان اينكه يكي از دستاوردهاي نعمت واليت، امنيت است، 
گفت: ما رزمندگان بيش از هر كسي از فشــاري كه در اين بحران ها به مردم وارد شده 

ناراحت بوده و نگران حال آنها هستيم.
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 جان گرفتن دوبــاره خبر انتقال آب 
منابع 
خزر به كوير مركزي، صداي مخالفان طبيعي

اين طرح را رســاتر كرد و ســازمان 
جنگل ها و كمپين مخالفــت با انتقال آب خزر در 
نامه هايي جداگانه خطــاب به اداره منابع طبيعي 
استان مازندران و رئيس جمهوري درخواست توقف 
اجراي طرح انتقال آب خزر به ســمنان را به دليل 
تخريب رويشگاه هاي جنگلي و محيط زيست در 

مسير اين انتقال ارائه كردند.
مخالفت ها در شــرايطي عنوان شــده است كه 
طرح انتقــال آب خزر پيش تر نيز توســط مركز 
پژوهش هــاي مجلــس، مركــز بررســي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري، انجمن جنگل باني 
ايران و ديگر مجامع علمي، اســتادان برجســته 
دانشگاه ها و بسياري از متخصصان و كارشناسان 

رد شده بود.

تصریح جدي سازمان جنگل ها 
عباسعلي نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل ها 
در نامه اي به شماره 26041/3/98كه سال قبل ارسال 
شده و حاال براي انتشــار در اختيار روزنامه همشهري 
قرار گرفته است، خطاب به رئيس اداره منابع طبيعي 
استان مازندران اعالم كرد: »سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور با هرگونه طرح شيرين سازي و انتقال 
آب درياي خزر به كوير مركزي شديدا مخالف است.« در 
اين نامه آمده است: »به عنوان متولي جنگل هاي كشور 
و طبق منويات مقام معظم رهبري درباره جلوگيري از 
تخريب جنگل، همچنين اصل 50قانون اساسي و بند 
»ف« ماده 38قانون برنامه ششــم توسعه، با توجه به 
اينكه انتقال آب از مسير جنگل هاي هيركاني مي گذرد، 
معاونت امور جنگل، مخالفت صريح خود را با اين پروژه 

اعالم مي كند.«
نكاتي كه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با 
تأكيد بر آن، انتقال آب خزر به سمنان را غيركارشناسي 
اعالم كرده اســت، شــامل »تخريب غيرقابل جبران 
جنگل هاي هيركاني«، »قطع فزاينده درختان مسير 

انتقال آب«، »لغزش و رانش مسير لوله انتقال و حجم 
باالي خاكبرداري در دل سبزترين خطه كشور« است 
كه مي تواند شرايط را براي قاچاق خاك شمال كشور 
نيز فراهم كند. اما نكته اي كه بايد نگاه همه نهادهاي 
ناظر و اجرايي كشور بدان جلب شود، اين است كه در 
شرايط خشكسالي كشور اگر آب خزر در هر سطحي با 
دشت هاي خشك تقسيم شــود، هيچ تضميني براي 
بازگشــت چرخه آب به خزر وجود ندارد و افق مرگ 
زودهنگام اقليــم هيركاني در پيش چشــم ايراني ها 

ترسيم خواهد شد.

نامه به رئيس جمهور
مدير كمپين مخالفت با انتقال آب خزر به كوير مركزي 
نيز در نامه اي به رئيس جمهور نسبت به تصميم دولت 

براي انتقال آب خزر به كوير مركزي هشدار داد.
خديجه گلين مقدم در اين نامه هشــدار داد: »مقامات 
مســئول پيش از آنكه طاقت مردم بيــش از اين طاق 
شود، دســت از ســر درياچه خزر بردارند و هر روز در 
شمال كشور پروژه هاي ويرانگر ســد و انتقال تعريف 

نكنند.« در بخشي از اين نامه آمده است: »بزرگ ترين 
دشمنان مردم شمال كشور آنهايي هستند كه هر روز 
آب درياچه خزر را تهديد به انتقال و آب رودخانه هاي 
اين منطقه را تهديد به سدسازي مي كنند تا دريا و رگ 
آن را بخشكانند. زمين هاي حاصلخيز نيز سال هاست 
كه يكي پس از ديگري به بدترين شكل زير ساخت وساز 
قرار دارند و اينك نفس هاي آخر را مي كشند و با وجود 
همه  دشمني كه با يك وجب خاك شمال مي شود، هيچ 

فريادرسي نيست.«
گلين مقدم تصريح كــرد: »طرح انتقــال آب خزر به 
فالت مركزي ايران در سفر استاني رئيس دولت دهم 
به سمنان بدون داشتن هيچ گونه پيوست كارشناسي 
در يك سخنراني اعالم شد. اما پس از كش وقوس هاي 
فراوان و منتفي شدن آن در فاصله سال هاي 94 تا 96، 
طي ماه هاي اخير دوباره مطرح شــده است. طراحان 
و مجريان اين انتقال با حمايت وزارت نيرو و ســازمان 
حفاظت محيط زيست در حالي بر اجراي طرح پافشاري 
مي كنند كه تمامي آســيب هاي آن از زواياي مختلف 
بررسي شده و در اختيار مســئوالن و عموم مردم قرار 
گرفته اســت؛ پس به راحتي مي توان فهميد كه علت  
اين پافشاري چيست؟ آنها نمي  توانند از سود سرشاري 
كه از عوايد اين طرح به دست مي آورند، عبور كنند و به 
همين خاطر حاضرند  ايران را قرباني كنند، اما به سود 

خود برسند.« 

كاهش چشمگير تراز آب خزر
طي يك دهه اخير از تراز سطح آب درياي خزر يك متر 
كاسته شد و به 20سانتي متر كاهش يافت. با توجه به 
اينكه در يك سال گذشته 33درصد بارش ها در شمال 
كشور افزايش داشت، اما بارش ها نتوانست خشكسالي 
ســال هاي قبل را جبران كند. عالوه بر كاهش بارش، 
افزايش برداشت بي رويه از آب بر اثر افزايش جمعيت 
و سدســازي، منجر بــه پديده وقوع خشكســالي در 

استان هاي شمالي كشور شده است.
طرح انتقال آب درياي خزر به كوير مركزي و سمنان 
نيز اكنون در مرحله اي قرار دارد كه حدود 200ميليون 
مترمكعب آب را قرار است به شهر سمنان منتقل كند. 
به عقيده كارشناسان، انتقال اين حجم عظيم آب سبب 
تغييرات اقليمي مي شــود و هنگامي كــه آب درياي 
خزر كاهش پيدا كند به مراتب ســطح آب سفره هاي 
زيرزميني هم در اســتان هاي شمالي كاهش مي يابد. 
اگرچه طي 2سال اخير بارش ها نيز افزايش يافته، اما 
مقامات سازمان جنگل ها به همشهري اعالم كرده اند كه 
خطر خشكسالي همچنان وجود دارد و در اين شرايط، 
همچنان بســياري از زمين ها در اســتان هاي شمالي 
كشور زير ساخت وســاز رفته اند و تعداد شهرك هاي 
مسكوني احداث شده در نزديكي سواحل نيز در حال 

افزايش است.

خبرهای كوتاه

  ارزیاب یونسكو به اورامانات رفت
اميــد قــادري، مديــركل ميراث فرهنگي 
كرمانشــاه: حســام مهدي، ارزياب مصري 
يونســكو به مدت 8روز منطقه اورامانات در 
استان هاي كرمانشــاه و كردستان را با هدف 
ثبت جهانــي اين منطقه مــورد ارزيابي قرار 
مي دهــد. ارزيابي بــه 2 صــورت هوايي و 
زميني انجام مي شود و تمام آنچه در پرونده 
ثبت جهانــي اورامانــات آورده شــده مانند 
روستاها، آيين ها و مكان هاي خاص ارزيابي 

مي شود. )ايرنا(

  ادامه كاهش قيمت بليت هواپيما
مقصــود اســعدي ســاماني، دبيــر انجمن 
شــركت هاي هواپيمايي: اكنــون پروازهاي 
خارجي به 20 مقصد خارجي انجام مي شود. 
با اضافه  شــدن ايرالين هاي داخلي و تعداد 
پروازها در مســيرهاي خارجي مانند تركيه، 
قيمت بليت هواپيما باز هم كاهش پيدا خواهد 

كرد. )ايسنا(

  معاونت اقتصادي - گردشگري در 
وزارت خارجه

محمدرضــا دشــتي، رئيــس فراكســيون 
گردشــگري مجلــس: ايجــاد معاونت هاي 
اقتصادي و گردشگري در وزارت امور خارجه 
با توجه به محدوديت هاي سفر به ويژه در مورد 

كشورهاي اروپايي الزامي است. )ايسنا(

  رگبار و رعد و برق در 7استان كشور
فردا، يكشــنبه و روز دوشــنبه، بارندگي 
همراه با رگبار و رعدوبرق و گاه تندبادهاي 
لحظه اي با كاهش 4تــا 7درجه اي دما در 
7استان كشور شــامل مازندران، گلستان، 
خراسان شمالي، ارتفاعات گيالن، خراسان 
رضوي، ارتفاعات و شــرق تهران و شمال 
ســمنان پيش بيني شده اســت. )سازمان 

هواشناسي(

   شناســایي 90غــار در اســتان 
كردستان

شهاب محمدي، معاون فني اداره كل حفاظت 
محيط زيست كردســتان: 90 غار در استان 
كردستان شناسايي شــده كه نياز به مطالعه 

دارند. )ايرنا(

يادداشت

جشن ورشكستگي در روز جهاني 
گردشگري 

روز جهاني گردشــگري امروز و در شــرايطي در ايران آغاز مي شود 
 كه جهان همچنــان با پاندمي كرونا دســت و پنجه نــرم مي كند و 
كوويدـ 19 در ايران مي تازد.  در 5 ماه نخســت امســال و همزمان با 
شــيوع كرونا و پس از آن همه گيري اين ويروس در جهان، به اعالم 
سازمان جهاني گردشگري،  320ميليارد دالر خسارت تنها به صنعت 
گردشــگري جهان وارد آمد و كرونا صنعت گردشگري ايران را نيز با 

بيش از 7هزار ميليارد تومان خسارت به زانو درآورد. 
در چنين شرايطي، امروز مصادف با روز جهاني گردشگري نه روز يك 
جشن جهاني و ملي كه روز عزاي ورشكستگي براي فعاالن مستقيم و 

غيرمستقيم اين صنعت در ايران و جهان است. 
بيش از 30هزار راهنماي گردشگري كشور از اسفندماه سال گذشته 
تا همين امروز شــغل خود را از دســت داده و از كار بيكار شــده اند. 
75هزار شاغل مستقيم صنعت هتلداري كشور نيز بنا به اعالم رئيس 
جامعه هتلداران ايران به تنگناي معيشــت گرفتار شــدند و تعداد 
زيادي از كاركنان اين بخش نيز به ناچار تعديل و بيكار شدند. بيش 
از 2500شركت خدمات مسافرتي براساس آنچه انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران پيش تر به همشهري ارائه 
كرده بود، تعطيل و بخش زيادي از آن ها ناگزير به تغيير شغل شدند. 
40هزار شغل مستقيم نيز در اين بخش از دست رفت و شركت هاي 
خدمات مسافرتي به دليل نبود درآمد يا عذر كاركنان را خواستند يا 
دفاترشان را تعطيل كردند و به بازار سكه و ارز و بورس مهاجرت كردند. 
60هزار كارگاه صنايع دستي در كشور نيز از تعطيل و بيكاري در امان 
نماندند. فعاالن صنعت گردشگري از اسفندماه سال گذشته تا همين 
امروز كه قرار است معاون گردشگري كشــور برنامه هاي روز جهاني 
گردشگري را با لبخند و اميدواري اعالم كند، رخت سياه ورشكستگي 
بر تن كرده انــد. برنامه هاي روز جهاني گردشــگري امروز در چنين 
شرايطي توسط معاون گردشگري وزارت ميراث فرهنگي اعالم مي شود 
و بســته رونمايي ها براي دلداري به فعاالن اين صنعت داغ مي شود. 
اما هم وزير ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي كشور و هم 
معاون گردشگري او به خوبي مي دانند، براساس آمار فعاالن خصوصي 
در صنعت گردشگري ايران، هتلدارها و آژانس دارها و حتي سازمان 
جهاني جهانگردي، صنعت گردشگري ايران در بهترين چشم انداز تا 
پايان سال آينده و در سناريوي بدتر تا 2 سال آينده در كما خواهد ماند 
و چشم انداز اين صنعت با تداوم پاندمي كرونا و گزارش  سازمان هاي 
جهاني چندان مثبت نيست. چون ســازمان جهاني جهانگردي نيز 
اعالم كرده است، شمار گردشگران جهان تا پايان سال جاري ميالدي 
80درصد كاهش مي يابد و گردشــگري جهان با 1200ميليارد دالر 

خسارت روبه روست.

محمد باریكاني
دبير گروه زيست بوم

طرح انتقال آب خزر، جنگل های هيركاني را 
تخریب می كند

   سازمان جنگل ها طرح انتقال آب خزر به سمنان را عامل تخريب غيرقابل جبران جنگل هاي هيركاني اعالم كرد
   مخالفان طرح انتقال آب خزر به سمنان از رئيس جمهوري خواستند اجراي طرح انتقال آب خزر به كوير مركزي را متوقف كند

 سيدمحمد فخار
خبرنگار
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اين روزها نام »دينه كوه« در انتهاي  الموت 
شرقي بيشتر از هميشه تكرار مي شود. گزارش

همان روستايي كه كوچه هايش را به نام 
مادران نامگذاري كرده انــد؛ آنهايي كــه رفته اند، اما 
حضورشان بيشــتر از هر زمان ديگري حس مي شود و 
البته چندتايي هم كه هنوز از بركت حضورشان لبخند و 
زندگي در روســتا موج مي زند. همان ها كه ديگر زنان 
روستا به شوخي  مي گويند »اينها كوچه دار شده اند و ما 

را تحويل نمي گيرند. « 
اما دينه كوهِ امروز را مردم ســختكوش و مهمان نوازش 
دوباره ساخته و ســر زبان انداخته اند، وقتي كه 3 سال 
پيش چند جوان، اهل همين روســتا تصميم گرفتند 
تا دســتي به سر و روي روســتاي پدري شان بكشند و 
بزرگ ترها هم استقبال كردند. آخر در دينه كوه جوان ها 
زندگي نمي كنند. ميانگين سني جمعيت روستايي اش، 
به تأييد دهياري، 65 تا 70 ســال اســت و ديگر زاد و 
ولد هم ندارند. قرار اســت با همين نسل بازنشسته كه 
پيرترين شان 95سال دارد، روزهاي خوشي را در روستا 
رقم بزننــد. البته آنقدر كه انــرژي دارند خأل جمعيت 
جوان احساس نمي شود. به همين دليل از پس هر كاري 

برمي آيند، با همكاري و همياري و لبخند.
گزارش ميداني همشهري از دينه كوه، روستاي همسايه 
با كوه قزوين، و صحبت هاي شــورايار و دهيار آن را كه 
3 سال اســت براي ارتقاي وضعيت اين منطقه تالش 

مي كنند، بخوانيد.

3 انقالب عمراني در دینه كوه 
»اصغر بيكاني« شــورايار 
روســتا، جــزو همــان 
جوان هايــي اســت كــه 
خودش اكنون ساكن كرج 
اســت، اما از 3 سال پيش 
تمام آخــر هفته هايش را 
براي آباداني دينه كوه كنارگذاشته. در ورودي روستا به 
استقبال مان مي آيد و در ساختمان دهياري پاسخگوي 
سؤاالت مان مي شود. او مي گويد: براي شناخت دينه كوه 
بايد فلش بك بزنيم به دهه 60، زماني كه محور منطقه 
و در مركزيت الموت شــرقي بوديم. حتي دبيرســتان 
هم داشتيم. اما از سال 70 جمعيت كم شد و خيلي ها 
مهاجرت كردند. مشكالت زياد بود و مهم ترين آن راه. 
هر سال از اوايل آذر تا فروردين و ارديبهشت سال بعد، 
به خاطر برف، راه روستا مسدود مي شد و زندگي سخت  

مي گذشت.

بيكاني ادامه مي دهد: در دينه كــوه 3 انقالب عمراني 
داشتيم. اوايل دهه 80 كه برق آمد و تقريبا فضاي سنتي 
روستا از بين رفت. انقالب دوم هم با شروع ساخت جاده 
الموت - تنكابن رخ داد كه 15سال از شروع آن مي گذرد، 
اما هنوز تمام نشده. انقالب سوم  هم اخيرا رخ داده؛ نصب 

تابلوهايي به نام مادران  و مادربزرگ هايمان.
اين عضو شوراي روستا به مشــكالتي كه احداث جاده 
الموت - تنكابن براي روســتاهاي اين منطقه به وجود 
آورده اشاره مي كند و مي گويد: اقليم بكر و بافت سنتي 
روستا در حال از بين رفتن است اما براي توسعه چاره اي 
جز قبول ساخت اين مسير نداشتيم، البته چشمه اي را 
كه آب شرب اهالي روستا را تامين مي كرد از دست داديم. 
به دليل تراشه اي كه به كوه ها خورد، دامداري اين منطقه 
هم از بين رفت و اهالي امكان چــراي دام ها را ندارند. 
انفجارهاي مهيب براي عريض كردن جاده و رانش زمين 
در 500متري روستا هم ترس و وحشت عجيبي براي 
اهالي به وجود آورد. در نهايت با وجود تمام اين مشكالت 

همه رضايت دادند كه جاده احداث و زودتر تمام شود.
بيكاني درباره تصميم شــان براي آباداني دوباره روستا 
عنوان مي كنــد: چند وقت پيش نزد بخشــدار رفتيم 
و تقاضا داشتيم كه برخي امور روســتا انجام شود. اما 
بخشــدار گفت »اصال دينه كوه كجا هست؟« از همان 
زمان مصمم شديم كه نام روســتا را دوباره سر زبان ها 

بيندازيم.
او مي افزايد: دينه كوه ظرفيت چشمگيري در بومگردي 
و گردشــگري دارد. جنــگل كوهســتاني، رودخانه و 
آبشارهايي داريم كه تاكنون كسي در آنها تردد نكرده 
است. امامزاده  باالي كوهســتان هم جنبه گردشگري 
مذهبي دارد. بــراي معرفي اين ظرفيت ها مســيري 
طوالني در پيش داريم، اما االن ديگر نام روســتايمان 

مطرح شده است.

شوق اهالي از نصب پالك ها 
شورايار روستا درباره نامگذاري كوچه ها به نام مادران 
و استقبال اهالی روســتا برای نصب پالک ها هم عنوان 
می كند:  به دنبال قدردانی از زحمات زنان روستا بوديم. 
اين كه ديده شوند و نصب اين پالک ها شادی عجيب و 
اعتماد به نفس خوبی بين زنان روســتا به وجود آورده 
است. براي انتخاب اســامي هم شرايط خوبي داشتيم. 
چون به خاطر يك رسم قديمي، اسم تكراري در روستا 
نداريم. وقتي هم كه سراغ اســامي شناسنامه اي آنها 
رفتيم، ديديم كه برخي اســامي اصال آن چيزي نبوده 
كه ما سال هاست مي شنويم. مثال فرخ لقا را »لِقا« صدا 

مي كنند و ناز خانم را »نَزخانم«. 
بيكاني به خاطرات جالبي هم از روزهاي پالک گذاري 
اشــاره مي كند كه آقايان مي آمدند و مي گفتند: »آقا 

پالک ننه ما يا زن ما رو بده خودمان ببريم نصب كنيم.« 
يا شــخصي ديگري كه به او مي گويد: »اين اســامي را 

مي بينيم و روزي چندبار فاتحه مي خوانيم.« 
او تأكيد مي كند: با اين كار زنان و مردان به كوچه هاي 
روستا تعلق خاطر پيدا كرده اند و شرايط حفظ و نگهداري 
بهتر از قبل شده اســت. خود من هر روز كه از زير اين 
پالک ها رد مي شــوم، يكي از خاطرات كودكي ام زنده 
مي شــود. چون با تك تك اينها زندگي كرده ام و از هر 

كدام شان هزاران يادگاري گوشه ذهنم مانده.

حس خوب كوچه اي كه به نام ماست
ميان اهالي ســراغ آنهايي مي رويم كه چشم روستا به 
بركت حضورشان روشن اســت و هر روز چشم شان به 
تابلوهايي باز مي شود كه به نامشان خورده. حس خوبي 
دارند و حرف هاي جالبي مي زنند. »گل افروز« همســر 
كدخداي روستاست. به قول خودش ســواد ندارد، اما 
با لهجه اي شيرين مي گويد: »از خوشــحالي داره پرم 

مي گيره، خيلي دوست داشتم اين كارِ.« 
»نوا« هم در خانه اش را چند قدم آنطرف تر از تابلويي كه 
به نامش خورده، باز مي كند. عصا زنان بيرون مي آيد و با 
خنده مي گويد: »من كه هنوز نمردم، چرا اسمم را باالي 
كوچه زده اند.« »گلستان«، پيرزن روستايي همسايه، به 
خنده جوابش را مي دهد و مي گويد: »ناز مي كند، چون 
االن كوچه به نامش شده.« كم كم ديگر زنان روستا كه 
از حضورمان مطلع شده اند، مي آيند. »كبوتر پيكاني« 

به همراه »مه لقا« از راه مي رســند، همــان پيرزني كه 
هنوز لقا صدايش مي كنند. »ســيده حوا« كه كوچه اي 
به نامش نيست، مي گويد: »من ســنم كم است و تابلو 
به نامم نزده اند.« دخترهــاي مرحومه »ِمي  خانم« هم 
از حس قشنگي مي گويند كه نام مادرشان را روي تابلو 
ورودي كوچه مي بينند. اينكه فراموش نمي شود و هر 

روز حسش مي كنند.

یادگاري مردان به زنان روستا
حرف  مردان روســتا هم جالب است. ســيدامين اهلل 
موســوي، يكي از قديمي هاي روســتا و حامي طرح 
پالک گذاري، مي گويــد: »اين يك يــادگاري از ما به 
خانم هاي روستاســت.« مي خندد و ادامــه مي دهد: 
»آقايان همه جا هستند. خواستيم كه زنان مان هم ديده 
شوند.« به گفته سيد امين، قديمي ترين زني كه نامش 
پالک خورده »سلطنت« عمه پدري اش است. او البته به 
مشكالت روستا هم اشاره مي كند و مي افزايد: »در الموت 
شرقي ما آخرين روستا بوديم و محروميت هاي زيادي 
داشتيم. به قول قديمي ها هر آنچه ديده بيند دل كند 
ياد. ما سال ها ديده نمي شديم و داشتيم از ياد مي رفتيم. 

اما روستايمان را دوباره مي سازيم.« 
حاج ســبحان پيكاني همان كدخداي قديمي اســت 
كه نام همســرش را روبه روي خانه اش نصب كرده اند؛ 
»گل افروز« نظرش درباره نصب اين پالک ها جالب است. 
با همان لحن كدخدامنشي اش مي گويد: »كسي كه عقل 

داشته باشد، قدر اين كار را مي داند و كسي هم كه عقل 
ندارد از آن انتقاد مي كند.« وقتي از او سؤال مي كنم كه 
وقتي اسم همســرت را روي پالک مي بيني چه حسي 
داري؟ گل افروز را نگاه مي كند و مي گويد: »خودش را 

دارم، نگاهش مي كنم و لذت مي برم.« 
سيد افضل موسوي هم مي گويد: »همه  چيز داريم، اما 
اي كاش مشكل ساخت و ساز هم حل مي شد. خانه هايمان 
كوچك اســت و براي مهمان داري جا كــم داريم. اگر 
دكتري هم باشد كه حداقل هفته اي يك بار به روستا سر 
بزند و اهالي را معاينه كند، خوب است. خريد گاز مايع 
هم سخت و گران است و براي پر كردن هر كپسول بايد 

75 هزار تومان پول بدهيم.«
    

دينه كوه را ترک مي كنيم با ســوغاتي ارزشمند؛ اينكه 
سالمندي خزان زندگي نيســت. پيرزن و پيرمردهاي 
انتهاي الموت شرقي خم به ابرو نداشتند. مي خنديدند و 
غبار عمر بر زندگي شان ننشسته بود. اينجا دورهمي هاي 
عصرگاهي تمامي نــدارد و خنده و شوخي هايشــان 
با فاطمه خانم و آقاي بيكاني نشــانه قدرداني شــان از 
زحمات اين جوانان خالق و پرتالش اســت؛ وقتي كه 
مي گويند تا همين يك ماه پيش، از ســاعت 7غروب به 
بعد، سرگرمي ديگري جز خواب نداشتند، اما به همت 
جوان هاي شــوراياري و خانم دهيار آنتن شــبكه هاي 
ديجيتال به روســتا رسيده و شــبكه هاي تلويزيون را 

مي بينند مثل آينه.

روستاي مادران
مریم سرخوش 

خبر نگار

گزارش همشهري از روستاي »دينه كوه« كه مردان به پاس دريچه 
قدرداني از زحمات زنان و مادران، كوچه ها را به نامشان  كرده اند

»فاطمه پيكاني« نخســتين دهيار و زن 
مســئول در دينه كوه است. او از روزهايي 
مي گويد كه هنوز اهالي روستا حضورش را 
باور نكرده بودند و در همه جلسات مردانه 
روســتا تنها مي ماند. اما اكنــون به قول 
كل اهالي، چــه زن و چه مرد، هيچ كاري 
بدون »فاطمه خانم« انجام نمي شود. پيكاني مي گويد: ما 2دوره شورا 
نداشتيم و دليل آن هم آمار اشتباه سال 95 بود. آن زمان مأمور آمار به 
منطقه مراجعه مي كند، اما داخل روستا نمي آيد. تلفني از شوراياري 
وقت سؤال مي كند كه جمعيت چقدر اســت؟ او مي گويد 50 خانوار، 
اما مأمور آمار مي شــنود 5 خانوار و همان را ثبت مي كند. بعد از ثبت 
كشوري، شورا متوجه اين اشتباه مي شــود و مراجعات زيادي هم به 

فرمانداري و استانداري مي كند، اما نمي توانند آمار را اصالح كنند.
او ادامه مي دهد: 3 سال پيش، نه به نيت تشكيل شورا و دهياري، بلكه 
به خاطر دل خودمان يك سري كارها مانند ساماندهي زباله ها و نصب 
تابلو ورودي روستا را آغاز كرديم. بعد از مدتي تصميم گرفتيم كه شورا و 
دهياري داشته باشيم. خيلي تالش كرديم كه اصالح آماري صورت بگيرد 
و در نهايت هم موفق شديم جمعيت حقيقي دينه كوه را با 95 خانوار و 
حدودا 250 نفر ثبت كنيم. به پيشنهاد همان گروهي كه داشتيم من 
دهيار روستا شدم. روزهاي اول خيلي مي ترسيدم. تا آن زمان دينه كوه 
نه دهيار داشت و نه مسئول زن. جلساتمان در مسجد تشكيل مي شد و 
همه آقا بودند و من هم تنها گوشه اي مي نشستم، اما كم كم خانم ها هم 
آمدند. االن مديريت زنانه در روستاي ما جا افتاده و خانم ها جلودار جلسات 
شده اند. او درباره نامگذاري كوچه ها به نام مادران هم عنوان مي كند: زنان 
روستاي ما، با وجود تمام زحماتي كه مي كشيدند، ديده نمي شدند. جز 
خانه داري، باغداري، كشاورزي و دامداري هم برعهده زنان بود. به همين 
دليل طرح نامگذاري كوچه ها به نام خانم ها رقم خورد. اول مي گفتيم 
ممكن است مردان روستا قبول نكنند و بهشان بربخورد، اما نه تنها موافق 
بودند، بلكه تشــويقمان هم كردند. در ابتدا بخشداري قبول نمي كرد و 
پيشنهاد داد كه اسم گل بر معابر بگذاريم، اما اصرار كرديم و آنها هم قبول 
كردند. هم اكنون 36 پالک گذاري انجام شده و 20 كوچه ديگر مانده است 
و كلي اسم. دوست داشتيم نام همه مادران بر كوچه ها باشد، اما مجبور 

شديم براي انتخاب از بين شان اولويت بندي كنيم.
پيكاني ادامه می دهد: فضاي روســتاي ما را خودتان ديديد. زنان ما 
اعتماد به نفس خوب و باور قشــنگي درباره نقش مهم خودشان پيدا 
كرده اند و در اين سن و سال انرژي فوق العاده اي  دارند. از سوي ديگر 
در تعطيالت، جمعيت روستا بيشتر مي شود؛ فرزندان اهالي به همراه 
دوستان شان به »دينه كوه« مي آيند و گاهي جا براي پارک ماشين ها 

نداريم.

 دوست داشتيم
نام همه مادران بر كوچه ها باشد
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 بعد از ســال ها فرازونشــيب 
مهــر گزارش مــاه  در   باالخــره 

بازنشستگان كشوري شاهد 
تحقق مطالبه اصلي خود خواهند بود؛ مطالبه 
جنجالي همسان سازي  حقوق. حدود يك دهه 
است كه بازنشستگان مي گويند حقوق آنها 
بايد با حقوق شاغالن همسان يا دست كم به 
آن نزديك باشد. آنها صداي مطالبه گري براي 
اين حق قانوني را در هر جايي كه توانسته اند 
بلنــد كرده انــد؛ در ديدارهــاي رســمي، 
فعاليت هاي صنفي و شبكه هاي اجتماعي. 
مطالبه اي كه اگرچه قوانيني براي اجراي آن 
پيش بيني شــده بود، اما تحقق آن به دليل 
كمبود اعتبــارات به تعويق افتــاده بود. در 
سال هاي اخير با رشــد تورم، مطالبه براي 
همسان سازي  حقوق بازنشستگان بيش از هر 
زمان ديگري شنيده مي شــد. سرانجام در 
آخرين ســال فعاليت دولت حسن روحاني، 
مســئوالن دولت اعالم كردند كه اعتبارات 
موردنيــاز بــراي همسان ســازي حقوق 
بازنشستگان كشوري را تامين مي كنند. زمان 
اجراي همسان سازي  نيمه دوم امسال اعالم 
شد. دولت به برنامه زمانبندي اش متعهد ماند 
و رئيــس ســازمان برنامه و بودجه كشــور 
پنجشــنبه سوم مهر دســتورالعمل اجراي 
همسان ســازي  حقوق بازنشســتگان را به 
صندوق هاي بازنشستگي كشوري و سازمان 
تامين اجتماعي نيروهاي مسلح ابالغ كرد. 
ايــن دســتورالعمل از اول مهر ماه امســال 

الزم االجرا خواهد بود.
به گزارش همشــهري و به نقل از ســازمان 
برنامــه و بودجه طبق اين دســتورالعمل و 
در راســتاي اجراي ماده سي ام قانون برنامه 
ششم توسعه كشــوري و تصويب نامه اول 
مهر 99هيأت وزيران حقوق بازنشســتگان، 
وظيفه بگيران و مســتمري بگيران صندوق 
بازنشســتگي كشــوري و ســازمان تامين 
اجتماعي نيروهاي مسلح كه تا 30 بهمن ماه 

1398 بازنشسته شده اند، از ابتداي مهرماه 
امسال براساس افزايش امتيازات جداول مواد 
109 و110 قانون مديريت خدمات كشوري 
مصوب سال 1386 به شرح جداول پيوست با 
ضريب 2هزار و 438 ريال محاسبه و پرداخت 
مي شود؛ به نحوي كه حقوق بازنشستگان در 
هر طبقه، گروه شغلي، درجه و رتبه مصوب 
فارغ از سال بازنشســتگي آنان متناسب با 
سنوات خدمت از 90درصد ميانگين حقوق 
مشمول كسور بازنشستگي شاغالن 30سال 
خدمت  تراز مشــترك همان صندوق كمتر 

نباشد.
طبق ماده 2، چنانچه حقوق بازنشســتگي، 
وظيفه بگيران و مستمري بگيران مشمولي 
كه از تاريخ اول اســفند 1398 تا 30 بهمن 
1400 بازنشسته، ازكارافتاده يا فوت شده يا 
مي شوند، با رعايت قوانين موضوعه از حقوق 
تعيين شده در تطبيق با ماده )يك( و تبصره 
ذيل آن در اين دســتورالعمل، كمتر شود، 
حقوق بازنشســتگي آنان مطابق امتيازات 
جداول ماده )يك( و مفاد تبصره آن به عنوان 

متناسب سازي  ترميم مي شود.
براســاس ماده3، براي موارد خارج از قانون 
نظام هماهنگ پرداخــت كاركنان دولت و 
قانون مديريت خدمات كشــوري، تطبيق 
گروه شغلي بازنشستگان كشوري و لشكري 
با رعايت طرح طبقه بندي مشاغل مشمولين 
قانون مديريت خدمات كشوري ظرف مدت 
يك هفته پــس از ابالغ اين دســتورالعمل، 
به طور مشــترك توسط ســازمان اداري و 
استخدامي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و توســط 
سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان 
برنامه و بودجه كشور به صندوق هاي ذيربط 

ابالغ مي شود.
در ماده 4، اين دســتورالعمل آمده اســت، 
چنانچه حقوق هــر يك از بازنشســتگان، 
وظيفه بگيران و مستمري بگيران تا 30 بهمن 

1400 براساس مقررات مورد عمل مربوط، 
بيش از ارقام اين دســتورالعمل باشد، ارقام 

بيشتر مالك عمل قرار مي گيرد.
براســاس مــاده 5، افزايش حقوق ناشــي 
از اجراي ايــن دســتورالعمل تحت عنوان 
»متناسب ســازي  حقوق بازنشســتگان با 
شاغالن براساس ماده 30قانون برنامه ششم 
توسعه« به صورت جداگانه در فيش حقوقي 
بازنشستگان درج خواهد شد. ماده 6 تصريح 
كرده كه ســاير صندوق هاي بازنشســتگي 
وابسته به دستگاه هاي اجرايي مي توانند از 
محل منابع داخلي خود، با تصويب هيأت امنا 
يا مجمع عمومي، حداكثر در سقف افزايش 
حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري نسبت 
به متناسب سازي  حقوق بازنشستگان خود 
اقدام كنند. ماده7 اين دستورالعمل مي گويد، 
چنانچه در اجراي مفاد اين دســتورالعمل و 
جداول پيوست آن مشكالتي حاصل شود، 
مراتب همراه مستندات آن توسط صندوق 
بازنشســتگي كشــوري و ســازمان تامين 
اجتماعي نيروهاي مسلح به سازمان برنامه 
و بودجه كشور منعكس و تصميم مقتضي در 
اين خصوص اتخاذ و به صندوق هاي ذيربط 

ابالغ خواهد شد.

پول همسان سازي از كجا مي آيد؟ 
همسان ســازي حقــوق يكــي از مطالبات 
اصلي بازنشستگان صندوق  هاي مختلف در 
دهه هاي گذشــته بوده است. همسان سازي  
به زبان ســاده به اين معناست كه مي گويند 
حقوق بازنشســتگان بايد با حقوق شاغالن 
همسان يا دســت كم به آن نزديك باشد، اما 
در همه اين سال ها، اين مسئله از دولتي به 
دولت بعدي موكول شده تا باالخره به پايان 
عمر دولت حسن روحاني رسيده است. اين بار 
دولت مصمم شــده تا همسان سازي حقوق 
را اجرايــي كند. درحالي كه ســاير دولت ها 
هميشه اين پرســش را مطرح مي كردند كه 

بودجه مورد نياز براي همسان سازي حقوق 
بازنشستگان از چه محلي تامين شود، دولت 
روحاني به يك راهكار رســيده است. طبق 
اعالم قبلي و ابالغيه اخير ســازمان برنامه و 
بودجه از مهر امســال، حقوق بازنشستگان 

كشوري با شاغالن همسان مي شود.
اواخر تير بود كــه محمدباقر نوبخت، رئيس 
ســازمان برنامه و بودجه از اختصاص 6هزار 
ميليارد تومــان بودجه بــراي اجراي طرح 
همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري و 
لشكري خبر داد. پيگيري ها گوياي آن است 
كه همسان ســازي در صندوق بازنشستگي 
كشوري، ساالنه حدود 28 تا 30هزار ميليارد 
تومان اعتبار الزم دارد. به عبارت ديگر حاال 
كه همسان ســازي  در ســال جاري در نيمه 
دوم اجرا مي شــود، براي 6ماه حدود 14 تا 
15هزار ميليارد تومان اعتبار در اين زمينه 
تخصيص داده شده است. يكي از نگراني هاي 
كارشناسان به ويژه اقتصاددانان از اجراي اين 
طرح، بحث تامين اعتبار آن است؛ به ويژه در 
بلند مدت. هم اكنون محل تامين اعتبار شفاف 
و قرار است اعتبار موردنياز اين همسان سازي 
از محل فروش ســهام شــركت هايي كه در 
اختيار صندوق قرار مي گيرد، تامين شــود. 
آنطور كه اكبر افتخاري، مديرعامل صندوق 
بازنشستگي كشــوري مي گويد، دارايي ها و 
درآمدهاي صندوق بازنشســتگي كشوري 
بايد رشد كند. او كه در روزهاي اخير همزمان 
با اجراي طرح همسان سازي، تالش كرده از 
طريق شبكه هاي اجتماعي با بازنشستگان 
گفت وگو كرده و به پرسش هايشــان پاسخ 
بدهد، گفته اســت كه در ســال 2019 در 
22كشــور دنيــا دارايي هــاي صنــدوق 
بازنشستگي 19 درصد رشــد داشته است، 
اما به دليل پايين بودن نرخ بهره و ســود، در 
كشور هاي توسعه يافته ارزش آفريني با سرعت 
انجام نمي شــود، اما با وجود اين صندوق ها 
توانسته اند دارايي خود را 19درصد رشد دهند 

كه اين نشان دهنده آن اســت كه در حوزه 
اقتصادي خوب عمل كرده و دارايي هاي خود 

را حفظ كرده اند.
 بــه گفته افتخاري، بيشــترين ســهم اين 
دارايي ها مربوط بــه آمريكا بــا حدود 18 
درصد رشد بوده اســت و اگر در كشور هاي 
ديگر دارايي هــا و بازدهي هاي صندوق هاي 
بازنشستگي رشد نداشته باشــد، با چالش 
روبه رو مي شــوند كه كشــور ما نيز يكي از 
آنهاســت. آمريكا، بريتانيا، ژاپن، اســتراليا 
و كانادا 5 كشوري هســتند كه دارايي هاي 
صندوق بازنشستگي در آنها و همچنين سود 

آن بيش از ساير كشور هاست.
آنطور كه افتخاري مي گويــد، درآمد هاي 
صنــدوق بازنشســتگي از 4منبع كســب 
مي شــود كه يكي از آنها كســورات حقوق 
شــاغالن، درآمد حاصل از سرمايه گذاري، 
تعهدات دولت و ســاير درآمدهاســت كه 
تعهدات پرداخت حقوق، همسان ســازي ، 
امور رفاهي و بيمــه تكميلي درمان ازجمله 
اقداماتي اســت كه صندوق بازنشســتگي 
كشــوري انجام مي دهــد. هم اكنون يك و 
نيم ميليــون بازنشســته تحت پوشــش 
صندوق كشــوري هســتند و يك ميليون 
شــاغل نيز از صندوق بازنشستگي حقوق 
دريافت مي كنند. به گفته افتخاري، تعداد 
بازنشسته ها بيش از 15درصد رشد داشته؛ 
درحالي كه درآمد هاي صندوق بازنشستگي 
كشوري )كســوربرداري( 11درصد كاهش 
داشته اســت. اين صندوق پيش بيني كرده 
در ســال 99 اعتبــار دولــت در كمك به 
صندوق بازنشســتگي به 75درصد برسد و 
كسور بازنشستگي نيز به 18درصد كاهش 
يابد. افتخــاري مي گويد: ايــن موضوع نيز 

نشــان دهنده كاهش درآمدهاي صندوق 
كشوري است عالوه بر اينكه درآمد حاصل 
از سرمايه گذاري هاي صندوق تنها 7درصد 

رشد داشته است.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري به 
پيش بيني وضعيت صندوق كشوري در سال 
1420 اشاره كرده و مي گويد: به فرض اينكه 
تعداد بازنشســتگان در 20سال آينده ثابت 
بماند و افزايش حقوق را ساالنه فقط 20درصد 
داشته باشيم، پيش بيني مي كنيم كه در سال 
1420 حدود 2و نيم برابر از بودجه عمومي 
امسال بيشتر بايد حقوق بدهيم. پيش بيني 
مي شود در سال 1420 حداقل ميزان حقوق 
پرداختي به بازنشســتگان كشوري 4هزار و 
500 ميليارد تومان باشــد. بنابراين چالش 
اصلي صندوق بازنشســتگي در آينده اي كه 
دور نيست، وابستگي به بودجه عمومي دولت 
است و راهبرد حل اين چالش، بهبود بهره وري 
دارايي هــا و اصالح سرمايه گذاري هاســت. 
به گفته مديرعامل صندوق بازنشســتگي 
كشــوري، هدف صندوق بايد اين باشد كه 
سهم دولت در صندوق بازنشستگي كشوري 
به 50درصد كاهش پيدا كنــد. »آيا ما توان 

ايفاي تعهدات آينده را داريم يا خير؟«
 افتخاري در پاسخ به اين پرسش مي گويد: 
»پاسخ اين سؤال خير اســت و براي خروج 
از اين مشــكل يا بايد حق بيمه شــاغالن 
كسورپرداز را باال ببريم كه امكان پذير نيست، 
يا اينكه افزايش جذب شاغالن را بيشتر كنيم 
كه در اين خصوص نيز با محدوديت مواجه 
هستيم يا اينكه حقوق و مزايا را افزايش دهيم 
كه اين هم امكان ندارد؛ بنابراين تنها راه تغيير 
مسير سرمايه گذاري در بنگاه هاي پربازده و 

بهبود بنگاه داري است.« 

همشهري از جزئيات اجراي طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري گزارش مي دهد

 همسان سازي همه مشكالت معيشتي بازنشستگان را حل نمي كند، اما آنها توانسته اند پس از حدود يك دهه 
فعاليت صنفي و چانه زني از پايين، سازمان هاي باالدستي را مكلف به اجراي قانون كنند

برابريپسازيكدههمطالبهگري
پرسش

همسان سازي چقدر از مشكالت 
بازنشستگان را حل مي كند؟

اينكه اجراي همسان ســازي دقيقا چقدر از مشــكالت معيشــتي 
بازنشســتگان را حل مي كند با توجه به تــورم و افزايش قيمت ها و 
همچنين فاكتورهاي ديگر مانند باال رفتن هزينه هاي سالمت و مراقبت 
در زمان سالمندي، پاسخ روشن و ســاده اي ندارد. فرزاد اشرف، عضو 
هيأت مديره كانون بازنشستگي استان تهران به همشهري مي  گويد، 
امروز مسئله مهم اين است كه مطالبه طوالني مدت بازنشستگان براي 
اجراي همسان سازي  به نتيجه رســيده اما مسئله مهم تر آن است كه 
صندوق هاي بازنشستگي براي تامين اعتبارات مورد نياز در ماه هاي 
آينده و همچنين سال هاي بعد با مشــكل مواجه نشوند. از نظر اينكه 
اين افزايش حقوق ها چــه تأثيري بر كيفيت زندگي بازنشســتگان 
كشوري و لشكري خواهد داشت، اشــرف هم معتقد به تأثيرگذاري 
چندعاملي متغيرهاست. به گفته او، اگرچه اين افزايش حقوق و اجراي 
اين قانون گام بلندي براي تحقق مطالبات بازنشســتگان اســت، اما 
همه مشكالت آنها را حل نمي  كند: »تورم هميشه به عنوان مهم ترين 
مسئله اثر گذار بر كيفيت زندگي اقشار كم درآمد و آسيب پذير عنوان 
شده است. همسان ســازي يا آنطور كه دولت بارها به آن اشاره كرده 
»متناسب سازي«درواقع قرار بوده به يكي از ابزارهاي دولت براي كاهش 
فشاِر تورم بر بازنشستگان تبديل شود، اما ظاهرا اين جريان نمي تواند 
مشكالت ناشــي از تورم را به صورت كامل پوشش دهد. گزارش هاي 
بسياري وجود دارد كه نشان مي دهد افزايش حقوق شاغالن متناسب 
با افزايش نرخ تورم در كشــور نبوده اســت. در نتيجه همسان سازي 
حقوق بازنشستگان با حقوق شاغالن حتي به صورت 90درصدي هم 
نمي تواند تورم را به صورت كامل پوشــش دهد؛ چراكه شاغالن هم با 
درآمدهاي فعلي از تورم عقب هستند.«  اهميت مسئله زماني خودش 
را نشــان مي دهد كه خط فقر با حداقل حقوق بازنشستگان مقايسه 
مي شــود. طبق داده هاي مركز آمار خط فقر هم اكنون حدود4 و نيم 
ميليون تومان درنظر گرفته شده است؛ اين در حالي است كه طبق آمار 
مؤسسه صبا، هم اكنون 90درصد از بازنشستگان كشوري زير3 و نيم 
ميليون تومان در  ماه حقوق دريافت مي كنند. به همين دليل است كه 
همسان سازي امري الزم است و در عين حال نمي تواند اين شكاف ميان 
حقوق و مخارج را به طور كامل پوشش دهد. با وجود اين مسائل كه نگاه 
واقع بينانه ما به شرايط معيشتي بازنشستگان را ممكن مي كند، اجراي 
همسان سازي  حقوق بازنشستگان پس از حدود يك دهه مطالبه گري 
مستمر بيش از آنكه از منظر اقتصادي تحليل شود از منظر اجتماعي 
قابل توجه است. بازنشستگان كه از گروه هاي فعال اجتماعي در ايران 
هستند، توانستند اين مطالبه همگاني و برخورداري از حقوق همسان 
با شاغالن را در آخرين ســال فعاليت دولت روحاني سرانجام به اجرا 
برسانند؛ نتيجه اي كه اگرچه همه مشكالت اقتصادي و معيشتي آنها 
را حل نمي كند، اما احساس رضايتمندي شان را بيشتر كرده و به آنها 
انگيزه بيشتري براي فعاليت هاي مدني و پيگيري مطالباتشان مي دهد.
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 بخش ديگــري از تخيل 
اينترنت 

گذشــته در حال تبديل اشيا
شــدن به واقعيت است. 
شركت آمازون اخيرا از يك دوربين پهپاد 
رونمايي كرده كه درصورت تشــخيص 
احتمــال ورود مشــكوك بــه خانــه، 
حسگرهاي آن فعال شده و به صاحبخانه 
اطالع مي دهد. اين شركت همچنين يك 
سرويس پخش بازي هاي آنالين و يك 
صفحه نمايش فعال شــده با صدا نيز به 

عالقه مندان معرفي كرد.
به گزارش بي بي ســي، طراحي دوربين 
اينترنتي پرنده كه از سوي بخش امنيت 
خانه هوشــمند Ring آمازون معرفي 
شده، به گونه اي اســت كه در زمان نبود 
ساكنان خانه فعال مي شود و تنها محدود 

به يك طبقه است.
هنگامي كه ايــن دوربين پهپادي به نام 
Always Home Cam توســط يك 
ورود مشــكوك يا هر نوع خطر ديگري 
در سيستم عامل فعال شود، صاحبخانه 
براي ديدن فيلم هاي زنده اين ورود، يك 
هشدار روي تلفن هوشمند خود دريافت 
مي كند. آمــازون مي گويد كــه هنگام 
طراحي دستگاه، حفظ حريم خصوصي 

مهم ترين دغدغه آنها بوده است.

ليال روحي، رئيس Ring مي گويد: اين 
دوربين تنها هنگامي كه در حركت است 
از وضعيت خانه گزارش مي دهد و زماني 
كه حركت نمي كنــد در جاي خود قرار 

گرفته و دوربين آن مسدود مي شود.
قيمت اين دســتگاه قرار اســت هنگام 
فروش 250دالر باشد و در زمان رونمايي 

فقط در آمريكا در دسترس خواهد بود.
يك گروه مدني حفظ حريم شــخصي، 
دوربين پهپــادي را ناخوشــايندترين 
محصول نظارت بر خانه آمازون توصيف 
 كرده است. »ســيلي كارلو« از شركت

Big Brother Watch مي گويد: تصور 
اينكه چــرا آمازون فكر مي كند كســي 
مي خواهد دوربين هاي اينترنتي پرنده 
متصل به يك شــركت جمع آوري داده، 
همــواره در حريم خصوصــي خانه آنها 
بچرخد، دشــوار اســت، امــا نمي توان 
تأثيري كه توســعه محصول آمازون بر 
بازار رو به رشد وســايل نظارتي دارد را 
 CCS Insight منكر شد. بن وود، مشاور
 Always Home Cam :اما مي گويــد
وســيله اي فوق العاده بلند پروازانه است 
كه بــراي بســياري از مصرف كنندگان 

چيزي شــبيه يك فيلم علمي تخيلي 
به نظر مي رسد. به نظرم آنهايي كه عالقه 
زيادي به فناوري هاي هوشــمند خانه 
دارند از اين وسيله استقبال مي كنند. با 
اين حال، اينگونه وسايل به احتمال زياد 
بحث بزرگي در مــورد حريم خصوصي 
و نقش آينــده فنــاوري در خانه ايجاد 
خواهد كرد. بخش Ring همچنين از يك 
دوربين امنيتي جديد كه براي استفاده 
در اتومبيل طراحي شده است، رونمايي 
كرد كــه هنگام پــارك بــودن خودرو 

فعاليت هاي اطراف را كنترل مي كند.
اينگونه وسايل نظارتي پيش از اين به دليل 
اينكه عادي ســازي  نقض حريم شخصي 
به حســاب مي آمد به شــدت مورد انتقاد 
قرار گرفته بود. اين بخــش ادعا مي كند 
محصــوالت موجود خــود ازجمله زنگ 
درهاي ويدئويي، دوربين هاي فيلمبرداري 
داخلي و سيستم هاي هشدار هوشمند به 

ايمن سازي  محله ها كمك كرده است.
طبق تحقيقات شــركت تحقيقات بازار 
Strategy Analytics انتظــار مي رود 
هزينه هاي جهاني مصرف كنندگان در 
محصــوالت خانگي هوشــمند به دليل 
ركود اقتصادي ناشي از بيماري همه گير 
كوويــد-19 حــدود 15درصــد در 
سال جاري كاهش يابد و به 44ميليارد 
دالر برســد، اما پيش بيني مي شود اين 

رقم در سال 2021جهش داشته باشد.

زهرا خلجي
خبر نگار

جهان استارتاپي

 رونق استارتاپي
 در اجاره اشتراكي آپارتمان 

اجاره آپارتمان در بسياري از شهرهاي بزرگ دنيا درحال كاهش 
است، اما برخي از كارآفرينان و ســرمايه گذاران هنوز هم باتوجه 
به شــيوع ويروس كرونا، برنامه هاي طوالني مدتــي در صنعت 
مسكن در دست دارند. به نوشــته وال استريت ژورنال، استارتاپ 
زندگي اشــتراكي و اجاره آپارتمــان Common، در ماه جاري 
ميالدي با جمع آوري 50ميليون دالر ســرمايه جديد، تبديل به 
جديدترين شركت آپارتماني شد كه مي تواند باوجود همه گيري 
كوويد-19، كار خود را همچنان توسعه بدهد. در اوايل تابستان 
 .Juno Residential Inc امسال، استارتاپ توسعه آپارتمان
با 11ميليــون دالر ســرمايه، كار خود را آغاز كــرد. تقاضا براي 
آپارتمان هاي شهري به ســرعت رو به كاهش است، زيرا جوانان 
متخصص با توجه به كم شدن مهاجرت ها براي زندگي در فضايي 
بيشتر به حومه شهر نقل مكان مي كنند. طبق گفته برخي ارزيابان 
و مشاوران امالك و مستغالت در منطقه منهتن، متوسط قيمت 

اجاره 7/7درصد نسبت به سال قبل كاهش داشته است.
»بَِرد هارگريوز« مدير اجرايي استارتاپ Common مي گويد كه 
در مقابله با كاهش شديد اشــغال به دليل عواقب ناشي از بيماري 
كوويد-19، يك طرح پرداخت جديد به مستأجران درگير با اين 
موضوع ارائه داده كه اجاره بها را نيز براي ديگران كاهش مي دهد. 
اما در كل او انتظار دارد كه پس از پايــان همه گيري، بازار اجاره 
آپارتمان دوباره رونق بگيرد. هارگريوز در اين خصوص گفت: »در 
مورد آينده دفتر و آينده خرده فروشــي سؤاالتي وجود دارد، ولي 

مردم هميشه به مكاني براي زندگي احتياج دارند. «
استارتاپ Common كه در ســال2015در نيويورك تاسيس 
شده است، به عنوان يك شــركت زندگي اشتراكي )زندگي چند 
نفر به صورت مجزا در يــك واحد آپارتماني( شــروع به كار كرد. 
اين اســتارتاپ، آپارتمان ها را تحويل مي گرفت و اتاق هاي مبله 
را در اين آپارتمان ها به صورت مشــترك بــه نيروهاي كار جوان 
اجاره مي داد. با اين حال و در ســال هاي اخير، اين استارتاپ نيز 
به تدريج به مديريت ســنتي تر آپارتمان گســترش يافته است و 
زندگي اشتراكي اكنون تنها نيمي از تجارت آن را تشكيل مي دهد. 
هارگريوز مي گويــد، 80درصد واحدهايي كه اين اســتارتاپ به 
مشتريان خود ارائه مي كند، تحت نوعي از توافقنامه تقسيم درآمد 
امضا شده است. اين بدان معناســت كه ضرري متوجه مشترك 
درصورت كاهش تقاضا به طــور خودكار، نخواهد بود؛ درســت 
مثل برخي از شركت هاي اشتراكي. اين اســتارتاپ كه در پايان 
سال2019ميالدي، 1500دســتگاه آپارتمان را تحت مديريت 
خود داشــت، حاال با توسعه كار، توانســته اين تعداد را به حدود 
3500دستگاه برساند كه در چنين شرايطي، مي توان آن را يك 

كار بزرگ دانست.

باتري چالش مهم دنياي امروز 
فناوري اســت. به ويژه درباره فناوري

خودروهاي برقي توان و قدرت 
باتري مهم ترين نكته به حساب مي آيد.

ايالن ماســك، مديرعامل شــركت مشهور 
تســالموتورز در حوزه خودروهاي برقي اما 
اخيرا در جلسه اي با سهامداران شركت خود 
نســل جديدي از باتري هاي وسايل نقليه 
برقي را معرفي كرد كه قدرتمندتر، ماندگارتر 
و گران تــر از باتري هاي فعلي اين شــركت 
خواهند بود. ماســك به عنــوان مديرعامل 
شركت تسال گفت ســلول هاي استوانه اي 
بزرگ تر تســال، 5برابر انرژي بيشتر، 6برابر 
قــدرت بيشــتر و 16درصد بــرد رانندگي 
بيشتري براي كاربران خودروهاي برقي اين 
شركت فراهم مي كند. او البته اضافه كرد كه 
تا توليد كامل اين باتري حدود 3سال ديگر 
باقي مانده است. ماسك در ادامه اين جلسه 
كه »روز باتري« نامگذاري شد گفت: ما در 
آينده ديگر چيزي به اسم ماشين ارزان قيمت 
نخواهيم داشــت. اما بايد هزينه باتري ها را 
كاهش دهيم. به گفته ماسك براي كمك به 
اين كاهش هزينه، تسال قصد دارد سلول هاي 
باتري را در »گيگافكتوري« نوادا بازيافت كند 
و همچنين ميزان كبالت -يكي از گران ترين 
مواد باتري- را تقريبا به صفر برساند. به عالوه 
تسال قصد دارد باتري هاي سلولي خود را در 
چندين كارخانه تمام اتوماتيك در سراســر 
جهان توليد كند. به گزارش تك كرانچ، طبق 
گفته »درو باگلينو« معاون ارشــد نيروگاه 
نيرو و مهندسي انرژي تســال، اين شركت 
خودروســازي قصد دارد باتري هاي جديد 

را از طريق فرايند مونتــاژ كامال خودكار و با 
حركت مداوم توليد كند. ماسك نيز در ادامه 
سخنراني خود در اين مراســم برنامه هاي 
كاهــش هزينه ها را اعــالم و تأكيد كرد كه 
تسال مراحل طراحي و ساخت باتري جديد 
خود را هنوز تكميل نكرده اســت. با اعالم 
اين خبر سهام اين مؤسســه خودروسازي 
نيز كاهش يافت. تسال انتظار دارد سرانجام 
بتواند ســاالنه 20ميليون خــودروي برقي 
بســازد. اين در حالي اســت كه امسال كل 
صنعت خودرو انتظار دارد 80ميليون خودرو 
در سطح جهان تحويل دهد. نكته جالب در 
افتتاحيه رويداد »روز باتري« كه توجه بيش 
از 270هزار بيننده آناليــن را به خود جلب 
كرد، اين بود كه ماسك در حالي روي صحنه 
قدم مي زد و ســخنراني مي كرد كه حدود 
240ســهامدار شــركت او هركدام در يك 
تسالي مدل3 در پاركينگ شركت نشسته 
بودند و با زدن بوق، حرف هــاي او را تأييد 
مي كردند. به دليل تغيير در تركيب باتري، 
در ســال هاي اخير قيمت متوسط وسايل 
نقليه الكتريكي كاهــش يافته اما همچنان 
قيمت آنها از اتومبيل هاي معمولي بســيار 
باالتر است. به گفته شركت مشاور خودروي 
 Cairn Energy Advisorsالكتريكــي
بســته هاي باتري تسال در ســال2019 هر 
كيلووات ســاعت 156دالر هزينه داشــت 
كه هزينه بسته 90كيلووات ساعتي حدود 

14هزار دالر اعالم شده است.
تســال عالوه بر كارخانه جديد در فريمونت، 
در حال ساخت تاسيســات توليد باتري در 

كارخانه جديد خود در آلمان است.

باتري هاي قدرتمند براي خودروهاي آينده 
مديرعامل شركت تسال مي گويد باتري هاي قدرتمندي در اين شركت در حال ساخت است 

كه شتاب و مسافت طي شده خودروهاي برقي با يك بار شارژ را به شدت افزايش مي دهد

درحالي كه دولت آمريكا درصدد ممنوع كردن تيك تاك 
و وي چت اســت، آمريكايي ها در تالشند تا دسترسي به 
اين اپليكيشن ها را حفظ كنند. حاال استفاده از فيلترشكن 

براي آنها تازگي دارد و به همين خاطر بررسي امنيتي آنها 
شدت بيشتري گرفته است. ده ها فيلترشكن رايگان وجود 
دارد كه وعده مي دهند شما در اينترنت ناشناس هستيد، 
سابقه وب گردي شما پنهان مي ماند و از حريم خصوصي 
شما محافظت مي شود. با اين حال، اين وعده ها را باور نكنيد، 
چرا كه وي پي ان رايگان براي شما خطرناك است. به گزارش 
تك كرانچ، اينترنت محلي ناامن براي حريم خصوصي است. 

ارائه دهندگان اينترنت مي توانند تاريخچه وب گردي شما را 
بفروشند، دولت ها مي توانند از شما جاسوسي كنند و اين 
امكان براي غول هاي فناوري فراهم مي شود تا داده هاي شما 
را رديابي و جمع آوري كنند. بسياري از مردم كه از وي پي ان 
يا شبكه هاي خصوصي مجازي اســتفاده مي كنند، فكر 
مي كنند كه در برابر جاسوسي هاي فضاي مجازي در امان 

هستند، درحالي كه اينگونه نيست. 

 هشدار درباره 
فيلترشكن هاي رايگان

شركت آمازون به تازگي از 
دوربين هاي پرنده اي رونمايي 

كرده كه مي تواند در زمان خطر 
در خانه پرواز كرده و صاحبخانه را 

مطلع كند

امنيت هوايي 
در خانه هاي 

مسكوني

سرويس جديد استريم بازي 
رونمايي مهــم ديگر آمازون 
راه اندازي سرويس استريم 
آناليــن بازي هــاي مبتني 
 Luna .بر فضاي ابــري بود
بازي ها را روي ســرورهاي 
رايانه اي از راه دور اجرا مي كند 
تا بازيكنــان نيازي به خريد 
كنسول يا ساير دستگاه هاي 
اختصاصي فراتــر از كنترل 
باشــند. سرويس  نداشته 

+Luna  اين پلتفرم، امكان دسترســي به مجموعه بازي هــاي قديمي مانند 
 Metro: Exodus و Control، Resident Evil: Biohazard، Sonic Mania
را با پرداخت 6دالر در  ماه فراهم مي كند. پشــتيباني از آيفون و iPad روي اين 
پلتفرم نكته قابل توجهي است؛ چراكه اپل ساير سرويس هاي پخش كننده بازي ها 

را كه از قوانين App Store پيروي نمي كردند، محدود كرده است.

ث
مك



 شنبه 5 مهر 99  شماره 8047 12
آمــار مبتاليــان  ديروز

3563
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

369842 
آمــار جان باختگان ديروز

207
كل آمــار جان باختگان

25222

در روزهاي اخير شبكه هاي اجتماعي 
پر شده از فايلي صوتي كه به نام مينو 
محرز، عضو كميته علمي ستاد ملي 
مقابله با كرونا دست به دست مي شود. 
در اين فايل فردي از مردم مي خواهد 
از واكسن آنفلوآنزا استفاده نكنند. 
محرز اين سخنان را تكذيب كرده 
و گفته است كه مردم نبايد به همه 

آنچه در شبكه هاي اجتماعي به دستشان مي رسد،  اعتماد كنند. به 
گزارش همشهري، در اين فايل صوتي گفته شده از واكسن آنفلوآنزا 
به عنوان ابزاري براي جاسوسي و درنهايت كشتن افراد استفاده 
مي كنند. اين فرد حتي پا را از اين هم فراتر مي گذارد و در ادعايي 
ديگر مي گويد بيل گيتس، ميلياردر معروف آمريكايي با توليد اين 
واكسن در تالش براي كشتن ۷ميليارد نفر از مردم جهان است و 

اين كار را از مردم ايران آغاز كرده است.

ضد واكسن نيستم؛ مردم واكسن بزنند
مينو محرز به همشهري مي گويد انتشار چنين شايعات و ادعاهايي 
منتسب به او مسبوق به سابقه است و بارها شاهد چنين اتفاقي 
بوده اســت: همواره عده اي كه مخالف استفاده مردم از واكسن 
آنفلوآنزا هستند در آستانه شيوع اين بيماري دست به طرح چنين 
شايعاتي مي زنند. چنين شايعه سازي  هايي براي نخستين بار نبوده 

و قطعا آخرين بار هم نخواهد بود.
كاربران شــبكه هاي اجتماعي بايد در ارزيابي اطالعاتي كه به 
دستشان مي رسد، نگاه انتقادي داشته باشند. او مي گويد: مردم 
نبايد هر مطلبي را كه در فضاي مجازي مي بينند و مي شــنوند، 
باور كنند. كساني كه در معرض دريافت اخبار هستند بايد منابع 
خبري خود را از رسانه هاي رسمي و داراي هويت انتخاب كرده و 
به اخبار منتشر شده از سوي آنها تكيه كنند. فضاي مجازي هرگز 
منبع معتبر و مناسبي براي كسب اخبار نيست. عضو كميته علمي 
ستاد ملي مقابله با كرونا با تأكيد بر استفاده گروه هاي پرخطر از 
واكسن آنفلوآنزا به همشــهري گفت: زنان باردار، كادر درمان، 
افراد داراي بيماري هاي زمينه اي و كودكان در اولويت استفاده 
از واكسن هستند. درصورت وجود واكسن ساير گروه هاي جامعه 
هم مي توانند واكسن بزنند و نبايد از آن فرار كنند. اين عضو كميته 
ملي ستاد مقابله با كرونا در پاسخ به اين سؤال كه آيا موضوع جعل 
هويت خود در فضاي مجازي و انتشــار فايل منتسب به خود را 
پيگيري قضايي مي كند يا نه، گفت: امور مهم تري از پيگيري چنين 
مسائلي وجود دارد و فرصت آن را ندارد تا در دادگاه و پليس فتا 
مســئله را پيگيري كند. اين امور بايد از طريق وزارت بهداشت 

پيگيري شود تا جلوي تكرار آن را بتوان گرفت.

 مينو محرز: 
اين صداي من  نيست
 ماجراي يك فايل صوتي منتشرشده

در شبكه هاي اجتماعي كه به مردم مي گويد 
واكسن آنفلوآنزا نزنند

واقعيت ندارد

رئيس كميته اپيدميولوژي ســتاد ملي مقابله با كرونا به همشــهري 
مي گويد: آمار ابتال، بســتري و فوتــي در هفته پيش رو بــاال می رود

تنها در 4روز پاييز بيــش از 14هزار نفر كرونا گرفته اند
احتمال افزايــش ابتال، 

بستري و فوت
بر اســاس آخرين اعالم وزارت بهداشت، در حال 
حاضر 24استان كشــور يعني تهران، اصفهان، 
قم، آذربايجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، 
قزوين، لرســتان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، 
گيالن، بوشــهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوی، 
مازندران، البرز، آذربايجان غربی، مركزی، كرمان، 
خراسان شــمالی، همدان و يزد در وضعيت قرمز 
و 5اســتان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و 
بختياری، هرمزگان، فارس و گلستان در وضعيت 
هشدار به ســر مي برند. اين در حالي است كه در 
اولين روز از شهريورماه، تنها 15استان كشور در 
وضعيت قرمز بودند و 10استان در وضعيت هشدار 
قرار داشتند. بررسي ها نشان مي دهد استان هايي 
كه پيش از ايــن در وضعيت هشــدار بودند در 
شــرايط قرمز قرار گرفته اند و استان هاي خارج 
از اين فهرست، به جمع اســتان هاي با وضعيت 
هشدار پيوسته اند. مثل استان هاي لرستان، ايالم، 
زنجان، قزوين، آذربايجان غربي، بوشهر و همدان 
كه اول شهريور در گروه اســتان هاي در شرايط 
هشدار بودند حاال نامشــان در گروه استان هاي 

قرمز ثبت شده است.
وضعيــت از آنچــه كه 
هست، وخيم تر مي شود، 
پيش بينــي   را  ايــن 
نظــام  متخصصــان 
سالمت نشان مي دهد و 
بر اساس اعالم علي اكبر 
رئيــس  حق دوســت، 
كميتــه اپيدميولــوژي 
ستاد ملي مقابله با كرونا 
بــه همشــهري، نتيجه 
تاثير اتفاقات اجتماعي، 
مسافرت ها و مراسمي كه 
در محرم برپا شد، بعد از 
دو ســه هفته خودش را 
نشــان مي دهد و حاال ما 
در همان دو سه هفته بعد 
ازاين اتفاقات قرار داريم. 

به گفته او، در ابتدا موارد ســرپايي كرونا اضافه 
مي شود، پس از آن موارد بســتري باال مي رود و 
در مرحله بعد به آمار فوتي ها  افزوده مي شــود. 
او پيش بيني مي كند كه در هفته پيش رو، موارد 
ابتال، بستري و فوتي  باال مي رود: »اگر مردم رفتار 
متعادلي داشــته باشــند و به پروتكل ها پايبند 
باشــند، موارد ابتال كاهش پيــدا مي كند، اما به 
محض اينكه احســاس كنند شرايط عادي است 

و توصيه هــا را جدي نگيرند، آمارهــا دوباره باال 
مي رود.« 

در هفته گذشــته خبرهايي درباره تمديدنكردن 
دوركاري كارمندان ادارات شــنيده شد و اينطور 
اعالم شــد كه محدوديت هاي قبلي هم برداشته 
خواهد شــد، اما با باالگرفتن آمارهــا و وخامت 
نمودار شيوع كرونا در ايران، به نظر مي رسد بايد 
سياست هاي ســختگيرانه تري اعمال شود. البته 
حق دوست معتقد اســت اين سياست ها نبايد به 
معني تعطيل كردن كل جامعه باشد، هرچند كه 
در صورت از كنترل خارج شدن وضعيت بيماري، 
بايد به آن هم فكر كرد: »بايد از روش هاي اقناعي 
براي رعايت پروتكل ها استفاده كرد. عادي شدن 
شرايط براي مردم، تنها براي ايرانيان اتفاق نيفتاده 
است. ما شــاهديم كه در كشــورهاي ديگر هم 
به تدريج مردم بي توجه شده اند. در كشور خودمان 
هم مي بينيــم كه مردم در مغازه هــا و خيابان ها 
تجمع مي كننــد و به صورت تفنني از ماســك 
اســتفاده مي كنند. در حالي كه اگر به اين اصول 

توجه نشود، نمي توان بيماري را كنترل كرد.« 
به گفته اين متخصص، حتي آمارهاي باال از ابتال 
و مرگ روزانــه هم ديگر 
روي مردم تاثيري ندارد. 
البته طبيعي است و پس 
از مدتي كه به طور مرتب 
آمار فوتي هــا و مبتاليان 
اعالم مي شود در جامعه 
حساســيت زدايي اتفاق 
مي افتــد و مــردم به آن 
عادت مي كننــد؛ اين در 
همه جاي دنيــا رخ داده 
اســت. اين ويروس جزو 
بيماري هايي اســت كه 
طغيان مي كند و تا يكي 
دوهفته ديگر موارد ابتال 
باال مي رود: »بايد نسخه 
بلندمدتي براي مداخله 
در نظر گرفــت، چراكه 
اين بيماري طوالني مدت 
است. مي توان فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي 
را داشــت اما آن را كم خطر كرد. دوركاري ابزار 
خوبي براي مديريت بيماري اســت؛ به شــرطي 
كه افراد در دوركاري مشــغول به فعاليت باشند 
نه اينكه به جاي خانه نشــيني به مكان هاي ديگر 
تردد كنند.« به گفته او در 6ماه آينده بايد آهسته 
و پيوسته پيش رفت تا بتوان بيماري را مديريت 

كرد.

هفته طغیان کرونا
زهرا جعفرزاده

خبرنگار

پاييــز امســال همانطــور 
كه پيش بينی می شــد با 
افزايش تــكان دهنده آمار 
ابتال و مرگ و مير آغاز شده 
اســت. مســئوالن هشدار 
می دهند هفتــه ای كه از 
امروز آغاز شــده بــا توجه 
بــه منحنی هــای افزايش 
بيماری، هفته ای ســخت 
بــرای همه مــا خواهد بود

 حميد رضا بوجاريان
خبرنگار

رنا
س: اي
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ادامه از 
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عصيانگرسازشناپذير
فريدون جيرانی

   نام رسول مالقلي پور با »بلمي به سوي ساحل« در ذهنمان  
ثبت شــد. البته قبل از آن هم فيلم »نينوا« را از او دیده بودیم 
ولي این بلمي به سوي ساحل بود كه ما را به پيگيري كارنامه 
ســازنده اش تا حدودي ترغيب كرد. البته كه ما در آن سال ها 
تقریبا هيچ فيلمي را از دست نمي دادیم و بلمي به سوي ساحل 
هم فيلمي نبود كه ما شيفته اش شویم. بلمي به سوي ساحل 
به دليل اینكه فروخت براي ما مهم شــد. آنونس جذابي هم داشــت كه در آن تانک روي 

اتومبيلي مي رفت و آن را له مي كرد. این آنونس هم در ذهن ما ماند.
  سال ۶۵ فيلم »پرواز در شب« را دیدیم كه فيلم برگزیده فستيوال فجر هم شد كه لحن 
متفاوتي با بلمي به سوي ساحل داشت و خيلي با آن ارتباط برقرار نكردیم ولي همين فيلم 

مقدمه اي شد بر شكل گيري سينماي دفاع مقدس.
   »افق« بازگشت مالقلي پور به سينماي حادثه اي جنگي بود؛ با سر و شكلي حرفه اي تر 
از فيلم هاي قبلي؛ تقابل آنتاگونيست و پروتاگونيست كه هم قهرمانش قدرتمند بود و هم 
منفي قدري داشــت. بر خالف فيلم هایي كه عراقي ها را ضعيف و احمق نشان مي دادند، 
فرمانده عراقي فيلم افق هوشــمند و قدرتمند بود و از دل تقابــل قهرمان و ضد قهرمان و 
پرداخت پركشش سكانس هاي حادثه اي روي دریا، فيلمي ساخته شد كه براي تماشاگر 
جذاب بود و به همين دليل هم خيلي خوب فروخت. مالقلي پور با افق سعي كرد نشان دهد 
كارگرداني است كه صحنه هاي اكشن را خوب در مي آورد و در خلق حادثه تبحر دارد. خود 
فيلم براي ما خيلي تأثيرگذار نبود ولي به عنوان فيلم جنگي دشواري كه حرفه اي ساخته 

شده بود برایمان مطرح شد.
  »مجنون« كه آمد همه غافلگير شدیم. هيچ كس انتظار چنين فيلمي را از مالقلي پور 
نداشت. همه شوكه شدیم كه چه فيلم اجتماعي، تلخ و تكان دهنده اي است؛ مالقلي پوري 
براي ما از درونش بيرون آمد كه براي ما تازگي داشت. تصویري متفاوت از فيلمسازي برآمده 
از انقالب و جنگ كه این تغيير بخشي اش هم محصول شرایط بود. از سال۶۸ با پایان جنگ 
تغييراتي در جامعه ایران رخ مي دهد. این تغييرات جامعه فرهنگي ایران را هم متاثر مي كند 
و از ۶۸ تا ۷۱ فضاي فرهنگي كشور باز مي شود و مميزي كمي عقب مي كشد. نتيجه ساخت 
فيلم هایي تعيين كننده و تاریخ ساز مثل»هامون«، »دندان مار«، »مادر« و... است. از نسل 
پس از انقالب هم مجنون مالقلي پور و  فيلم هاي مخملبــاف را داریم كه منادي تغييرات 
جامعه هستند و البته فيلم ها و فيلمسازان دیگري هم در این جریان- كه تا سال۷۱ طول 

مي كشد- حضور دارند.
   ما در »گزارش فيلم« بودیم كه مجنون اكران شد. در صحبتي كه با دوستان داشتيم 
كه همه هم فيلم را دوست داشــتند و لحن و زاویه دید اجتماعي فيلمساز مطلوبشان بود، 
قرار شد من با مالقلي پور مصاحبه كنم. یادم هست كه وقتي با مالقلي پور تماس گرفتم، از 
اینكه فيلمش را دوست دارم قدري تعجب كرد؛ احتماال انتظارش را نداشت. دفتر گزارش 
فيلم در ساختمان قدیمي خيابان جامي بود كه بعدها هفته نامه سينما هم در آنجا درآمد و 
در سال هاي دور دفتر نشریه پيک سينما بود. مالقلي پور به ساختمان جامي آمد و گفت وگو 
شروع شد. سؤاالتي پرسيدم كه احتماال تا آن موقع كسي از او نپرسيده بود و مالقلي پور با 
صراحت و خوشرویي از گذشته و عالیقش گفت. براي نخستين بار از عالقه اش به كيميایي 
گفت و از تعلق خاطــر به فيلم هاي امير نادري و ماجراهاي حــوزه و خاطراتش از جبهه و 
دیدگاه هایش درباره سينماي جنگ. مصاحبه مفصلي شــد. خيلي آرام و مهربان جواب 
سؤاالتم را داد و چيزهایي گفت كه انتظارش را نداشتم. اگر درست در خاطرم مانده باشد 
قسمت هایي از مصاحبه هم درآمد. مصاحبه كه چاپ شد خيلي هم مورد توجه قرار گرفت و 
خوانده شد. دليلش هم تصویري تازه از مالقلي پوري بود كه به عنوان فيلمساز جبهه و جنگ 
درباره عالئقش از سينماي قبل از انقالب و تحوالت اجتماعي دوره هاي مختلف حرف زده 
بود. با این مصاحبه معماي مجنون گشوده شد و حاال راحت تر مي شد رسيدن رسول از پرواز 

در شب و افق به فيلم تلخ شهري اجتماعي مجنون را درك كرد.
   بعد از این مصاحبه رابطه من و مالقلي پور رفيقانه شد. اصال بعد از مجنون مالقلي پور 
براي ما فيلمساز مطرحي شد؛ فيلمساز مطرح نسل انقالب كه البته ما حاتمي كيا را هم از این 
نسل دوست داشتيم؛ با »دیده بان« و به خصوص»مهاجر« كه خودش پایان یک دوران بود.

  مالقلي پور با آن روحيه عصيانگرش برایمان جدي شد و نسبت به او تعلق خاطر عاطفي 
پيدا كردیم. فيلم هایش بحث انگيز بودند. حاال »خسوف« كمتر كه نسخه ضعيف تر مجنون 
بود. با فضایي سوررئال و واقع گرایي و مثال »پناهنده« بيشتر كه زمان خودش فيلم رادیكالي 
بود. فيلم هاي اجتماعي مالقلي پور آثار قابل تاملي بودند ولي نقاط قوت كارنامه اش را باید در 

فيلم هاي جنگي اش جست وجو كرد.
   شاهكارش »سفر به چزابه« است كه در زمان خودش درست درك نشد. االن همه از 
فيلم تعریف مي كنند ولي سال۷۴ چزابه و »نجات یافتگان« خيلي تحویل گرفته نشدند. در 
نجات یافتگان، براي نخستين بار حضور پررنگ زن را در سينماي جنگ مي بينيم؛ حضوري 
كه چالش برانگيز و همراه با كنش مندي است. چيزي كه تا آن تاریخ كسي جرأت نداشت 
در فيلم جنگي به نمایش بگذارد. حرف هایي كه در این فيلم و سفر به چزابه مطرح مي شود 
در سينماي جنگ بي سابقه بود. نجات یافتگان فيلم كالسيک تري بود ولي ما سفر به چزابه 
را بيشتر دوست داشتيم؛ فيلمي تكان دهنده كه تاثر عاطفي ما را برمي انگيخت كه البته در 
اكران مورد توجه قرار نگرفت، مورد پسند مسئوالن وقت هم نبود كه طبيعي هم بود و سال ها 

بعد با نمایش در تلویزیون كشف شد.
  »مزرعه پدري« مهم ترین فيلم مالقلي پور متاخر اســت. او در آخرین فيلم جنگي اش 
با جسارت و هنرمندي به مسئله اي مي پردازد كه هميشه ذهنش درگيرش بود. به عنوان 
فيلمسازي كه خودش ســابقه حضور در جبهه را داشــته، جنگ را بازخواني مي كند و به 
نتایجي مي رسد كه در فيلم هاي قبلي اش آنها را ندیده بودیم. مزرعه پدري شعار نمي دهد و 
حرف بسيار مهمش را در تنه و با درونمایه اثر مي زند. مزرعه پدري فيلم غریبي است؛ شاید 

غریب ترین فيلم تاریخ سينماي جنگ.
   صریح ترین فيلمســاز نســل انقالب و جنگ بود كه هرگز با قدرت و جریان غالب 
سازش نكرد. به نظرم نقطه نظرات سياسي مشخصي نداشت. اساسا آدمی سياسي نبود. 
به محض اینكه جامعه پيچيده تر شد شاید از درك تحوالت اجتماعي قدري عقب ماند. 
در سال هایي سركشي هایش، طغيان گري ها و اعتراضش به شرایط خيلي دیگر جواب 
نداد. مثل خيلي هاي دیگر از سال هایي تغيير كرد و احتماال تلخ تر هم شد. آخرین بار كه 
با مالقلي پور صحبت كردم یک هفته قبل از مرگش بود و از موضوعي به شدت عصباني 
بود. این عصبانيت و خشم را بارها در او دیده بودم. در خاطرم هست كه بعد از »پناهنده« 
به دفترش رفتم و دیدم كه چقدر از دست یكي از رفقایش خشمگين است یا بعدا همين 
جنس از واكنش را سر اختالف نظر با آهنگسازش داشت. هنرمندي حساس بود؛ بسيار 
رفيق باز اما حساس. اهل حساب و كتاب نبود. مطلقا رندي نداشت. سياست هم نداشت. 
تقریبا همان چيزي بود كه در فيلم هایش مي بينيم و در مواردي زندگي شخصي اش هم به 
آثارش راه مي یافت. مال قلی پورهمچنان فيلمساز قابل مطالعه اي است با یک فيلم شهري 
شاخص برآمده از سينماي اجتماعي كه در زمان درســتي هم ساخته شد)مجنون( و 
2تجربه نابش در سينماي جنگ )سفر به چزابه و مزرعه پدري( و انبوهي از لحظه هاي 
درخشان پر از خشــم و مهر و عصيان و عاطفه كه از او برایمان به یادگار مانده؛ ميراث 

هنرمند عصيانگري كه اهل كرنش و نرمش نبود.

تيتریک

    جشــنواره چهاردهم فجر به روزهاي 
پایاني اش رسيده؛ جشــنواره اي شلوغ با 
حضور بيــش از ۶۰ فيلم ایراني در 2بخش 
رقابتي ســينماي ایران و فيلم هاي اول و 
دوم. جشنواره »ضيافت«،»بازمانده«،»بوي 
پيراهن یوســف«، »برج مينو«، »گبه« و 
»پدر«. مالقلي پــور هم با دو فيلم»نجات یافتگان« و »ســفر به چزابه«در 
جشنواره حاضر است؛ فيلم هایي كه تا روزهاي آخر هيچ واكنش و بازخورد 
خاصي را به همراه نداشته اند. نامزد هاي سيمرغ اعالم مي شوند كه در چند 
رشته بيشــتر فني نام سفر به چزابه به چشــم مي خورد)مالقلي پور نامزد 

سيمرغ كارگرداني اســت( و نجات یافتگان در هيچ 
رشته اي نامزد نشده. نمایش دو فيلم مالقلي پور براي 
مطبوعاتي ها به آخرین سانس هاي روز آخر جشنواره 
موكول شــده؛ همزمان با برپایي مراسم اختتاميه و 
نتيجه آن د رســالن نســبتا خلوت سينما فلسطين 
اســت. تالش تمام عيار برای دیده نشــدن فيلم های 
مالقلی پور . در چنين فضایــي اول نجات یافتگان به 
نمایش درآمد و چشــم ها را خيره كرد و بعد سفر به 
چزابه ســيلي دوم را محكم تر و قاطع تــر زد. در این 
فاصله فيلم پدر بيشتر جوایز اصلي را گرفت ولي آنها 
كه شب ۱۱ اسفند در سينما فلسطين بودند )آن سال 
جشنواره به خاطر مصادف شدن دهه فجر با  ماه رمضان 
و شب هاي قدر ۱۰روز دیرتر از هميشه شروع شده بود( 
مخاطبان خوش اقبالي بودند؛ چون بهترین فيلم هاي 
جشنواره چهاردهم همين دو فيلم مالقلي پور بودند. 
در ســالي كه اتفاقا تعداد فيلم هاي جنگي حاضر در 
جشــنواره به دليل سياست هاي تشــویقي معاونت 
سينمایي زیاد هم بود، 2نگين جواهر نشان سينماي 
دفاع مقدس مهجور ماندند و نادیده گرفته شدند. این 
سرنوشت بهترین فيلم هاي مالقلي پور بود كه نجات 
یافتگانش سال ها توقيف بود و با تغيير نام، اكران كوتاه 
و مهجوري را تجربه كرد و ســفر به چزابه اش هم كه 
فيلم بدون مشكلي به نظر مي رسيد، جوري اكران شد 
كه كمتر كسي آن را دید. )فيلم بعدها در نمایش هاي 
تلویزیوني اش دیده شــد(. توليد ســخت و اكران بد، 
ترجيع بند بيشتر فيلم هاي مالقلي پور بود؛ كارگرداني 
كه صراحتش خيلي ها )از جمله و به خصوص مدیران 
دولتي سينما( را آزار مي داد و البته آزار مي دید. فيلمساز 
شهره به بدخلقي و خشونت كالمي كه به عنوان یكي از 
دو كارگردان شاخص سينماي جنگ جایگاهي تثبيت 
شده داشت ولي برعكس سينماگر هم رده اش محبوب 
مدیران و منتقدان نبود؛ همچنان كه از چهره جذاب 
و فتوژنيک و چشــم هاي رنگي هم بهره اي نبرده بود. 

سياست هم نداشت كه كجا و چگونه رفتار كند تا دست كم راحت تر فيلم 
بسازد و رفيق چنداني هم در مطبوعات نداشت كه هوایش را داشته باشند.

   ما اما دوستش داشــتيم؛ براي صراحت، صداقت و قریحه نابش. براي 
عصبيت و خشمش و آن همه احساسي كه پشت آن خشونت و عصيانش 
براي ما مشهود بود ولي به چشم خيلي ها نمي آمد. فيلم هایش گاهي از هجوم 
حس و حساسيت و عصبيتش آسيب مي دید و منتقدان در چنين لحظاتي 

آماده دریدنش بودند.
   داستان ما و آقا رســول با »بلمي به سوي ســاحل« شروع شد؛ فيلم 
پارتيزاني پرهيجان و خوش ریتمي كه در ایام نوجواني شــيفته مان كرد و 
همكالسي ام رضا لک زاده كه در كربالي۵ شهيد شد، تک تک پالن هایش 
را حفظ بود. »پرواز در شب« حماسه شكســت بود و »افق« تالشي براي 
نشان دادن توانایي هاي حرفه اي؛ به خصوص توانایي ساخت فيلم پرفروش. 
پایان دهه۶۰ پایان یک دوران با تمام آرمان ها و ویژگي ها و خصائصش بود. 
مالقلي پور دوم بعد از جنگ متولد شد و دشمني ها و كينه ورزي ها با او هم از 

همين دوران شدت گرفت.
»مجنون« فيلمي نبود كه از سازنده »پرواز در شب« و »افق« انتظار مي رفت؛ 
فيلم اجتماعي تلخي كه در نوجواني بارها و در طول دو هفته، تقریبا هر روز 
در سينما المپيا تماشــایش كردم. ربط مجنون با مالقلي پور در مصاحبه 
فریدون جيراني با آقا رســول در گزارش فيلم مشخص شد؛ مصاحبه اي 
عجيب كه در آن مالقلي پور با صراحت و صداقتــي بي نظير در آن دوران، 
از گذشــته اش گفته بود. از پدري كه در كودكي از دنيا رفته بود و مادري 
كه بچه هاي قد و نيم قدش را به ســختي بزرگ كرده بود. مالقلي پور براي 

نخستين بار از عالقه اش به كيميایي گفت و از بزرگ شدن در كوچه هایي 
كه پر از علي خوش دست بود. ریشه هاي مجنون اینجا بود. با همين مصاحبه 
داستان مالقلي پور براي ما جدي شد. بعد از آن هرچه ساخت، چه منسجم، 
چه آشفته، برایمان مهم بود. رسول مالقلي پور وارد دوره تغيير شده بود؛ 
تغييراتي كه تا پایان عمر ادامه یافت، اما چيزهایــي در او ثابت ماند. مثل 
تعلق خاطرش به بچه هاي جنــگ و آن روحيه عدالت طلبي اجتماعي اش 
كه در درام هاي تلخ شــهري اش نمود مي یافت. تصویــري كه از جنگ در 
فيلم هایش ارائه داد به مرور پيچيده تر شــد ولي احترام عميقش به نسل 
رزمنده اي كه  ایســتاد و از ناموس و وطن در برابر دشمن محافظت كرد، 
هميشه پابرجا ماند و البته هرگز جنگ را تقدیس نكرد. فيلم هایش حكم آینه 
را دارد و روحيه و حس و حال خالقش را بازتاب مي دهد. مثل هر فيلمساز 
غریزي دیگري، فراز و نشــيب در آثارش زیاد بود. آنقدر كه بعد از بهترین 
فيلمش )سفر به چزابه( بدترین فيلم عمرش)كمكم كن( را  ساخت. هرچه 
گذشت مالقلي پور تلخ تر شد. »مزرعه پدري«، آخرین فيلم جنگي اش، نقطه 
اوج این تلخي و اندوه عميق است. اندوه براي از دست رفتن جان هاي شيفته 
كه دوربين مالقلي پور پرپر شدنشان را ثبت مي كرد. 
شخصيت هایي كه گرما، خون و هویت داشتند و با ما 

ماندند براي هميشه.
    با گذشت حدود ۱۴ســال از درگذشت رسول 
مالقلي پور حاال دیگر مي شــود بــا قاطعيت گفت او 
سردار بي مثال ســينماي جنگ بود؛ سينماگري كه 
در این سرزمين مشابه نداشت و ندارد. با وجود تأثيري 
كه مالقلي پور بر ســينماگران نســل بعد از خودش 
گذاشــت)مثل بهرام توكلي در »تنگــه ابوقریب«( 
سينماي او دســت نيافتني و تكرار نشدني باقي ماند. 
»ســفر به چزابه«، »نجات یافتگان«، »هيوا«، »قارچ 
ســمي« و »مزرعه پــدري« یادگارهــاي بي تكرار 
سينماي ایران از ۸ ســال دفاع مقدس، همچنان در 
قله هستند و دست نيافتني. بهترین لحظه هاي جنگي 
نفسگير و تأثيرگذارترین فصل هاي دليري بهترین 
فرزندان این سرزمين براي دفاع از وطن را در سينماي 
گرم و پر احســاس او دیدیم. در این سال هاي فقدان 
مالقلي پور، سينماي جنگ به لحاظ امكانات)چيزي 
كه او به سختي به دســتش مي آورد( و تكنيک )كه 
مالقلي پور تسلط چشــمگيري بر آن داشت و خوب 
مي دانســت چگونه خاكریزي كه زیر آتش دشمن 
اســت را به تصویر بكشد و شــب عمليات را جوري 
دكوپاژ كند كه تماشاگر خود را در ميانه آتش و خون 
ببيند( پيشرفت هاي قابل مالحظه اي كرده. حتي نگاه 
مالقلي پور به جنگ هم در این ســال ها به فيلم هاي 
دیگر تسري یافته. آنچه غایب است امضاي شخصي 
است و فردیتي كه فيلم هاي رسول مالقلي پور را با تمام 

تفاوت هایشان به یكدیگر پيوند مي داد.
   فيلم هاي دوره اول فيلمسازي مالقلي پور با تمام 
خام دستي هایشان، انعكاس صادقانه درك و دریافت او 
از جنگ بودند. فيلم پارتيزاني »بلمي به سوي ساحل« 
و فيلم حماســي و قهرمان پرورانه »افق« همان قدر 
برخاسته از دل فيلمساز بودند كه فيلم تلخ و تراژیک 
»پرواز در شب«. مالقلي پور در حيطه اي بي الگو و بدون پشتوانه فيلم ساخت. 
همه تجربه سينماي ایران از فيلمسازي جنگ در تكرار الگوهاي فيلم هاي 
خارجي خالصه مي شــد، كه خوب یا بد، ربطي به جنگي كه مالقلي پور 
از نزدیک دیده بود نداشــت. اگر قائل به این موضوع باشــيم كه سينماي 
دفاع مقدس، ژانر اختصاصي ســينماي پس از انقالب است، رسول را باید 
یكي از معماران اصلي و آغازگر این ژانر بدانيم؛ سينمایي كه با فيلم هاي او 
شناسنامه پيدا كرد و سال ها نادیده گرفته شدن و بي مهري و كم توجهي هم 

مانع تالش اش براي ارتقای این ژانر نشد.
   تركيب دیریاب قریحه فيلمسازي و تنفس در فضاي جبهه در رسول 
مالقلي پور به تمامي حاضر بود. اغلب فيلمسازان سينماي جنگ، یا اولي را 
نداشته یا كمتر داشته اند، یا از دومي بي بهره بوده اند. از دل تركيب قریحه 
ناب و تجربه هم نفسي و همســنگري با رزمندگان اســت كه شاهكاري 
چون»سفر به چزابه« خلق مي شود. اینكه فيلمسازي با كمترین اطالع از 
مباني جریان سيال ذهن، منسجم ترین روایت سينماي ایران را مبتني بر 
این جریان بنا كند، نشانه اي است آشكار از قریحه اي ناب و منحصر به فرد. 
اندوه مالقلي پور بر از دست رفتن فرزندان ایران، دفاعش از مباني و خشمش 
عليه ریاكاري، از اصالت نگاهش مي آید. فيلم هایش امضایي شخصي دارند و 
برخوردار از كاریزماي خالقشان و بهره مند از حس و حالي صادقانه در هنگامه 
خلق، چونان سندهاي تصویري قابل اتكا و باورپذیر از ۸سال جنگ مانده اند و 

گرد كهنگي بر پيكرشان ننشسته است.
حدود ۱۴ سال از درگذشت رسول مالقلي پور گذشته و او همچنان زنده ترین 

فيلمساز سينماي جنگ است.

 چرا مالقلی پور 
فیلمساز بی تکرار سینمای 

جنگ است؟

وتی سعيد مر

رسول
مالقلیپور

این شماره

رسـول

از سفر به چزابه تا مزرعه پدری
بهترین فيلم رسول مالقلي پور از نگاه ۱۴ منتقد و روزنامه نگار

بچه خیابان عباسی
بازخوانی بخش هایی از یک مصاحبه قدیمی

درون اجتماع خشمگین 
نگاهی به فيلم هاي شهري مالقلي پور

هوش باال، غريزه سینمايي غريب
روایت فرهاد صبا، فيلمبردار سفر به چزابه و نجات یافتگان 

شوريدن برای وطن
فيلم هاي جنگي مالقلي پور انعكاس صادقانه اي

 از حس و حالي هستند كه خالق شان در پشت خاكریزها
 تجربه كرده بود

14
14

15

1616

  خوشه هاي خشم 
رسول مالقلي پور در فیلم هايش 
خشونتي را به تصوير مي كشید 
كه اصالت داشت و عارضي نبود. 
اين خشــونت از دل واقعه اي 
كه بــه آن مي پرداخت بیرون 
مي آمد. از دل زيست شخصي و 
عالئقش؛ مثل شیفتگي به سام 
پکین پا كه نشانه هايي از تاثر و 
تأثیر از مثال »صلیب آهني« يا 
»اين گروه خشــن« را مي شود 
در چند فیلمش مشاهده كرد. 
به عنوان فیلمسازي كه من فردي 
نیرومندي داشت، هر پديده اي را 
از زاويه ديد خود روايت مي كرد. 
ســفارش پذير نبود و با سازش 
میانه اي نداشــت. خوب يا بد 
آن چیــزي را مقابل دوربینش 
بازآفريني مي كــرد كه به آن 
اعتقاد داشت. سرسخت ترين 
منتقدانش هــم آيینه وار بودن 
آثارش را تأيید مي كنند. رسول 
مالقلي پــور با همه خشــم و 
خشونت و عصبیتش، زالل بود. 
براي اثبات اين ادعا، فیلم هايش 

هستند و شهادت مي دهند.
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 از سينماي گرم و پرخون رسول مالقلي پور چه لحظه هايي را بيشتر به خاطر سپرده ايم، كدام فيلم هايش را بيشتر دوست داشته ايم و 
با چه آثاري بيشتر ارتباط برقرار كرده ايم؟ بنايمان در اين نظرسنجي انتخاب يك فيلم از كارنامه مالقلي پور بوده و همانطور كه انتظار 
مي رفت در مورد »سفر به چزابه« توافق جمعي بيشــتري وجود دارد و البته »مزرعه پدري«، »هيوا«، »افق«، »قارچ سمي« و »نسل 
سوخته« هم طرفداران خود را دارند. فيلمسازي كه ميان درام اجتماعي و فيلم جنگي در رفت وآمد بوده و البته ملودرام و حتي كمدي 
هم ساخته. ميان ساخته هايش آثاري كه در سينماي دفاع مقدس به يادگار گذاشــته فيلم هاي ماندگارتري به نظر مي رسد. رسول 
مالقلي پور را بيشتر در قامت فيلمساز جنگ به خاطر مي آوريم؛ فيلمسازي برآمده از جبهه ها كه تا پايان عمر كوتاهش به آدم هاي 
جنگ وفادار ماند و درباره شان فيلم ساخت. مالقلي پور در مقام فيلمساز شهري هم كارنامه قابل اعتنايي دارد كه البته بحث و نظر درباره 
فيلم هاي شهري اش به خصوص به لحاظ ميزان انسجام و فرم همگون و متناسب، بسيار است. اما حتي فيلم هايي كه عده اي آشفته شان 
مي دانند از ديدگاه گروهي ديگر آثاري اند از دل برآمده و پر از احساس و شور و عصبيت. درست مثل خالقشان كه هيچ وقت فيلمساز 

خنثي اي نبود و فيلم خنثي و بي مسئله هم نساخت.

بهترين فيلم رسول مالقلي پور از نگاه 14 منتقد و روزنامه نگاراز 

سفر به چزابه
مزرعه پدری  تـــا

  منســجم ترين و شــايد پر احســاس ترين فيلم 
مالقلي پور؛ نمونه درجه يك و محصول حس و احساس 
و شور فيلمسازي غريزي كه درك شهودي اش اينجا 
بسيار درســت كار مي كند. فيلمي پر از جزئيات كه 
قابليت آن را دارد كه برايش كتاب درآورد. مزرعه پدري 
ديگر فيلم شــاخص مالقلي پور است، شايد مهم تر از 
ســفر به چزابه كه آخرين ديدگاه هاي مالقلي پور را 
درباره جنگ به نمايش مي گــذارد. از »مجنون« هم 
نمي شود گذر كرد ولي اگر قرار به انتخاب تنها يك فيلم 

از مالقلي پور باشد، آن فيلم سفر به چزابه است. نی
يرا

ن ج
دو

ري
ف

   تجربه اي نو و بديع 
در بطن سينماي جنگ 
كــه در آن به شــكلي 
موفقيت آميــز واقعيت 
و تخيل در يــك دنياي 
آخرالزمانــي تلفيق و به 
تصوير كشيده شده است. اد 

جو
سي

طو

  منسجم ترين و پر حس و حال ترين فيلم رسول 
مالقلي پور كه نه تنهــا بهترين فيلم او كــه با فاصله 
بهتريــن فيلم جنگي ســينماي ايران هم هســت. 
نمونه مثال زدني شناخت و اشــراف از فضا )جبهه( 
و شــخصيت ها)آدم هاي جنگ( و تســلط كامل بر 
دستمايه با تكيه بر هوش درخشاني كه به شكلي كمتر 
ديده شده در كارنامه فيلمساز، هيچ موضوع و مسئله 
فرامتني اي تحت تأثيرش قرار نداده اســت. فيلمي 
قابل تدريس در دانشــكده هاي سينمايي كه ايده اي 

نبوغ آميز و پرداختي درخشان دارد.

  ســفر به چزابه فيلم منســجم تر و گرم تري است. 
»نجات يافتگان« ســاختار بصــري و روال منظم تر و 
نزديك تري به قواعد ژانر دارد و حتي مي شــود از قارچ 
سمي نام برد كه ميزان شخصي بودنش جسورانه است. 
مزرعه پدري اما به واسطه نمايش مهارت فني مالقلي پور 
در خلق صحنه هاي بسيار دشــوار جنگي، دستاوردي 
است بي نظير در كارنامه فيلمســاز. مهم تر از آن شايد 
حسي باشد كه از پشــت دوربين به مقابل قاب و پرده 
سينما منتقل شده است. حسي سرشار از اندوهي عميق 

بر از دست رفتن بهترين فرزندان اين سرزمين.
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مزرعه پدریسفر به چزابه

سفر به چزابه

به دنبال چزابه؛ فيلمي قابل قياس، بدون نياز به شارح
سال ها پيش سر يكي از كالس هايي كه با دكتر احمد 
الستي- مدرس سينما- داشتم، بحث رسيد به سفر به 
چزابه. كساني كه دكتر الستي را مي شناسند مي دانند 
كه ايشــان در سر كالس هاي شــان فقط از فيلم هاي 
خارجي نمونه مي آورد و با اينكه گاه حرف و ســخن 
از فيلم هاي ايراني هم در البه الي صحبت هاي شــان 
به ميان مي آيد، اما فيلمي را از ســينماي ايران براي 
آموزش فنون فيلمســازي يا تحليل و بررسي انتخاب 
نمي كند. اصال يادم نيست چطور شد به سفر به چزابه 
رســيديم، اما خوب يادم هست كه ايشــان اين فيلم 
را با رمان »به دنبال كاســياتو« نوشــته تيم ابراين به 
سال1978مقايســه كرد. در جســت وجوي كاسياتو 
رماني ضدجنگ با مايه هاي روانشــناختي است كه به 
جنگ ويتنام مي پــردازد و روال خطي ندارد و تقدم و 

تأخر و ترتيب حوادث در آن مبهم است. 
شــخصيت اصلي ايــن رمــان ســربازي درمانده و 
مستاصل به نام پاول برلين اســت كه تحت تأثير يكي 

از همقطارانش به نام كاســياتو، رؤياي رفتن از ويتنام 
به فرانســه را دارد. در فصلي از اين رمان شخصيت ها 
از طريق تونلي در ويتنام به پاريس مي رسند، درست 
مثل آليس در »آليس در سرزمين عجايب« كه به دنبال 
خرگوش وارد حفره اي مي شود و از سرزمين عجايب سر 
درمي آورد. احتماال همين مشابهت رفتن از موقعيتي 
عيني به موقعيتي ذهني در رمان تيــم ابراين و فيلم 
رســول مالقلي پور بوده كه باعث شــده دكتر الستي 
سفر به چزابه را شبيه به دنبال كاســياتو بداند. حتي 
جالب اســت كه اين رفتن از جايي بــه جايي ديگر و 
جســت وجوگري در نام هر دو اثر مشهود است. البته 
ايشان به درســتي معتقد بود كه مالقلي پور در زمان 
ساخت اين فيلم روحش هم از اين رمان خبر نداشته 
و چنانچه روزي ايــن رمان به فارســي درآيد، جالب 
مي شود كه نحوه روايت در اين دو اثر را با هم مقايسه 
كرد. بخشــي از اين رمان، ســال ها پيش، با نام »در 
تعقيب كاچياتو« با برگردان اسداهلل امرايي در مجموعه 

كتاب هاي جيبي همشهري به فارســي منتشر شد، 
اما تا امروز كه خبري از ترجمه كل رمان نشــنيده ام. 
البته شباهت موقعيت سفر به چزابه با اين رمان امتياز 
خاصي براي اين فيلم محسوب نمي شود، چراكه سفر 
به چزابه ويژگي هاي سوررئاليستي يا رئاليسم جادويي 
منحصر به فردي دارد كه بدون اينكه نياز داشته باشد 
منبعي فرنگي يا شارحي مسلح به نظريه هاي تئوريك 
دســتش را بگيرد، مي تواند كامــل روي پاي خودش 
بايستد و گردن افراشته كند. اگر كارگردان اين فيلم 
نه مالقلي پور كه فردي كمي روشنفكر بود، چه بسا از 
سفر به چزابه، در كنار فيلمي مثل »شازده احتجاب« 
)بهمن فرمان آرا، 1351(، به عنوان يكي از شاخص ترين 
فيلم هاي ســينماي هنري ايران ياد مي شد. سفر به 
چزابه بي نياز از قيم و شــارحان نظريه پرداز اســت و 
مي شود آدم هايش را دوست داشت، برايشان خوشحال 
بود كه رفتند و به حال خودمان كه به اينجا رسيده ايم 

گريست.
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سفر به چزابه

   زنــي بــه جهان 
زيريــن مــي رود تــا 
همسرش را به زندگي 
بازگردانــد. برگردان 
اساطيري ايشــتار و 

تموز. 

ام 
هر

ش
اد 

 نژ
ري

عف
ج

هيوا

ســوگواره اي     
تأثير گــذار بــراي از 
دســت رفتن عشق، 
وطــن و خانــواده در 

آتش جنگ.

ثه 
حد

م
ور

ي پ
عظ

وا

مزرعه پدری
   دلچســبي تماشــاي فيلم 
كارگرداني كــه از زمانه جنگ به 
زمانه ســازندگي، از رفاقت جبهه 
بــه نارفيقــي برج ســازان و برج 
عاج نشــينان و از خلوص دهه 60 
به سيه روزان آنها كه در وجودشان 

غش بود را تصوير مي كرد.

ود 
سع

م
ير

م

نسل سوخته
   دومان قائمي خود مالقلي پور 
سرگشته اســت، در روزگاري كه 
روزگار او نيســت. ميان آن برزخ 
كابوس گون؛ كه مي خواهد از آن 
برهد. هماني كه بي تا وقت مرگ 
ازش مي پرســد: »خسته عاصي 

راحت شدي؟«.

رو 
س

خ
بي

قي
ن

چ سمی قار
   پخته تريــن فيلــم رســول 
مالقلي پور كه تناسبي مثال زدني )و 
كمتر ديده شده در ديگر فيلم هاي 
سازنده اش( بين تخيل و واقعيت 
و جوششــي هنرمندانه همراه با 
مهارت تكنيكي چشمگير در آن 

وجود دارد.

ن 
هي

شا ين
ام

سفر به چزابه

هوش باال، غريزه سينمايي غريب
روايت فرهاد صبا، فيلمبردار سفر به چزابه و نجات يافتگان از همكاري با رسول مالقلي پور

 
يكي از وجوه درخشان »سفر به چزابه« و »نجات يافتگان« 
فيلمبرداري فرهاد صباست. تصاويري كه صبا در اين 
دو فيلم گرفته شايد بهترين او براي سينماي 
ايران باشــد. فيلمبرداري كه سال هاست 
جايش در اين سينما خالي است، از تجربه 
همكاري با مالقلي پور گفته است؛ روايتي 
خواندني از فيلمبــرداري دو نگين 

جواهر نشان سينماي دفاع مقدس.

   به نظرم اگر مي خواهيد تصويري 
شيك، كارت پســتالي و فريبنده 
داشته باشــيد به واقعيت وفادار 
نيستيد. اما اگر تصويرتان واقعي 
باشد شــايد از آن منظر جذاب 
نباشــد؛ اما از منظــري ديگر 
زيباســت. بخــش اول عميق 
نيســت و كاركردي نــدارد اما 
بخش دوم عميق تر است. به نظر 

من فيلمبرداري 2نوع اســت، فيلمبرداري در خدمت موضوع و فيلمبرداري 
در خدمت فيلمبرداري. فيلمبرداري در خدمت فيلمبرداري از نظر من ارزش 

افزوده ندارد و در خيلي از فيلم ها مي بينيم و زود هم فراموش مي شود.
با اين تعريف در سفر به چزابه و نجات يافتگان فيلمبرداري در خدمت موضوع 
است. شــما فيلم جنگي قبل و بعد از اين فيلم ها زياد ديده ايد، خيلي از آنها 
فراموش شده. البته من همه آنها را نديده ام و درباره همه قضاوت ندارم. قطعا 

در تعدادي از اين آثار فيلمبرداري در خدمت موضوع بوده است.
تمام تالش ما در سينما، نزديك شدن به واقعيت است. حتي در نمونه اي مثل 
سفر به چزابه شما نزديك به واقعيت دفاع مقدس حركت مي كنيد، آنجا جبهه 
نيست. ما سراغ تصويرهاي جذاب و زيبا نرفتيم. تصوير چرك است؛ پر از دود 
و خاك؛ كارت پستالي نيست. اين تعمدي بوده؛ در انتخاب لنز و دوربين دقت 

كرديم كه فضاي واقعي جبهه به ذهن مخاطب نزديك شود.

پالن سكانس معروف ابتداي سفر به چزابه
   موقع فيلمبرداري آن لحظه، از شــدت انفجار، ازدحام و شلوغي، مقابل 
چشم هايم را نمي ديدم. گروه 4روز روي صحنه كار كردند كه از نظر سيم كشي 
و مقدمات آماده فيلمبرداري شــويم. آن فصل فقط حركت دوربين نيست، 
بازيگرها و هنرورها در حركتند، دائم انفجار داريم. در عمق ميدان هم انفجار 

وجود دارد. دوربين روي دست بود، دوربين سنگين و سكانس هم نفس گير 
بود. آخر كار پاهايم توان حركت نداشت. پالن كه تمام شد با خنده به رسول 
گفتم تو چيزي ديدي؟ نديده بود. گفت روي ميز مونتاژ با هم آن را مي بينيم. 
اين پالن نبايد زيبا مي  بود، زيبا هم نيســت. اگر االن زيبايي در آن مي بينيد 
به دليل مفهوم و معنايي است كه در آن وجود دارد و آن تراژدي شهادت آدم ها 
در جنگ است. تصور ما از فيلمبرداري واقع گرا در سينماي جنگي معموال يعني 
دوربين روي دست و حركت مدام. اما در ســفر به چزابه دوربين گاهي ثابت 

است، لرزش زيادي هم ندارد.
وقتي از دوربين روي دست استفاده مي كنيد، الزم نيست دوربين مدام تكان 
بخورد، حتي در صحنه جنگ و جبهه هم الزم نيست دوربين متحرك باشد. 
تنش مي تواند روبه روي شما و در صحنه شكل بگيرد. جبهه اين قدر تنش دارد 
كه به نظر من، فيلمبردار الزم نيســت مدام دوربين را حركت بدهد؛ اين كار 
بيشتر تماشاگر را آزار مي دهد. اينكه شما مدام دوربين را تكان بدهيد و حس 

كنيد مستندسازي مي كنيد درست نيست.
براي فيلمبرداري فصل عبور علي و وحيد به دنياي خيال، خودم وســيله اي 
درســت كردم تركيبي از فانوســقه و كمربندي كه عالمت را روي آن حمل 
مي كنند تا بتوانم دوربين را حركت بدهم. وزن دوربين تقريبا 20كيلو است، آن 
هم در فضاي پرتنش و با دويدن. حواستان بايد به فولو و فوكوس باشد. چيزي 
كه من دوست داشتم به تماشاگر منتقل شود اين حس بود كه ما فيلمبرداري 
نكرديم، ما وارد يك صحنه جنگي شده ايم و همراه شخصيت ها مي دويم و آنها 
را تعقيب مي كنيم؛ اتفاقي كه در جريان است، آنقدر عظيم و تلخ است كه ما 

در ثبت آن راوي بوديم.
   به نظرم من كار فيلمبردار اين است كه ديده نشود، در همين ديده نشدن 

بايد مهارت و خالقيتش به چشم بيايد. آنجا نه من و نه رسول، نمي خواستيم 
فيلمبرداري ديده شود يا تماشاگر را مرعوب كند.

هوش درخشان رسول
    ســال ها قبل از ســفر به چزابه و نجات يافتگان قصد همكاري مشترك 
داشــتيم. قرار بود فيلمبرداري »افق« را من انجام بدهم. رسول مي خواست 
فيلم را اسكوپ بگيريم، من موافق نبودم. به نظرم نوع آن كار طوري نبود كه 
فيلمبرداري اسكوپ جواب بدهد، توافق نكرديم و همكاري محقق نشد. رسول 
تحصيل كرده سينما نبود اما هوش باال و غريزه سينمايي غريبي داشت كه در 
هيچ دانشكده اي به كسي آموزش داده نمي شود. هنر سينما در وجود او بود و 

در شرايط مناسب متبلور شده بود.

ثبت واقعيت
   به رسول گفتم تصويرهايي كه مي گيريم بايد شناسنامه داشته باشد. آن 
موقع پشت صدا و ســيما يك محوطه باز بود. گفتم در همين جا هم مي شود 
جبهه را گرفت اگر قرار به اين نباشد كه بخواهيم به واقعيت آن اتفاقي كه در 
جريان است نزديك شويم. ولي وقتي مي رويم و آن همه كار مي كنيم تا فضاي 

واقع گرا خلق كنيم، بايد به واقعيت نزديك شويم.

فيلمبرداري با لنز تله
   رسول اهل تعامل بود. مي شد با او صحبت كرد و به زبان و فهم مشترك 
رســيد. البته همه پيشــنهادهاي من را قبول نمي كرد. در ســفر به چزابه 
شــخصيتي داريم به نام مراد چلچراغ )كيوان محمودنژاد(.وقتي مراد شهيد 

بدون مشابه، بدون مقلد و تكرار نشدني

من از اواخر دهه 50 و در حوزه هنري با رسول 
آشنا شدم، دوستي ما بســيار زود پا گرفت و با 
هم صميمي شديم. ســال ها رفاقت كرديم و 
خاطرات بســياري از او دارم. از زماني كه فيلم كوتاه مي ساخت در جريان 
كارها و عاليقش بودم. وقتي مي خواســت »بلمي به ســوي ســاحل« را 
كارگرداني كند از ماه ها قبل در مســير نگارش متن و توليد فيلم همراه 
بوديم. شب هاي طوالني روي پشت بام خانه آنها مي نشستيم، گپ مي زديم، 
خاطره مي گفتيم و فيلمنامه شكل مي گرفت. حال و هواي فيلمسازي در 
آن سال ها ربطي به مناسبات حرفه اي اين روزها نداشت. شايد اگر بگويم ما 
در جريان ساخت اين فيلم چه مشقاتي را تحمل كرديم يا چه دردسرهايي 
كشيديم، ديگران باور نكنند. آن روزها ايران و به ويژه جنوب كشور درگير 
جنگ بود، همه اولويت ها جبهه بود و مملكت. قطعا در آن فضا ســينما و 
فيلمسازي يك پديده بي ربط به آن شرايط محسوب مي شد. به عنوان مثال 
سپاه درگير جبهه ها بود و نمي توانست همكاري در توليد فيلم دفاع مقدسي 
داشته باشد. ادوات و امكاناتي هم به گروه هاي فيلمسازي تعلق نمي گرفت. 

حوزه هنري هم بودجه و امكانات خاصي نداشت.

جنوب كشــور در آتش جنگ بود، رزمنده ها در خط مقدم بودند و ذهن 
مردم متوجه جنگ بود. آن وقت ما يك گروه جوان عالقه مند به سينما به 
جنوب رفتيم تا فيلم بسازيم. كارمان شبيه جنون بود. اما اگر به گذشته 
برگرديم و حال و هواي آن روزها را درك كنيم به ما حق مي دهيد كه با 
عشق، عالقه و خلوص اراده كنيم كه فيلم جنگي بسازيم. ما عاشقانه به 
ميانه ميدان رفتيم، خيلي از عوامل حرفــه اي با ما نيامدند و اغلب ما در 
هر جايگاهي كه بوديم غيرحرفه اي بوديم. بازيگرها، منشي صحنه و... آن 
فيلم يك پروژه خاص در شرايطي ويژه بود كه با استقبال مردم مواجه شد. 
ما حتي زمان ساخت فيلم به اين موضوع هم فكر نمي كرديم كه بلمي به 
سوي ساحل چقدر ديده مي شود يا چقدر تماشاگر دارد. موقع فيلمبرداري 
خرمشهر زير آتش بود و ما فقط روزها كار مي كرديم. اگر شب پروژكتور 
روشن مي كرديم نيروهاي عراقي به ما شليك مي كردند. اين سختي  ها 
و مرارت ها براي ما شــيرين بود. چون با عشق كار كرديم. بي پولي، نبود 
امكانات، كمبود بودجه و هيچ مانعي نمي توانست ما را از هدفمان دور كند.
زماني كه فيلم اكران عمومي شــد من در جبهه اهواز بودم، آنجا بعضي 
بچه هاي رزمنده مرا مي شــناختند و مي گفتند فيلم را ديده اند كه براي 
خودم تعجب  آور بود. يكي از ويژگي هاي آن فيلم و آن آدم ها اين بود كه 
خيلي خالص بودند، دغدغه شهرت يا ثروت نداشتند. خسرو ضيايي يكي 
از بازيگرهاي اين فيلم كه با من و عطا سلمانيان همراه بود بعد از اين فيلم 
با اينكه به شهرت و محبوبيت رسيده بود، سينما را پيگيري نكرد. بسيار 
متواضع و آرام بود، رفتار و سلوكش شــبيه بازيگرها و ستاره هاي امروز 
نبود، همراه و همگام با گروه مي آمد، قايق هل مي داد، هر چه از دستش 
برمي آمد انجام مي داد تا كارها راه بيفتد. او كنــار بقيه بود با آنكه نقش 

اصلي را بازي مي كرد.
رفاقت من و رسول باقي ماند تا آخرين روزها. تا خبر تلخي كه شنيدنش 
هنوز قلب مرا به درد مي آورد. من به مراسم تشييع او نرفتم،رسول براي 
من زنده است. حتي سر مزارش هم نرفته ام. هنوز با او حرف مي زنم، به 
يادش هستم و هر وقت از او نام برده مي شــود بغض مي كنم. غم رفتن 
او، غمي اســت كه قلبم را به درد مي آورد. يكي از بهترين ســينماگران 
دفاع مقدس. كارگرداني كه جنگ را مي شناخت. جنگي كه در فيلم هاي 
او مي بينيم واقعي است، رسول مرد همان ميداني بود كه در فيلم هايش 
ترســيم مي كرد، در روزهاي جنگ زخمي شده بود، تلخي هاي جنگ و 
ويراني هايش را ديده بود. براي همين ســكانس هاي جنگي فيلم هايش 
شبيه هيچ فيلمساز ديگري نيست. سر و گردني از استانداردهاي سينماي 
ايران باالتر و شــبيه فيلم هاي هاليوود بود. بدون مشــابه، بدون مقلد و 
تكرار نشدني. از زماني كه او رفت، سينماي ايران يكي از بهترين هايش 
را از دست داد و جاي رسول براي هميشه خالي ماند. بعضي از منتقدها 
مي گفتند فيلم هاي شــهري اش خوب نيســت، اين حرف ها او را آزرده 
مي كرد. اما وقتي فيلم شهري هم مي ســاخت يكي از بهترين ها بود. از 
ميان فيلم هاي او بلمي به سوي ساحل، »افق« و »پرواز در شب« را بيشتر 
دوســت دارم. همه اين فيلم ها حال و هواي آن روزهاي از دست رفته را 
دارند؛روزهايي كه زندگي شكل ديگري بود و آدم ها فداكارتر، متواضع تر 

و صادق تر بودند.

بهزاد بهزادپور
بازيگر و كارگردان

رسولمالقلیپور

این شماره

سفر به چزابه
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سورئالي باورپذيرتر از رئال
زنده ياد رسول مالقلي پور با احساسش فيلم مي ساخت 
و چون كارهايش دلي بود، خيلي از آنها – به خصوص 
كارهايي كه در آن خشمش را كمتر بروز مي داد – به 
دل مي نشســت. در ميان همه آثارش اما »ســفر به 
چزابه«، جلوه ديگري دارد. سينماي جنگ در كوران 
نبرد به شكلي طبيعي بعدي حماسي دارد اما با فروكش 
كردن آن، به عوارض جنگ مشــغول مي شــود. براي 
همين اســت كه بســياري از فيلم هاي پس از جنگ، 
ضدجنگ اند. اما ســفر به چزابه به عوارضي مي پردازد 
كه اتمسفر خاص خود را دارد. جنگ تحميلي 8ساله 
ما كه با حضــور نيروهاي داوطلــب و مردمي، رنگ و 
بوي ديگري يافت، محلي شــد بــراي آنكه آدم هايي 
با تفاوت هاي بســيار، شمايلي يكســان بگيرند؛ فقط 
لباس ها خاكي نشد كه جان ها نيز به يكرنگي رسيد. اين 
پديده شايد در بسياري از فيلم هاي سينماي موسوم به 
دفاع مقدس ديده شود اما آنچه در سفر به چزابه ديده 
شد، با وجود روايت سورئالش، واقعي تر و باورپذيرتر از 
ديگر فيلم ها از آب درآمد. اتصال فرهنگ جبهه و جنگ 
به زمانه اي كه آدم هايش حتي رخت و ريخت ديگري 
دارند، آن هم بي شعارزدگي هاي مرسوم، اتفاقي است 
كه فقط با يك باور قلبي به نتيجه مي رسد؛ اين نتيجه 
در قاب سفر به چزابه جاودانه شد. آن هم در اتمسفري 

كه »ما« آن را بهتر از ديگران مي شناسيم.

 گريز از 
واقعيت به سوي جذابيت

نام فيلم هايــي را به يــاد بياوريد كه رســول  1 
مالقلي پور در طول عمر 23 ساله فيلمسازي اش 
ســاخت. نام ها فقط يادآور چند اثر ماندگار در 
تاريخ سينماي ايران نيســتند، بلكه قابليت  برخي از 
اين فيلم ها واقعا در حد ساختن يك جريان بوده است. 
مي دانيم كه منظور از يك جريان، روندي است كه به 
منحني يك سهمي رياضيات مي ماند، از نقطه اي شروع 
مي شود و سير صعودي خود را آغاز مي كند و زماني كه 
به اوج توانايي هايش رســيد )نقطه اوج سهمي( سير 
نزولي آغاز مي شــود و با رســيدن به نقطه صفر زمان 
تحليل اين جريان فرا مي رسد. بر اين اساس، سينماي 
مالقلي پور بارهــا اين منحنــي را در ژانر دفاع مقدس 
ترسيم كرده است. هيچ يك از فيلم هاي او باري به هر 
جهت و براي خالي نبودن عريضه ســاخته نشده اند. 
از همان »نينوا« به عنوان شــروع كننده ژانر سينماي 
جنگي ايــران تا »مزرعه پدري« تــالش دقيق و قابل 
تحسيني بوده براي ترسيم مناســبات جنگ ايران و 
عراق. بدون تعارف ۱2 فيلم  دفاع مقدســي مالقلي پور 
بارها اين منحني جريان ســازي را ترسيم و هر يك به 
نوعي به ارتقاي اســتانداردهاي اين ژانر در سينماي 

ايران كمك كردند.

بعد از نينواي مالقلي پور، فيلمسازان زيادي ۲ 
در اين گونه سينمايي پشت دوربين رفته اند، 
اما يك وجه تمايز مالقلي پور با فيلمســازان 
ديگر اين ژانر اين بوده كه او در فيلم هايش هيچ ابايي 
از اين نداشته كه با مخاطب خود صادق باشد و واقعيت 
دوران دفاع مقدس و بعد از آن را به برهنه ترين شــكل 
ممكن روي پرده سينما بازآفريني كند، بدون رتوش 
و بدون اغراق هاي مرسوم و معمول اين ژانر سينمايي. 
اما »افق« جزو معدود فيلم هاي اين فيلمساز است كه 
دقيقا در نقطه مقابل اين وجه تمايز قرار گرفته است. 
فيلمساز اتفاقا در افق تا جايي كه توانسته با ميزانسن ها 
و طراحي صحنه و لباس و شخصيت پردازي سعي كرده 
از واقعيت جبهه هاي ايران دور شود و چهره جديدي 
از قهرمان هاي جنگي خود با بازي سيدجواد هاشمي و 

جهانبخش سلطاني و ديگران ترسيم كند.
افق قرار بوده ماجراي انهدام سكوي نفتي االميه عراق 
را در عمليات كربــالي 3 به عنوان گوشــه اي از يك 
رويداد واقعي جنگ ايران و عراق به تصوير بكشــد اما 
واقعيت اين اســت كه قهرمان هاي افق، اصال از جنس 
قهرمان هاي ايراني جنگ نيستند و به چيزي شبيه ترند 
كه در فيلم هاي جنگي هاليوودي با پروداكشــن باال 
ديده مي شوند. از اين جهت شــايد بتوان افق را شبيه 
»روز صفر« سعيد ملكان دانست كه در همين جشنواره 
ماضي به نمايش درآمد. نقطه اشتراك روز صفر و افق 
در گريز از واقعيت به ســوي جذابيت است. آنها هر دو 
نه تنها تالشي براي نشــان دادن واقعيت يك رويداد 
تاريخي روي پرده سينما نداشــته اند بلكه اتفاقا تمام 
تالش شــان را كرده اند كه با فاصله گرفتن از واقعيت، 
داستان هيجان انگيز و اكشــن خود را براي مخاطب 
تعريف كنند و فقط به كليات آنچه در عالم واقع اتفاق 
افتاده است وفادار بمانند. افق در روزگاري كه قرار بود 
سينماي جنگ ما آينه تمام نماي دوران دفاع مقدس 
باشد با اين ويژگي ســاخته شد و به همين دليل مورد 

نقد جدي قرار گرفت.

يكي از اتفاقات پرتكرار ســينماي ايران اين ۳ 
بوده كه بســياري از فيلم ها مورد شــماتت 
منتقدان قرار گرفته اند اما در اكران برخالف 
نظر آنها با اســتقبال گســترده مردم مواجه شده اند. 
افق، چهارمين ساخته رســول مالقلي پور هم فيلمي 
اســت كه منتقدان براي تعريف و تمجيد از آن صف 
نكشــيدند، اما در عوض در اكران بــا صف هاي طويل 
مردم در گيشه ها مواجه شد و توانست عنوان دومين 
فيلم پرفروش ســال68 را نصيب خود كند. منتقدان، 
افق و مدل قهرمان پروري هاليوودي و غيرواقعي آن را 
باعث مخدوش شدن تصوير واقعي دوران دفاع مقدس 
دانستند اما فكرش را هم نمي كردند كه مالقلي پور با 
اين فيلمش بتواند رگ خواب مخاطب سينماي ايران 

را به دست بگيرد.

دي
ما

ي ع
عل

مار
 مع

ال
اني

د

افق

 در نقطه
تعادل

»سفر به چزابه« زماني ســاخته مي شود كه الگوهاي 
قدســي از يك ســو و الگوهاي اكشــن از سوي ديگر 
ســينماي دفاع مقدس را تحت الشــعاع قرار داده اند. 
رسول مالقلي پور هوشمندانه در مرز ميان اين دو الگو 
قدم مي زند، بي آنكه يكي بر ديگري غلبه كند. زمانه اي 
است كه انگار فيلمي كه بخواهد فارغ از اين دو الگو باشد 
محكوم به شكست و فراموشــي است. اما تماشاگران و 
كساني كه جنگ را همانگونه كه بوده، ديده اند، به مرور 
فيلم را كشف مي كنند و به خيل دوستداران فيلم اضافه 
مي شوند. فيلم در پي قدسي سازي نيست، پس از تأكيد 
بيش از اندازه بر وجوه دفاع مقدسي مي پرهيزد. در عين 
حال، وجوه اكشن نيز اهميت جلوه گرانه براي فيلمساز 
ندارد، لذاست كه از اكشن هاي زائد سال هاي قبل و بعد 
سينماي جنگ نيز در فيلم جايي ندارند. نتيجه فيلمي 

مي شود كه همه  چيز را به اندازه دارد.
فيلم در سينماي رسول مالقلي پور جايگاهي يگانه دارد. 
فيلمساز از بدويت و تجربه گرايي فيلم هايي مثل »بلمي 
به سوي ساحل« و »پرواز در شب« فاصله گرفته و هنوز 
به جاه طلبي هاي تكنيكي فيلم هايي مثل »قارچ سمي« 
نرسيده است. حتي اتفاق هاي سال هاي پس از جنگ او 
را مثل فيلم هاي آينده اش خشمگين نكرده است. پس از 
جميع جهات در نقطه تعادل است و بهترين اثر كارنامه 

سينمايي اش را مي سازد.
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تصويرگر خاطره هاي 
ناشناخته

ســينماي دفاع مقدس بــراي دهه شــصتي ها، نقش 
تصويرســازي خاطرات موهومي را دارد كه در دوران 
كودكي در بخشــي از ذهنمان ماندگار شــده است. 
جنگ را به ياد نمي آوريم اما وجودمان را با خود همراه 
كرده اســت به همين دليل به دنبال اســناد و تصوير 
آن مي گرديــم. ارزش كار آنهــا براي نســل ما مانند 
اهميت وجود كساني اســت كه به چشمان كم سو نور 
مي تابانند. رســول مالقلي پور يكــي از دو كارگرداني 
اســت كه واقعيت هاي ناديده زندگي ما را تصوير كرده 
و فيلم هايش براي ما فراتر از ســينما بوده است. اگر با 
عينك يك متولد دهه شصت به اين فيلم ها نگاه شود، 

ديگر حتي ضعف هاي سينمايي آن به چشم نمي آيد.
رســول مالقلي پور چندان اهل ســخنوري نبود اما او 
هم مثل ما مي دانســت چه مي خواهد و گمشــده اش 
كجاست؛ حرف هايش را وسط ميدان جنگ مي زد. او 
زماني از نقش زنان در دفاع حرف مي زد كه ســيماي 
جنگ و جهاد مردانه تر از امروز بود. رســول مالقلي پور 
بدون آنكه ظاهر و بياني شــبيه به روشنفكرها داشته 
باشد، در نگاه به جنگ روشنفكر و صاحب گفتمان بود. 
اگرچه نمي توانست از نگاهش بگويد اما مي توانست آن 
را بنويسد و بســازد. از اين رو او را به عنوان فيلمسازي 
عملگرا مي شناسيم كه ارتباطش با مخاطبانش از جنس 

درون متن بود نه فرامتن.
مالقلي پور زبان سياســت نداشــت به همين دليل در 
ساخت فيلم تبليغاتي براي يكي از دفعاتي كه محسن 
رضايي در انتخابات شركت كرده بود، موفق عمل نكرد. 
او صداقت و صراحت داشت؛ همان چيزي كه در دنياي 

سياست كاربرد ندارد.
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سفر به چزابه
اهل عافيت طلبي نبود

آشنايي من با زنده ياد مالقلي پور از نخستين 
فيلم سينمايي او »بلمي به سوي ساحل« آغاز 
شد. نحوه ســاخت اين فيلم داستان مفصلي 
دارد كه بماند براي زماني ديگر، اما زماني كه اين فيلم را ديدم حس كردم 
رســول كارگرداني اســت داراي هوش و غريزه ذاتي در امر فيلمسازي. 
رسول تحصيالت آكادميك و سينمايي نداشت ولي به ذات، ويژگي هاي 
يك فرد مؤلف و خالق را در خود داشــت. بعد كه جلــو آمد در كارهاي 
ديگرش پيشرفت كرد و زبان بصري خاص خودش را در آثارش به وجود 
آورد. چندبار قصد همكاري داشتيم كه شرايط آن فراهم نشد و در نهايت 
نخستين همكاري رسمي ما كه نتيجه خوبي نيز به همراه داشت و فيلم 
قابل اعتنايي در سينماي ايران شد،»ميم مثل مادر« است كه پس از آن 

قصد داشتيم فيلم بعدي را هم توليد كنيم كه عمر او به دنيا نبود.
در حوزه دفاع مقدس و حفظ شخصيت و كرامت مقام مادر، ميم مثل مادر 
يكي از آثار برجسته سينماي ايران است. با توجه به زماني كه توليد شد 
ترجيح داديم فيلم را روانه اكران عمومي كنيم كه بســيار موفق بود و با 
استقبال مواجه شد. قصد داشتيم دومين همكاري را با هم داشته باشيم، 
من ايده »عصر روز دهم« را با او در ميان گذاشــتم كه پسنديد و چون 
بخشي از فيلم در ايران و بخشي در عراق مي گذشت، سفر دو هفته اي با 

هم به عراق داشتيم تا رسول بيشتر در فضا قرار بگيرد.
در آن ســفر وقت هايي كه فرصت دســت مــي داد روي فيلمنامه كار 
مي كرديم و همانجا بود كه شاكله كلي فيلمنامه عصر روز دهم درآمد و در 
برگشت وارد مقدمات پيش توليد شديم كه متأسفانه رسول در اثر عارضه 
سكته قلبي، دار فاني را وداع گفت و ما يكي از كارگردانان خوب سينماي 
دفاع مقدس و فيلم هاي ارزشمندمان را از دست داديم و او در اوج بلوغ و 
شكوفايي از دست رفت. مطمئناً اگر زنده بود حداقل در اين سال ها چند 

اثر قابل اعتنا از او مي توانستيم در سينما ببينيم.
از ويژگي هاي بارز اخالقي رســول مي توان به داشتن دل مهربان و زبان 
صريح و تند اشاره كرد. بعضي از اين تندزباني او آزرده خاطر مي شدند، 
اما وقتي با او مي نشستي و حرف مي زدي متوجه مي شدي كه اساساً اين 
دل و زبان با هم تفاوت دارند و وقتي فرصت دست مي داد حس مي كردي 
كه چقدر مهربان است. ضمن اينكه بسيار به جزئيات توجه داشت. من 
مي ديدم كه بيش از ۱0 مورد به آدم هاي نيازمند، بي دريغ كمك مي كرد 

و اهل چرتكه انداختن و حساب و كتاب نبود.
به نظرم ويژگي بارز او روحيه خاصي بود كه احتماالً مربوط مي شــود به 
همان دوران جنگ، بيشــتر دوســتان او از اهالي جبهه و جنگ بودند و 
فرهنگ دفاع مقدس در او تبلور داشت. رسول خيلي اهل حساب و كتاب 
و عافيت طلبي نبود. اهل كارهاي پرريسك و سنگين بود. البته سينماي 
ايران در برخي مواقع قدر او را ندانست و همين باعث شد تا آزرده خاطر 
باشد. رسول درس ســينما نخوانده بود، اما ويژگي مهمي كه الزمه كار 
هنري اســت در او وجود داشت. در واقع »آن« فيلمســازي را داشت و 
مي دانست يك سكانس براي باالترين حد تأثيرگذاري چطور بايد گرفته 
شــود. به خاطر دارم درباره ميم مثل مادر وقتي ايده را با او مطرح كردم، 
گفت اين فيلمنامه به نظرم گريه دار اســت و االن دوره ساخت فيلم هاي 
كمدي است. به او گفتم رســول جان من مي خواهم يك فيلم متفاوت 
بسازم. مي خواهم بگويم براي فيلم ميم مثل مادر آنقدر حس ها را صادقانه 
و لطيف با »آن« هاي بسيار هوشمندانه ساخت كه همه را تحت تأثير قرار 
داد و از اين حيث در ارتباط با مخاطب بســيار موفق بود. يادم است سر 
صحنه سكانس پاياني فيلم، رسول دائماً اشــك مي ريخت و وقتي از او 
پرسيدم چه شده گفت من اين فيلم را به عشق مادرم مي سازم و زحماتي 
كه او براي من كشيد. رسول اصالت در فيلم برايش بسيار اهميت داشت 
و حتي براي خواننده تك خوان فيلم هم بــا اينكه ما به دنبال چهره هاي 
شناخته شده بوديم اما رسول يك فرد نابينا را پيدا كرد و پس از تمرين، آن 
قطعه را به زيبايي خواند و هنوز هم در تجليل مقام مادر يكي از آهنگ هاي 
تأثيرگذاراست. در دايره اي كه من از دوستان كارگردان مي شناسم، عقل 
آنها به جنونشان مي چربد، درحالي كه رســول جنوني داشت كه الزمه 

هنرمند بودن و فيلمساز شاخص بودن است.

۲۹ سال پيش در چنين روزهايی انتشــار مصاحبه فريدون جيرانی با رسول مالقلی پور در گزارش فيلم همه را 
غافلگير كرد. مصاحبه ای كه در آن مالقلی پور به شکلی صادقانه از مسيری كه در زندگی طی كرده بود سخن گفت. 
آنچه پيش رو داريد بخش های كوتاهی از آن مصاحبه معروف است. روايتی خواندنی از كودكی و نوجوانی رسول.  

   من فرزند پنجم خانواده ای فقير بودم. در خيابان 
عباسی تهران به دنيا آمدم. سينما رفتن برای من ساده 
نبود. آن زمان بيشتر از شش ماه نمی توانستيم در يك 

خانه بمانيم. دائم خانه عوض می كرديم. 
   با محبت های مادر و برادر بزرگم، بزرگ شــدم. 
تصوير مادرم كه هر شش ماه يك بار اسباب خانه را روی 
دوشش می گذاشــت  و مجبور به اسباب كشی بود از 
خاطرم نرفته است. مادرم مجبور بود به صاحب خانه ها 
دروغ بگويد. بگويد كه ما چهار نفريم. من ســر كوچه 
می ايستادم، برادرهايم را يكی يكی به خانه می بردم تا 

صاحبخانه تعدادمان را تشخيص ندهد. 
   دوران دبستان همكالســی داشتم كه وضع مالی 
خوبی نداشت، نقاشی او خوب بود. من بعد از مدرسه 
به خانه آنها می رفتم و نقاشی تمرين می كردم. همين 
تمرين ها هم باعث شد نقاشی ام خوب شود. در كودكی 

خجالتی و گوشــه گير بودم. كســی باور نمی كرد آن 
نقاشی ها كار من باشد. 

   در سينما دنبال آرزوهای خودم بودم كه در دنيای 
واقعی عملی نمی شــد. آرزوهايــم را در قهرمان های 
ســينما می ديدم. مــن در محله كتــك خورترين و 
ضعيف ترين فرد بودم و به همين دليل وقتی قهرمان 
فيلم با قدرت عمل می كرد شيفته او می شدم و وقتی 

به خانه می آمدم، تصويرش را نقاشی می كردم. 
   »قيصر« فيلمــی بود كه روی مــن تاثير عميقی 
گذاشت. قيصر قهرمان رويايی من شد، آدمی مثل من 
كه در بچگی از همه كتك می خورد و نمی توانست از 
خودش دفاع كند با ديدن قيصر تمام خواسته هايش را 
در اين قهرمان ديد. يادم می آيد صحنه ای را كه قيصر 
در راه آهن تير می خورد را دوســت نداشتم. برای من 

ضعف قهرمان غير قابل تحمل بود.

بچه خیابان عباسی 
بازخوانی بخش هايی از يك مصاحبه قديمی

مي شود به رسول گفتم ســاده از اين فصل نگذريم. آن فصل فرمانده )حبيب 
دهقان نسب( مي آيد، عينك مراد را مي زند به چشمش و با او درددل مي كند. 
به نوعي اين سكانس اشاره اي به وابستگي اين دو شخصيت به هم است. سر 
صحنه با اغلب كارگردان ها صحبت مي كنم و به نگاه و درك مشترك مي رسيم، 

پيشنهاد مي دهم و نسبت به كار حساسيت دارم.

فيلمبرداري با تله 
   اگر مي خواستيم با لنز وايد كار كنيم، پرســپكتيو و فاصله ايجاد مي كرد 
و همه  چيز نشان داده مي شد، دست فيلمســاز با همان نماي اول رو مي شد و 
تنش و حركتي كه در جبهه است از دســت مي رفت. لنزتله تصاوير را فشرده 
مي كند و آن ميزان غبار و خاك و دودي كه در صحنه هست را نشان مي دهد. 
در فيلمبرداري سفر به چزابه تجربه هاي تصويربرداري در جبهه خيلي كمكم 
كرد. آن موقع و با ديدن مستندها متوجه شده بودم تصويرهايي كه با لنز تله 

گرفته ام كيفيت بهتري دارد.

سفر به چزابه يا نجات يافتگان
   من همه فيلم هايم را دوست دارم و سعي كردم در اغلب آنها فيلمبرداري 
در خدمت موضوع باشــد. فيلم هايي هــم كار كرده ام كه دوســت ندارم و 
درباره شان صحبت نمي كنم. در اغلب فيلم ها زندگي ام را گذاشته ام، چيزي 
از دست داده ام و چيزهايي به دســت آورده ام. اين تجربه ها بخشي از زندگي 
من است و از من جدا نيست. نجات يافتگان فيلم بسيار خوبي است و درامي 
دروني دارد. ســفر به چزابه نوآوري ها و تكنيك باالتري دارد اما هر دو فيلم 

قابل تامل هستند.

منوچهر محمدي
تهيه كننده

رسولمالقلیپور

این شماره

سفر به چزابه
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درون اجتماع خشمگين 
فيلم هاي شهري مالقلي پور چه جايگاهي در كارنامه او دارند؟ 

  شــهرت رســول مالقلي پــور به 
فيلم هاي جنگي اش اســت و در دهه 
اول فيلمســازي اش فقط فيلم جنگي 
ســاخت. پذيرش قطعنامــه و پايان 
جنگ او را به شــهر بازگرداند. انتهاي 
دهه 60وقتي مالقلي پور »مجنون« را 
كارگرداني كرد، همه حيرت زده شدند. 
هيچ كس انتظار فيلم تلخ اجتماعي ای 
كه به لحاظ خاستگاه سينمايي وامدار 

فيلم هاي خياباني دهه 50 بود را از او نداشت. بيشتر واكنش ها به مجنون 
منفي بود. همه از او فيلم جنگي طلب مي كردند. مالقلي پور اما ايســتاد و 
»خسوف« را در همان مسير مجنون، با روايتي كه قدري پيچيده و سوررئال 
بود كارگرداني كرد. اين فيلم هم شكستي ديگر در كارنامه فيلمساز تلقي 
شد. اگر مجنون، فروش خوبي داشت، خســوف حتي گيشه موفقي هم 

نداشت.
  »پناهنــده« در اوايل دهــه70، تركيبي از مســائل روز اجتماعي و 
دغدغه هاي آدم هاي جنگ بود. مالقلي پور تقابل سال60 ميان نيروهاي 
وفادار به جمهوري اسالمي و گروهك هاي برانداز را بازخواني كرد. بهترين و 
به يادماندني ترين فصل هاي فيلم مربوط به لحظاتي است كه فيلمساز سراغ 

آدم هاي جنگ مي رود. گويي با آنها راحت تر است و بهتر مي شناسدشان.
  »كمكم كن« بعد از دو تجربه درخشان ولي قدر نديده جنگي، ظاهر 
كمدي دارد ولي خشونت و تلخي موجود در آن با كمتر فيلم جدي اي در آن 
سال ها قابل مقايسه است. اين ميزان خشونت و خشم چيزي به فيلم كه به 

شكل عجيبي سطح پايين و نازل است اضافه نمي كند.
   اواخر دهه 70 جامعه متحول شــده، پوست انداخته و حتي سياسي 
شده. مالقلي پور تحت تأثير شرايط اجتماعي، »نسل سوخته« را كارگرداني 

مي كند كه شايد بهترين فيلم شهري، اجتماعي اش باشد.
  »قارچ سمي« مثل پناهنده آدم هاي جنگ را در شرايط روز اجتماعي 
قرار مي دهد. فيلم تمام مؤلفه هاي سينماي اجتماعي مالقلي پور را دارد 
ازجمله عدالت طلبي كه نخ تسبيح بيشتر درام هاي اجتماعي مالقلي پور بود.
  »ميم مثل مادر« آخرين فيلم كارنامه مالقلي پور، ملودرامي اشك انگيز 
با بستري از دفاع مقدس بود. فيلمي پرفروش كه به تنهايي از مجموع فروش 
چند فيلم جنگي مالقلي پور بيشــتر فروخت. مســئله جنگ و تبعاتش 

همچنان وجود داشت. اعتراض اجتماعي هم به جاي خود باقي بود.
  ســينماي اجتماعي، شــهري مالقلي پور در تلخي و اندوه تراژيك با 

فيلم هاي جنگي اش برابري مي كند.
  اينكه فيلمساز شــهر را نمي شناســد و بايد به جبهه برگردد، توصيه 
آشنايي كه به حاتمي كيا مي شد، براي مالقلي پور هم تكرار شد. مالقلي پور 
اما فيلمسازي توصيه پذير نبود و جز يكي دو استثناء فقط از قلبش سفارش 
مي پذيرفت؛ فيلمسازي كه درون اجتماع خشمگين فيلم شهري مي ساخت 

و مي كوشيد زمانه اش را شهادت دهد.

هرسكهنايزاراا
ولاكيدنسسسنرپ
اهتشااراخيسور
يايفاملالدتسا

يدييمتانانع
اپگنسسرمهلام
ددوتاخيگهفيلخ
ريحتكرابميقرت
راوهزيبيترتيل

ورارسفاحاورا
سردمنايكتنب
ياپاياپيرتابر
شفردعيبرورهام
ماتياكيمارسنل
يفولپرتاويعفا
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افقي:
 1- ايمني و آرامش- كوشش 

و فعاليت- بصل
2- ســردي مطبــوع- نمك 

اسيداستيك- تأييد خارجي
3- فاضــالب- رزمي كار فيلم 

»اژدها وارد مي شود«
4- ســقف دهان- ســازمان 
پرورش، صيد و فروش ماهي- 

سگ فضانورد شوروي
5- دندانه سوهان- نوآوري- 

دستگاه توليد بخار
6- شفاهي- كفش الستيكي- 

تكرار حرفي
7- پافشاري كردن- پرداخت 
وجه به حســاب بانكي- سگ 

بيمار
8- پنهان شــدن براي حمله 
ناگهانــي- ظالم- ســومين 

فرمانرواي خوارزمشاهي
9- گروه ورزشي- تركيب فلز 

با اكسيژن- دعا به درگاه خدا
10- گل ســرخ- پشتيبان- 

شاخه تازه روييده درخت
11- دزديدن- ســارق اماكن 

شلوغ- نت چهارم
12- همنشــين- وســيله 

توزين- جمله قرآني
13- ادرار را از كليــه به مثانه 
هدايــت مي كند- صــادق و 

بي ريا

14- سومين كشــور پهناور 
اروپا- يار ليلي- جلوه

15- بــاز اي... ناز بــا دل من 
بساز- آستانه- مستمري

  
عمودي:

1- برادر عرب- شخصيت هاي 
داستان فيلم- مثل ماه

2- راه آشكار- زمين غيرقابل 
كشت- رها

3- گرامــي- تركيــب قلع و 
سرب- شيريني ماه رمضان

4- چو يار... نمايد شــما نياز 
كنيد- سهل- مخفي و پنهان

5- فيلمي ســاخته داريوش 
مهرجويــي با بــازي مهتاب 

كرامتي- پند
6- پرتــو افكنــدن- فرمان 

كشتي- پارچه كلفت
7- شــخص- حكيــم بزرگ 
چيني كه بعد از كنفوسيوس 
باالترين رتبه را دارد- بازرگان

8- پيروان- بي سواد- صداي 
افتادن اشياي فلزي

9- دولت اشــكاني به دست 
اين قوم تأسيس شد- رماني 
خواندني نوشته جك لندن- 

گشاده
10- حق مخالفــت- زمين 
كشــاورزي بي مصرف مانده- 

كلروفيل

11- فراوان ترين كربوهيدرات 
در طبيعت- كامپيوتر قابل حمل

12- جداكــردن ناخالصي ها از 
نفت- پنجمين ماه ســرياني- 

محنت
13- از پيامبران بني اسرائيل- 

دشنام گو- بيماري كم خوني
14- صدمــه- نايــب قهرمان 
جام جهاني 2018روسيه- وضع 

و حالت چهره
15- قشنگ- استاديوم- روستا

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3756
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

428351679
317698524
596427183
765983412
132746958
984215367
241579836
873164295
659832741

متوسط

 7 1       
8  3   4    
  6  8     
6 8    7  3  
2   3  5   7
 4  1    9 6
    9  1   
   5   9  3
      7 2  421539876

579468132
836712495
217945683
698327541
345186927
763854219
154293768
982671354

ساده

متوسط

471639852
823754619
596281374
685947231
219365487
347128596
752493168
168572943
934816725

سخت

     1 6   
  7  9     
5     7 1  3
     3  1  
 3      5  
 8  2      
2  1 5     6
    6  2   
  9 8      

ساده

4 2      7 6
   4  8    
8  6    4  5
 1  9  5  8  
   3  7    
 4  1  6  2  
7  3    2  9
   2  3    
9 8      5 4

سكانس آخر

نينوا 
  نخستين فيلم بلند رسول مالقلي پور، طرح داستاني ساده و شخصيت هايي كم تعداد دارد. نينوا روي رابطه 
رزمنده اي نوجوان و راننده اي كه بر اثر اصابت تركش نابينا شده متمركز است. ضعف هاي تكنيكي با توجه به تجربه 
اندك مالقلي پور در آن سال ها طبيعي به نظر مي رسد. هرچند در پس اين تصاوير هم مي شود ذوق و استعداد 
كارگردان را مشاهده كرد. در نقدهاي زمان اكران به شباهت فضاي بصري اثر با فيلم هاي وسترن اشاره شد. فيلم 
در دوران اوج جنگ ساخته شده و رويين تن نبودن دو كاراكتر محوري اش )با تمام رشادت هايشان( قابل توجه و 
نشانه هوشمندي فيلمساز است. شروعي قابل قبول براي فيلمسازي كه در عرصه اي تازه و بدون الگو )سينماي 

دفاع مقدس( طبع آزمايي كرده.

بلمی به سوی ساحل
   تجربه اي مغتنم در ساخت فيلمي پرتحرك و قهرمان پرداز كه تماشاگرش را در آن سال ها به خوبي با خود همراه 
مي كند. نزديك ترين فيلم مالقلي پور به الگوي فيلم هاي حادثه پرداز جنگي با تكنيكي كه به نسبت نينوا سنجيده تر 
است. ماموريت 3رزمنده  ايراني و تقابلشان با عراقي ها با مقاديري شعار همراه شده كه شايد امروز گل درشت به نظر برسد 

ولي 35سال پيش براي تماشاگر تأثيرگذار به نظر مي رسيد. فيلم نسبت به تجربه قبلي سازنده اش گامي به جلوست.

واز در شب  پر
  خيلي ها اعتقاد دارند سينماي موسوم به دفاع مقدس با »پرواز در شب« شروع مي شود. از نخستين فيلم هاي 
سينماي ايران كه اشراف سازنده جنگ ديده اش، به ترسيم فضايي ملموس از جبهه مي انجامد و يادآور فيلم هاي 
جنگي خارجي نيست. استفاده از نشانه ها و تمثيل هاي عاشورايي )مهم ترينش تشنه بودن بچه هاي گردان كميل 
و رجز خواندن سلحشور در سكانس فينال( همخوان با فضاي پرواز در شب و منطبق با همان چيزي است كه در 
دهه60با همسان سازي  و معادل سازي  رخدادهاي جنگ تحميلي و واقعه عاشورا صورت مي گرفت. فيلمي صادقانه 
و در زمان خود تأثير گذار كه مورد تأييد جمعي قرار مي گيرد و مقدمه اي مي شود بر شروع سينماي دفاع مقدس. 

از معدود فيلم هاي جنگي دهه 60كه حس و حال معنوي اش عارضي نيست.

شوريدن براي وطن 
فيلم هاي جنگي رسول مالقلي پور انعكاس صادقانه اي از حس و حالي هستند 

كه خالق شان در پشت خاكريزها تجربه كرده بود

  رسول مالقلي پور بخش عمده اي از شــهرت و اعتبارش را با فيلم هاي جنگي اش به دست آورده است. خيلي ها مالقلي پور را 
به عنوان فيلمساز دفاع مقدس به جا مي آورند؛ فيلمسازي كه سينماي دفاع مقدس عمال با او شروع شد و در دو دوره متفاوت درباره 
آنچه در جبهه و جنگ ديده بود فيلم ساخت. در دهه 60و سال هاي جنگ فيلم هايش همان قدر صادقانه بود كه در دهه هاي 70 و 
80. مالقلي پور چنان دلبسته قهرمانان جنگ بود كه در فيلم هاي اجتماعي اش هم گاهي سرنوشت رزمندگان بازگشته از جنگ و 
مواجهه شان با جامعه را پيگيري مي كرد. مثل فيلم »پناهنده« كه تصويري صادقانه از تناقض ها و جداافتادگي قهرمان جنگ را به 
نمايش مي گذارد. در ملودرامي چون »ميم مثل مادر« هم باز اين تبعات جنگ است كه سرشت و سرنوشت آدم هاي اصلي اثر را رقم 
مي زند. مروري بر فيلم هاي جنگي مالقلي پور، نشان مي دهد كه او چگونه فيلم به فيلم به عنوان فيلمساز رشد مي كند و از »نينوا« به 
نقطه اوجي چون »سفر به چزابه« مي رسد و در ادامه با »هيوا« و »مزرعه پدري« به اوج پختگي در پرداخت و لحن متناسب مي رسد.

۱۳۶۳

۱۳۶۴

۱۳۶5

۱۳۶۸

۱۳۷۷

۱۳۸0

۱۳۸2

افق 
  فيلمي حماسي و پرتحرك و بسيار پرفروش كه بعد از پذيرش قطعنامه اكران شد و مستند بودن واقعه اي 
كه فيلم بر اساسش ساخته شده با تسلط فيلمساز بر سكانس هاي اكشن، گيشه اي پر رونق نصيبش كرد. 
فصل سينه زني افق در يادها ماند و فيلمساز بعدها در فيلم »پناهنده« هم سراغش رفت. لحن حماسي فيلم و 
گرايش به خلق قهرمان جذاب و سمپاتيك )جهانبخش سلطاني( باعث شد عده اي رزمنده ايراني را در قامت 
رمبو ببينند ولي تماشاگران ظاهرا يا چنين عقيده اي نداشتند يا در چنين شباهتي ايرادي مشاهده نمي كردند.

نجات يافتگان
  بازگشت به سينماي دفاع مقدس پس از چند سال حضور در عرصه سينماي اجتماعي، كه نمايش اش در چهاردهمين جشنواره فيلم فجر، 
همه را متحير كرد. نجات يافتگان و همزادش »سفر به چزابه« در فضايي كال متفاوت با محصوالت آن سال هاي سينماي جنگ، جسارت را با تسلط 
تكنيكي همراه مي كند. براي نخستين بار زن در فيلم جنگي ايراني نقش مؤثري دارد. پرستاري كه با جنگ مخالف است و بحث هايش با رزمنده 
مجروحي كه همراهي اش مي كند با اضافه شدن افسر عراقي، مثلثي تا امروز تكرار نشده در سينماي دفاع مقدس مي سازد. جسارت فيلم تحمل 
نشد و پس از سال ها ماندن در محاق، سرانجام با تغيير نامي عجيب )تا آخرين نفس( اكران مهجوري را تجربه كرد. با گذشت 25سال، نجات يافتگان 

هنوز هم فيلم راديكالي به نظر مي رسد. هرچند كه در اين سال ها تا اندازه اي زير سايه همزادش سفر به چزابه قرار گرفته است.

سفر به چزابه 
  در حضور همه عناصري كه مي توانستند سفر به چزابه را به فيلمي آشفته بدل كنند، شاهد منسجم ترين اثر مالقلي پور شديم. از آن موارد 
خاصي كه به واسطه نگاه زاللش به دفاع مقدس هم طيف ارزشي را راضي مي كند و با انبوه جزئيات و ظرافت هايش در روايت و ساختار بصري، 
دل هر عالقه مند به سينمايي را به دست مي آورد. سفر وحيد فيلمساز با دوست آهنگسازش علي به گذشته و پشت خاكريزها و ديدار با رفقايي 
كه اغلب هم شهيد شده اند، شايد نقطه اوج توانايي مالقلي پور در قصه گويي و روايت باشد. سفر به چزابه اگر بهترين فيلم سينماي دفاع مقدس 

نباشد، قطعا يكي از بهترين هاست.

 هيوا 
  فيلمي در تداوم تجربه موفق سفر به چزابه، با يك هاشم پور تازه و ديده نشده در آن سال ها و كشف فرهاد قائميان)كه نقش كوتاهش در يادها 
مي ماند( و افزودن مايه اي عاشقانه به اثري دفاع مقدسي كه با خود باري از احساس و شور را به همراه مي آورد. مثل سفر به چزابه اينجا هم امكان 
ورود از حال به گذشته فراهم است و شهادت حميد مقابل همسرش هيوا و تماشاي آنچه در گذشته رخ داده براي پذيرش واقعيت كه پاياني است 

بر جست وجوهاي هيوا، يكي از فرازهاي سينماي جنگ است.

چ سمی  قار
  درامي اجتماعي درباره آدم هاي بازمانده از جنگ )دومان و سليمان( كه روايت پيچيده )كه به آشفتگي هم تعبير شد( و در افتادن دومان با 
دار و دسته اي فاسد و رياكار اما بسيار با نفوذ و در نهايت سرنوشتي تراژيك كه براي قهرمان هاي جنگ رقم مي خورد. سكانس هاي جنگي »قارچ 
سمي« توانايي هايي تازه از مالقلي پور در كارگرداني به نمايش مي گذارد. مثل سكانس افتتاحيه فيلم كه همچنان درخشان است. در قارچ سمي 

هرجا كه مالقلي پور دوربينش را به گذشته و جنگ مي برد نتيجه فوق العاده است.

مزرعه پدری 
  آخرين فيلم تماما جنگي رسول مالقلي پور، يكي از تكان دهنده ترين فيلم هاي سينماي ايران در دهه 80 و از آخرين تابلوهاي ماندگار اين 
سينما از همه آن چيزهايي است كه حماسه دفاع مقدس ناميده مي شود. مثل چند فيلم قبلي باز هم فيلمساز سراغ روايت غيرخطي رفته و با 
رجعت به گذشته تصويري از شوريدن براي وطن خلق مي شود كه به ندرت مي توان نمونه اي برايش در سينماي دفاع مقدس يافت. مهارت فني 
فيلمساز در خلق صحنه هاي جنگي، با حسي همراه است كه به تصاوير روح و گرما مي بخشد. ناسيوناليستي ترين فيلم جنگي سينماي ايران با 

انبوهي شخصيت جذاب و متفاوت و در آن سال ها غريب براي اثري متعلق به دفاع مقدس.

رسول
مالقلیپور

این شماره

۱۳۷۴

۱۳۷۴
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  برق پريزهاي داخل واگن هاي مترو را وصل كنند
مدتي است پريزهاي برق داخل واگن هاي قطار تهران - گلشهر را قطع 
كرده اند كه با توجه به مدت يك ساعته و طوالني بودن مسير و ضرورت 
استفاده از پريزها براي شارژ موبايل مسافران جا دارد برق دوباره در اين 
پريزها جريان يابد. اين خواسته بسياري از مسافران هر روزه اين مسير 
است كه چند باري با مديران ايستگاه هاي صادقيه و گلشهر مطرح شده 

ولي تاكنون حل نشده است.
رحيمي از كرج 

  خودروي رانندگان متخلف در معاينه فني را توقيف كنند
برخي رانندگان از شگرد اجاره چنددقيقه اي يا ساعتي وسايل سيستم 
فني خودرو براي گرفتن تأييديه معاينه فني استفاده مي كنند و بعد از 
گرفتن معاينه فني لوازم اجاره اي را بازمي گردانند و دوباره با وضعيت 
مردودي كه به اشــتباه قبول از معاينه فني اعالم شده در سطح شهر 
مي گردند تا چرخه آلودگي هوا را آلوده تر كنند. مسئوالن فكري براي 

اين موضوع بكنند.
ضيافت از تهران

   سايت ثبت احوال به روز نيست
به روز نبودن ســايت ثبت احــوال باعث ايجاد مشــكالت متعددي 
درخصوص احراز هويت دارندگان برگه هاي رســيد كارت ملي شده 
اســت. براي انجام كار بانكي به بانك مراجعه كردم كه گفتند 10روز 
كاري زمان مي برد تا كد رهگيري رسيد كارت ملي شما در سيستم 
مشاهده شود. اين در حالي است كه سايت ثبت احوال به روز نيست 
و براي واريز يك رقم جزئي معطل شده ايم. واقعا به روز كردن سايت 

كار سختي است؟
صفرپور از تهران 

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

مردي كه به اتهــام تجاوز به 
پســربچه 5ســاله به صورت دادسرا

غيابــي در دادگاه بــه اعدام 
محكوم شده بود 18سال بعد دستگير شد اما 
وقتي پاي ميز محاكمه قرار گرفت، شاكي در 
شناســايي او دچار ترديد شد و همين باعث 

نجات او از اعدام شد.
به گزارش همشهري، ماجراي اين پرونده به 
تابستال سال 80برمي گردد. در آن زمان زن 
و مردي به همراه پسربچه 5ساله شان راهي 
اداره آگاهي تهران شــدند و گفتند كه پسر 
جواني به پســربچه آنها تجاوز كرده است. 
پسربچه مي گفت: براي بازي به بيرون از خانه 
رفته بودم كه پسري آمد و گفت بيا با هم به 
پارك برويم تا به تو خرگوش نشــان بدهم. 
وقتي به پارك رسيديم، او مرا پشت درختي 
برد و به زور به من تجاوز كرد. مردم كه صداي 
جيغ و گريه مرا شنيده بودند نزديك شدند 
و او فرار كــرد. من هم گريه كنــان به خانه 
برگشتم و به پدر و مادرم گفتم كه چه اتفاقي 

برايم افتاده است.

دستگيري
با اين شــكايت، درحالي كه پزشكي قانوني 
نيز تجاوز به پسربچه 5ســاله را تأييد كرده 
بود مأموران راهي محل حادثه كه پاركي در 
يكي از محله هاي غرب تهران بود، شدند. آنها 
با مشخصاتي كه از پسربچه خردسال به دست 
آورده بودند به جســت وجو براي پيدا كردن 
جوان متجاوز پرداختند تا اينكه مدتي بعد 
وي را كه براي هواخــوري به پارك رفته بود 
شناسايي و دستگير كردند. او پسري 19ساله 
و سرباز بود. متهم كه ساكن شهرستان بود و 
دوران خدمتش را در پايتخت مي گذراند در 
بازجويي هاي اوليه به فريب پســربچه و آزار 
و اذيت او اعتراف كرد. متهــم گفت: وقتي 
پســربچه را در حال بــازي در كوچه ديدم 

وسوسه شيطاني سراغم آمد و نقشه ام را اجرا 
كردم. اما از ترس مردم و اينكه دستگير نشوم 

خيلي زود كودك را رها كردم.
اگرچه متهم در بازجويي هاي اوليه به آزار و 
اذيت پسربچه اقرار كرد اما پس از آن در تمام 
جلسات تحقيق و بازپرسي منكر شد و گفت 
پسربچه او را اشتباه گرفته است. با وجود انكار 
وي، كيفرخواست عليه او صادر و پرونده به 
دادگاه فرستاده شد. متهم در جلسه محاكمه 
نيز منكر هرگونه جرمي شد و گفت پسربچه 
او را اشتباه گرفته و او در اداره آگاهي و تحت 

فشار ناچار شده به دروغ بگويد مجرم است.

حكم اعدام
پيش از اينكه دادگاه حكم را صادر كند، متهم 
درخواســت مرخصي چند روزه از زندان را 
كرد. با درخواست او موافقت و متهم با سپردن 
وثيقه از زندان آزاد شد. او اما ديگر به زندان 
برنگشت و فراري شد. در اين شرايط مأموران 
به صورت ويژه تحقيقات براي دستگيري وي 
را آغاز كردند اما جست و جوهاي آنها نتيجه 
نداشت. مدتي گذشت و چون ردي از متهم 
به دست نيامده بود دادگاه به صورت غيابي او 
را به اعدام در مألعام محكوم كرد كه حكم به 

تأييد قضات ديوان عالي كشور نيز رسيد.

پايان فرار 18ساله
حكم به صورت غيابي صادر شــد اما متهم 
همچنان فراري بود. فرار و زندگي پنهاني اين 
مرد 18سال طول كشيد تا اينكه وي سال98 
درحالي شناسايي و دستگير شد كه ازدواج 
كرده و در اطراف تهران زندگي مي كرد. وي 
پس از بازداشت به شعبه اول اجراي احكام 
دادسراي جنايي تهران منتقل شد، چرا كه 
حكم اعدام او تأييد شده بود. مرد جوان پس 
از دستگيري گفت كه در اين مدت بي آنكه 

به كسي از گذشــته اش حرفي بزند زندگي 
پنهاني را در پيش گرفته بود. او ازدواج كرده 
و صاحب فرزندي هم شده بود و با نيسان كار 
مي كرد اما در نهايت پس از آنكه سند ماشين 
را به نامش زده و براي كار به تهران آمده بود، 
ماشينش توقيف و وي دستگير شده است. او 
اما پس از دستگيري منكر آزار و اذيت پسر 
خردسال شد و گفت شاكي او را با فرد ديگري 

اشتباه گرفته است.
مرد جــوان پيــش از اجراي حكــم اعدام 
درخواست اعاده دادرسي داد. با درخواست 
وي موافقت شد و پرونده بارديگر به جريان 
افتاد. متهم مدتي قبل در شعبه هم عرض در 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه شد. 
او همچنان منكر ارتكاب جرم بود و شــاكي 
هم كه با گذشت ســال ها از اين ماجرا حاال 
جواني 24سال شده بود در دادگاه حاضر شد 
وقتي حرف هاي او را شنيد دچار ترديد شد. 
او گفت كه در آن زمان كودكي 5ساله بوده و 
ممكن است حق با متهم باشد و چون در آن 
زمان كودكي بيش نبوده، شايد متهم را با فرد 

ديگري اشتباه گرفته باشد. 
شاكي ادامه داد: از روز حادثه تصاوير درست 
و واضحي به خاطر نمــي آورم. از ترس اينكه 
مبادا اشتباه كرده  باشم از گناه متهم مي گذرم 
و او را مي بخشم. اگر واقعا اشتباه كرده باشم، 
نمي خواهم شخص بي گناهي مجازات شود 
و اگر هم اشتباه نكرده باشم مي خواهم بعد 
از اين همه ســال متهم را ببخشم. چرا كه 
او در همه اين ســال ها كه فراري بوده ديگر 
جرمي مرتكب نشده و زندگي خوب و درستي 
داشته است.  با اظهارات شاكي، قضات دادگاه 
حكم بر بي گناهي متهم دادند و او را از تمام 
اتهاماتش تبرئه كردند. به اين ترتيب وي چند 

روز قبل از زندان آزاد شد.

شاكي كه 19سال قبل و در 5سالگي توسط 

جواني هدف تجاوز قرار گرفته بود، در جلسه 

سرقت براي جراحي زيباييدادگاه دچار ترديد شد و متهم را بخشيد
پســر جــوان وقتــي از دختر 

موردعالقه اش شنيد كه بيني و داخلي
دندان هايش زشــتند و مشكل 
دارند، تصميم گرفت بــراي تهيه پول جراحي 

زيبايي دست به سرقت بزند.
به گزارش همشهري، چند روزپيش زني جوان 
در يكــي از خيابان هاي مركز تهــران در حال 
صحبت با گوشي موبايلش بود كه ناگهان هدف 
حمله مرد موتورسواري قرار گرفت. اين مرد در 
يك چشم بر هم زدن گوشي زن را قاپيد و فرار 
كرد. زن جوان شــروع به سر و صدا كرد و چند 
موتور سوار كه شــاهد ماجرا بودند به تعقيب 
ســارق پرداختند. متهم كاله كاسكت به سر 
داشت و سعي مي كرد با حركات مارپيچ راهي 
براي فرار پيدا كند اما ناگهان تعادلش را از دست 
داد و با خودروي نيســان برخورد كرد و همين 

باعث دستگيري او شد.
با حضور مأموران در محــل متهم به كالنتري 
انتقال يافت و در بازرســي بدنــي ازاو چندين 
گوشي سرقتي كشف شد. متهم كه چاره اي جز 
اعتراف نداشت اقرار كرد كه به صورت سريالي 

اقدام به موبايل قاپي مي كرده است.

انگيزه عجيب
ســارق كه جواني 30ساله اســت وقتي براي 
تحقيقات به شــعبه دوم دادسراي ويژه سرقت 
تهران انتقال يافت مدعي شد كه براي نخستين 
بار است كه دست به سرقت مي زند. او توضيح 
داد: چند وقت قبل بــا دختري در يك مهماني 
آشنا شدم. خيلي به او عالقه مند شده بودم اما 
يك روز كه با هم بيرون رفته بوديم به من گفت   
دماغ و دندان هايت زشتند و اگر دماغت را عمل 
كني و دندانهايــت را لمينيت، چهره ات خيلي 

بهتر مي شود.
وي ادامه داد: از آن به بعد از قيافه ام نفرت پيدا 
كردم. اعتماد به نفســم را از دست دادم و دلم 
مي خواســت جراحي زيبايي انجام بدهم. اما 
هزينه جراحي خيلي زياد بــود و من به تازگي 
با همه سرمايه اي كه داشتم يك موتور خريده 
بودم. از ســوي ديگر من كارمند يك شركت 
هســتم كه حقوق چنداني نمي گيرم. يك روز 
كه ســوار بر اتوبوس بودم تا به محل كارم بروم 

مسافري كنارم نشست. سر صحبت را باز كرد و از 
شرايط سخت زندگي و گراني ها گفت. به او گفتم 
كه آرزويم اين است كه بيني ام را جراحي كنم. 
مرد مسافر خنديد و گفت بايد دزدي كني تا به 
خواسته ات برسي. آن مرد اين جمله را به شوخي 
گفت، اما من آن را جدي گرفتم و با خودم گفتم 

كه براي رسيدن به اين پول بايد سرقت كنم.
متهم گفــت: از آن روز به بعد ســوار موتورم 
مي شدم و در خيابان هاي تهران پرسه مي زدم. 
به محض اينكه خانمي را مي ديدم كه سرگرم 
صحبت با موبايلش بود، به سمتش مي رفتم و 
گوشي اش را مي قاپيدم. من هنگام اجراي نقشه 
سرقت كاله كاسكت مي گذاشتم تا شناسايي 
نشوم. ســرقت ها را تازه شــروع كرده بودم و 
گوشي هاي مســروقه را به مالخر مي فروختم. 
قصدم اين بود كه پس از جور كردن پول جراحي 
زيبايي ســرقت را كنار بگذارم اما چون تازه كار 
بودم در آخرين ســرقت گير افتادم و دستگير 

شدم.
اين متهم پس از اقرار به ســرقت با قرار قانوني 
بازداشت شد و براي انجام تحقيقات بيشتر در 

اختيار مأموران اداره آگاهي تهران قرار گرفت.

سقوط هواپيماي تك موتوره درنظرآباد

شماره 137پاسخگوي موارد مربوط به سگ هاي ولگرد است
روابط عمومي سازمان نظارت و بازرسي شــهرداري تهران در پاسخ 
به پيام درج شــده شــهروند محترم در ســتون پيام هــاي مردمي 
روزنامه همشهري در تاريخ 4شهريور99 با عنوان  »سگ هاي پارك 
سرخه حصار بي آزارند« پاسخ داده است: ضمن تشكر از دغدغه شهروند 
گرامي به اطالع مي رساند ؛ بنابر وظايف سامانه1888، پيام هاي مربوط 
به سگ هاي ولگرد در اين ســامانه ثبت و ارجاع نمي شود. از ابتداي 
سال98 تا كنون تعداد يك هزار و 348تماس از سوي شهروندان محترم 
با اين سامانه درخصوص سگ هاي بي صاحب برقرار شده كه شهروندان 

محترم جهت تماس با سامانه137 مورد راهنمايي قرار گرفته اند.

 ترديد 
نجات بخش شاكي

سقوط هواپيمايي سبك در شهرستان نظرآباد موجب 
مصدوميت 2سرنشين آن شد. به گزارش همشهري، اين 
حادثه ساعت 8:08صبح ديروز در حوالي فرودگاه آزادي 
شهرستان نظرآباد واقع در استان البرز اتفاق افتاد. اين 

هواپيماي تك موتوره دقايقي قبــل از فرودگاه به پرواز 
درآمده بود اما بنابر داليلي نامعلــوم كنترل هواپيما از 
دست خلبان خارج شد و ســقوط كرد. مهرداد بابايي، 
رئيس مركز اورژانس اســتان البرز گفت: خوشبختانه 

2سرنشين هواپيما كه مرد هستند در اين حادثه جان 
ســالم به در برده اما دچار جراحت شــده بودند كه  به 
بيمارستان شهيد مدني منتقل شدند. هواپيماي آموزشي 
كه دچار حادثه شــده، تك موتوره بود و بررسي ها براي 
مشخص شدن علت اين حادثه آغاز شده است.فرودگاه 
آموزشي احمدآباد نظرآباد وابسته به بخش خصوصي در 

45 كيلومتري غرب كرج قرار دارد.
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پاييزآمدهپينامردي،پيدواندنباد
سردوپرغصهالبهالياندوهروزگاريگزارش

كههمهبدبختيهايشحاالبابساط
پهنشدهوجمعنشــدهكروناانگارروسفيدشده
است.مشكالتهستوكروناهم،حاالكميپاييزهم
بهايناحوالاضافهكنيدتــابفهميدوقتيازايام
سختكروناييپاييزحرفميزنيمدقيقاازچهحرف
ميزنيم.براياينسطرهابايدسينمارابهخاطرآورد
وقربانصدقهفيلمرفتپسبخوانيدازتداومحال
ناخوشسينماوپيشنهاديبراينجاتازمرضركود.

چندچنديم؟
روزهاي كهنه شده كمر ســال را شكسته و 99 از نيمه 
گذشته است. مرور آنچه در صنعت سينما در ماه هاي 
گذشته بر كشور حاكم بوده، چيزي نيست جز نگراني و 
شكست، و براي مصداق اين ادعا بايد مرور كرد وضعيت 
فروش فيلم هايي را كه از ابتداي ســال با زور و زحمت 
خود را از سردر سينماها باال كشيدند تا چراغ سالن ها 
خاموش نشود. همه اميدها در سال سخت كرونا و بعد 
از بازگشايي سينماها به يك شيرجه در دل سينماي 
اجتماعي بود. »شــناي پروانه« همانطــور كه در ايام 
نمايش جشنواره همه را مات خود كرده بود مي خواست 
تا در اكران عمومي هم غوغا به پا كند اما ويروس چنان 
استخر اميدهاي سازندگانش را آلوده كرد كه آنها بعد 
از فروش 2.5ميلياردي در 12هفته قيد ادامه نمايش 
را زدند تا در فرصتي دوباره و با شرايط بهتر بتوانند در 

سالن هاي ســينما تني به آب بزنند و اقبال خودشان 
براي ركوردشــكني را بيازمايند. به جز شــناي پروانه 
كه به خاطر تصميم ســازندگانش از مسابقه اكران در 
روزهاي كرونايي انصراف داد، فيلم هاي بسيار ديگري 
شانس خود را براي دخل و خرج در ايام ناخوشي سينما 
امتحان كردند. براي 9فيلمي كه همين حاال امكان تهيه 
بليت و تماشايشان در سينماها مهياست، عددي معادل 
2.5ميليارد تومان فروش ثبت شده است. مجموع اين 
فروش ها تا همين سال قبل و در روزهايي كه بسياري 
از اهالي سينما نسبت به وضعيت وخيم اقتصاد سينما 
ابراز نگراني مي كردند معادل فروش يك فيلم متوسط 
بود ولي حاال اوضاع اقتصاد سينما با كلمه »خراب« هم 

تعبير نمي شود.

ريشخندبهقرنطينه
اكران آناليــن چه بخواهيم و چه نخواهيم در مســير 
درستي قرار ندارد. انتخاب فيلم هايي كه اصوال اميدي 
به فروش شان در اكران ســينماها وجود ندارد، سبب 
شد تا موضوع اكران آنالين خيلي زود بدل شود به يك 
فرصت سوخت شده براي نجات فيلم ها از ديده نشدن 
و رهايي تماشاگران از كالفگي قرنطينه. بعد از اعمال 
پروتكل هاي خاص و بازگشايي سينماها اما مشخص 
شــد كه فرمول اكــران فيلم ها هم در همان مســير 
اصطالحا رفــع حاجت و جهت خالــي نبودن عريضه 
حركت مي كند.»آقاي سانسور«، »تا ابد«، »قتل عمد«، 
»كاكا« و... نام اين فيلم ها را حتي شنيده ايد؟ اين فيلم ها 
قرار اســت آنقدر براي مخاطب جذاب باشند كه او را 
مجاب كنند در اين روزهاي نگراني به ســينما بيايد و 
بليت 23هزار و 500توماني )با احتساب ماليات( بخرد و 

كيف كند؟ اين نظريه واقعا عملي است؟ اين فيلم ها قرار 
بوده موجبات ريشخندزدن به قرنطينه فيلم ها و بايكوت 
سينماها را فراهم كنند اما آنچه االن به وقوع پيوسته 
چيزي است شبيه ريشخند به سياست هاي ورشكسته 

و نظرات مديران و فعاالن بي تدبير.

قسمت2عليهكوويد-19
2 فيلم در جدول اكران و فروش سينماها در اين روزها 
اوضاع و احوال نســبتا بهتري دارند و با اينكه توقعات 
براي فروش باال را برآورده نكرده اند اما در مقايســه با 
 ساير رقبا جايگاه ويژه تري دارند. »خوب، بد، جلف2« و 
»زن ها  فرشــته اند2« به ترتيــب بــا 1.5 ميليارد و 

700ميليون تومان فــروش در رده هاي باالي فروش 
فيلم ها در اين روزهاي كرونايي هستند. هردو قسمت 
دوم فيلم هاي پرفروشــي هســتند كه در زمان اكران 
معادالت گيشه را تغيير دادند و چراغ فروش را حسابي 
پرنور كردند. نكته مهم اينكه هر دو فيلم كمدي هستند 
و اين نشان از آن دارد كه در اين روزهاي تلخ و پردردسر 
ظاهرا مردم بدشــان نمي آيد اگر قرار است به سينما 
بيايند دلشــان را به چند دقيقه قهقهه و چند شليك 

خنده از سر كيفوري خوش كرده اند.

نسخهشفابخشخنده
كرونا حاالحاال ها با ماست و دست از سرمان برنمي دارد، 

پس بايد به دنبال نســخه شفابخشــي بود كه در اين 
شرايط سينماها تعطيل نشــوند و صنعت سينما مهر 
ورشكستگي به پيشاني خود نكوبد. راه حل؟ ساخت و 
نمايش كمدي هاي مرغوب با اين پيش فرض كه مي توان 
اينگونه تماشــاگران را براي چند ساعت از بغض پاييز 
كرونايي دور كرد. البته نبايد فراموش كرد كه تا صحبت 
از فيلم كمدي مي شود گروهي از خالتورسازها همه  چيز 
را به نام خود سند مي زنند و قصد دارند از نمد احواالت 

بلبشو براي خود كالهي ببافند.  
كمدي سازهاي شــريف مي توانند حاال خود را دوباره 
احيا كنند و باز هم يادمان بيايد در ســينماي كمدي 
ما »اجاره نشين ها« و »موميايي3 «ها هم ساخته شده 
و دل تماشاگران سختگير را هم برده اند. تعامل سازمان 
سينمايي با فيلمسازاني كه هم انگيزه كافي براي ساخت 
اثر در اين ايام دارند و هم دستشان از ايده هاي جذاب 
و روده بر كننده براي يك فيلم پر است، مي تواند نسخه 
نجات اين روزهاي سينماي ما باشد. مي توان با حمايت 
بيشتر در امر صدور مجوز ساخت و نمايش و متمركز 
كردن حمايت هاي مالي روي ايــن فيلم ها خيلي زود 
چند اثر كمدي به دردبخور ســاخت كه تماشاگران را 
براي رفتن به سينما ترغيب كند و سينماها را از ركود 
نجات دهد.  حاال بماند كه همين االن هم چند كمدي 
قابل اعتنا تكميل شده و يكي دو اثر هم در حال ساخت 
هستند و مي توان در گام اول روي تسريع نمايش اين 

فيلم ها متمركز شد.

چند فرمول ساده پاييزي براي رهايي سينما از ركود 
خبرهاي كوتاهواكسن    رسيد

گرافيستروزنامههمشهريدرميان
برگزيدگانجشنوارهجهانيبيلبوردها

سيزدهمين جشنواره جهاني 
بيلبــورد )artmoves( در 
تورن لهســتان ميزبان آثار 
گرافيست هاي سراسر جهان 
است. پس از شيوع ويروس 
كوويــد-19 »اپيدمي هــا، 
فاجعه جهاني، مجــازات يا 

فرصتي براي بازســازي خود و جهان؟« به عنوان موضوع جشــنواره 
انتخاب شد تا گرافيســت ها  ايده هاي خالقانه خود را درباره ويروس 
كوويد-19 عرضه كنند. 1410 اثر از گرافيســت هاي 70 كشــور به 
جشنواره جهاني بيلبورد رسيده است كه از ميان آنها 18 اثر به عنوان 
آثار برگزيده انتخاب و در شــهر تورن روي بيلبوردها اجرا شده اند. اثر 
بهرام غروي، گرافيست ايراني نيز در ميان آثار برگزيده است. او ماسك 
را در صفحه چت شبكه هاي اجتماعي طراحي كرده است تا محدوديت 
را در ابتدايي ترين موقعيت هاي ارتباطي نيز يادآور شود. بهرام غروي از 
همكاران واحد تصويرسازي روزنامه همشهري است كه پيش تر نيز در 

عرصه هاي بين المللي خوش درخشيده  است.

برحاكميتقانوناصراركنيد
خانه سينما طي نامه اي از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درخواست كرد 
تا با صنوف سينمايي همراهي كند. در متن اين نامه آمده:»در جهان 
امروز كه بنيان تمدني آن »بر تصوير« قرار گرفته ؛ هنر تصويرگري و 
تصوير سازي  بالشك يك هنر برتر است. ملت بي تصوير مثل آن است كه 
زباني از زبان هاي رايج دنيا را كه مردم با آن سخن مي گويند، نمي دانند.

 مدت هاست كه همكاران خالق و كارورز ما در اصناف سينماي ايران، 
كارشناسان و دوستداران فرهنگ و هنر كشــور نگراني هاي جدي و 
دردمندانه خود را از آشوبناكي فضاي توليد در بسترهاي توليد و نمايش 
خانگي و فضاي مجازي به روش هاي گوناگــون اعالم مي كنند.«  به 
گزارش همشهري، در بخش ديگري از اين نامه اعالم شده: »اتكاي به 
قانون و رفتار قانوني نخستين و ساده ترين روش حل معضالت است، 
ما از جنابعالي در مقام وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي انتظار داريم بر 
حاكميت قانون و روش هاي قانوني مصرانه اقدام كنيد و اجازه ندهيد در 
ايامي كه بحران كرونا هست و نيست پديدآورندگان فرهنگي و هنري را 
در خطر قرار داده است و اكثريت عظيم همكاران ما با بحران بيكاري و 
گرفتاري هاي معيشتي مواجه شده اند، رفتار فراقانوني و غيركارشناسانه 
در زمينه نمايش خانگي و بسترهاي جديد فراهم شده براي توليد را 
دچار بحران كند كه به طور حتم در اين مسير حمايت هاي همه جانبه 

جامعه اصناف سينمايي كشور را نيز در كنار خود خواهيد داشت. «

مسعودمير
روزنامه نگار

درخواست خانه سينما از وزير ارشاد درباره تغيير متولي شبكه نمايش خانگي

نيكيكريميداورجشنوارهآنتالياشد

نيكي كريمي به عنوان يكي از داوران فيلم هاي بخش مســابقه 
جشــنواره بين المللي فيلم پرتقال طاليي آنتاليا معرفي شد. به جشنواره

گزارش همشهري،  نيكي كريمي به همراه امين الپر فيلمساز اهل 
تركيه، ســندرا كگت كارگردان برزيلي، فردريك بوير مدير هنري جشــنواره 
ترايبكا نيويورك و ادا سولومون تهيه كننده رومانيايي فيلم هاي بخش مسابقه 
جشــنواره بين المللي فيلم پرتقال طاليي آنتاليا را داوري مي كنند. 12 فيلم 
سينمايي در بخش مسابقه پنجاه و هفتمين دوره اين جشنواره حضور دارند كه 

از دوازدهم تا نوزدهم مهر ماه )سوم تا دهم اكتبر( برگزار خواهد شد.
  نيكي كريمي پيش تر نيز با فيلم هاي »يك شــب«، »چند روز بعد« و »سوت 
پايان« در بخش مسابقه اين جشــنواره حضور داشته است. كريمي همچنين 
عضو هيأت داوران جشــنواره هايي همچون كن، برلين، تســالونيكي، كارلو 

وي واري و لوكارنو بوده است.

نجات سينما

شجاعت به نفع صنعت سينما
فقطكمديميتواندسينماهاراازكماخارجكند؟خير.اينشجاعتاستكهاگريافت
شودميتوانددوبارهتماشاگرانراباسالنهاآشتيدهد.چطور؟هميناالنباخودتصور
كنيدكهفيلم»كاناپه«اثرفيلمسازچيرهدستوآرامسينمايايران-كيانوشعياري-
اكرانشود؛فيلميكهبسياريازمسئوالنآنرادركنارفيلمسازديدندوپسنديدند
امابهدليلاستفادهبازيگرانزنازكالهگيسبهگنجهتوقيفيهاپيوستهاست.ترديد
نكنيدچنينفيلميميتواندفاصلهبهوجودآمدهميانتماشاگرانسينماباسالنهارابه
سرعتازبينببرد.ازايندستمثالهابسياراستوكافياستباخودتانبينديشيد
چرا»مجبوريم«ساختهرضادرميشيانيا»المينور«بهكارگردانيداريوشمهرجوييكه
هردومجوزنمايشهمدارندسريعتراكراننميشوند؟مديرانشجاعسينماييووزارت
ارشادكجاهستندكهدراينشرايطسختخيالسازندگانآثاررابراينمايشفيلمشان

وحمايتحداكثريازآنهابهرخبكشند؟

ث
مك
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  هر سال هزاران پناهجو از گوشه وكنار 
جهان دررؤياي زندگي بهتر خود را به گزارش

سختي به شمال فرانسه مي رسانند. 
بيشتر پناهجوياني كه كشورهايشان در آسيا و آفريقا 
را ترك كرده و راه پرپيچ وخم مهاجرت به اروپا را در 

پيش گرفته اند، يك مقصد دارند؛ انگليس.
انگليس هميشه مقصد جذابي براي پناهجويان بوده 
است؛ بازار كار، خدمات اجتماعي كه به تازه واردان 
مي دهد و از همه مهم تــر زبان رايــج آن، همواره 

مهاجران را شيفته جزيره كرده است.
پناهجويان براي گذشــتن از »كانال مانش« كه به 
»جاده مرگ« معروف اســت و رســيدن به ساحل 
انگليس، خطرهــاي زيادي را به جــان مي خرند. 
كانال مانش يا كانال انگليس قســمتي از اقيانوس 
اطلس است كه شمال فرانسه را به جنوب انگليس 
وصل مي كند. عرض اين كانــال ۲40 كيلومتر در 
عريض تريــن نقطه و ۳4 كيلومتــر در باريك ترين 
نقطه است. باريك ترين نقطه در تنگه »دوور« است 
كه يك سوي آن شــهر »كاله« در فرانسه و سوي 
ديگر آن شــهر »دوور« قرار دارد. اين مسير، محل 
گذر ۲5درصد ترافيك دريايي جهان است. ماه قبل 
يك جوان ۲8ساله كه سوار قايق بادي بود غرق شد 
و سال گذشته نيز جسد 4مهاجر در ساحل فرانسه 
پيدا شد. غيراز اينها، نيروهاي گارد ساحلي فرانسه 
هم دائما در حال گشتزني هســتند تا مانع حركت 

پناهجويان به سمت انگليس شوند.
با همه اين خطرها، تعداد پناهجوياني كه در ســال 
۲0۲0ازكانال مانش گذشته اند، افزايش چشمگيري 
داشته است. امسال 7هزار پناهجوي غيرقانوني سوار 
بر قايق خود را از فرانســه به انگليس رسانده اند كه 
نسبت به سال ۲019رشــد ۳برابري داشته است. 
سال گذشته ۲هزار و ۲94پناهجو توانستند خود را 
به شبه جزيره برسانند. هر فرد حدود ۳ هزار يورو به 
قاچاقچيان پرداخت مي كنــد تا او را از كانال مانش 

عبور دهند.
رونامه ديلي تلگــراف چاپ لندن در گزارشــي كه 
هفته گذشته منتشر كرد، نوشته است: »فقط در ماه 
جاري ميالدي )سپتامبر( هزارو 880 نفر خود را از 
سواحل شمال فرانسه به جنوب انگليس رسانده اند. 
به اين تعــداد بايد ۳9۳نفر كه فقط روز سه شــنبه 
هفته گذشته با قايق به انگليس آمدند را هم اضافه 
كرد.« به عبارت ديگر، درحالي كه هنوز چند روزي تا 
پايان ماه باقي مانده، تعداد پناهجويان ماه سپتامبر با 
كل پناهجوياني كه سال گذشته به اين روش وارد 

انگليس شده  اند، برابري مي كند.
پريتي پتل، وزير كشور انگليس چندي پيش وعده 
داده بود كانال را بــه روي پناهجويان مي بندد، اما 
آمارها هيچ نشانه اي از عملي شدن حرف او ندارد. 
با اينكه ميليون ها پوند براي فناوري هاي نظارت و 
كنترل از راه دور كانال و پرواز هواپيماهاي نظامي 
براي رديابي قايق ها هزينه شده، اما تعداد مهاجراني 
كه سه شــنبه به انگليس رســيدند از نظــر تعداد 
ورود روزانه به اين شــيوه، رتبــه دوم را در ماه هاي 

اخير داشته اســت. فقط در اين روز ۲7قايق حامل 
پناهجويان در ساحل انگليس پهلو گرفت.

يكي از داليل افزايش آمار ورود مهاجران غيرقانوني 
در روزهاي اخير، نزديك شدن فصل سرما و توفان 
است. آنها مي خواهند تا هوا مساعد است خود را به 

ساحل امن برسانند.

فرانسه،محكومبهكمكاري
چند روز قبل بعد از اينكه مشــخص شــد نيروي 
دريايي فرانســه فقط تعداد محدودي از قايق هايي 
كه قصد دارند ساحل اين كشور را به مقصد انگليس 
ترك كنند متوقف مي كند، فشــارها بر اين كشور 

افزايش يافت.
خبرنگاران روزنامه ديلي تلگراف براساس بازديدي 
كه هفته گذشته از منطقه داشتند ادعا كردند يك 
قايق گشــت نيروي دريايي فرانسه يك قايق بادي 
حامل 16پناهجــوي افغان را تا نزديكي ســاحل 
انگليس همراهي و ســپس رها كرده اســت. قايق 
حامل پناهجويان حــدود 40دقيقه روي آب هاي 
خروشان ســرگردان بود تا اينكه نيروهاي ساحلي 

انگليس آنها را نجات دادند.
هرچند نيروي دريايي فرانسه سه شنبه هفته گذشته 
اعالم كرد كه 6قايق حامل 88مهاجر را به اين كشور 
برگردانده است، اما لندن، پاريس را به دليل كوتاهي 
در اين زمينه محكــوم كرده اســت؛ به ويژه بعد از 

اينكه امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه، به 
مقام هاي انگليسي قول همكاري بيشتر 

براي حل اين معضل را داده بود.

ناتالي اپيك، نماينده پارلمان انگليس گفته است: 
»تعداد مهاجران غيرقانوني كه وارد انگليس مي شوند 
غيرقابل قبول است. فرانســه بايد اقدامات كنترلي 
بيشــتري در اين زمينه انجام دهد. قدم اول براي 
ايجاد امنيت در دريا اين اســت كه قايق ها از همان 
ابتدا اجازه حركت پيدا نكنند يا اگر حركت كردند 

مجبور به بازگشت شوند.«

رايزنيبرايحلبحران
دان اوماهوني، فردي كه به تازگي از ســوي دولت 
انگليس براي كنترل كانال مانش منصوب شــده، 
هفته قبل با سفير فرانسه در لندن ديدار و بر ضرورت 
حل فوري مشــكل تأكيد كــرد. او در مصاحبه اي 
گفت: »ما درباره اينكه از چه راهكارهايي براي توقف 
حركت قايق ها از ساحل فرانسه استفاده كنيم، بحث 
كرديم. ديروز نيروهاي فرانسه 9عمليات در منطقه 
كاله انجام داده و تعدادي از قايق ها را منهدم كردند 
كه دســت كم مانع عبور 98مهاجر شده است. بايد 

اقدامات بيشتري در اين زمينه انجام شود.« 
او ادامه داد: »فرانسه كشور امني است و پناهجوياني 
كه اكنــون در اين كشــور بــه ســرمي برند بايد 
درخواســت پناهندگي خــود را در همانجا اعالم 
كنند.«  بوريس جانســون هم به تازگي در واكنش 
به بحران پناهجويان گفت: »انگليس مقصد جذابي 
براي پناهجويان اســت و بايد قوانين 
پناهندگي تغيير كند. اســتفاده 
از ابزار نظامي براي جلوگيري از 

ورود آنها موفق نبوده است.«

7هزار پناهجوي غيرقانوني طي سال جاري ميالدي 
سوار بر قايق خود را از فرانسه به انگليس رسانده اند كه 

نسبت به سال گذشته رشد ۳برابري داشته است مهمانان ناخوانده انگليس
ترامپ:ببازم،نتيجهرانميپذيرم

ســخنان دونالد ترامپ طي روزهاي اخير دربــاره احتمال تقلب در 
انتخابات، بار ديگر در فضاي سياســي آمريكا هياهو به پا كرد و براي 
نخستين بار باعث شد تا شماري از اعضاي بلندپايه حزب جمهوريخواه 
حساب خود را از او جدا كنند. ترامپ ديروز براي دومين روز پياپي در 
گفت وگو با خبرنگاران اعالم كرد كه درصورت شكست در انتخابات، 
نتيجه را نمي پذيرد و قــدرت را تحويل نخواهــد داد. او گفت:  »بايد 
مطمئن شــويم كه انتخابات عادالنه برگزار مي شود؛ البته من شك 
دارم.« سخنان ترامپ ساعاتي پس از آن مطرح شد كه ميچ مك كانل، 
رهبر جمهوريخواهان در مجلس سنا كه اكثريت را هم در دست دارند، 
در پستي توييتري نوشت: »برنده انتخابات سوم نوامبر )1۳آبان(، روز 
بيستم ژانويه ۲0۲1)1بهمن( سوگند خواهد خورد.« ميچ مك كانل، 
يكي از هواداران جدي ترامپ است، اما پست توييتري او نشان مي دهد 
او هم مثل برخي ديگر از چهره هاي سرشناس در حزب جمهوريخواه، 
خط قرمز هايي براي خود دارد. ميچ مك كانل در ادامه پست توييتري 
خود نوشــت: »انتقال قدرت به آرامي انجام خواهد شد؛ همانطور كه 
از سال 179۲به بعد، هر 4سال يك بار انجام شده است.« دونالد ترامپ 
روز قبل هم در پاسخ به سؤال خبرنگاران كه از او در مورد انتقال قدرت 
درصورت شكست در انتخابات پرسيده بودند، گفته بود: »ببينيم چه 
مي شود.« تكرار اين سخنان طي ۲روز پياپي باعث دامن زدن به نگراني ها 
در اين رابطه شده است. ترامپ سپس به خبرنگاران گفت كه معتقد است 
درنهايت اين ديوان عالي آمريكاست كه سرنوشت انتخابات را تعيين 
مي كند. درصورتي كه نتايج انتخابات برابر باشد، رأي ديوان عالي برنده 
را تعيين خواهد كرد. اشاره ترامپ به موضوع ديوان عالي در شرايطي 
اهميت پيدا مي كند كه مرگ روث بيدر گينزبرگ، يكي از قضات ليبرال 
ديوان و احتمال انتصاب يك چهره محافظه كار از سوي ترامپ تا قبل از 
روز انتخابات، شرايط را به كلي دگرگون كرده است. تركيب ديوان 5به 
4به نفع محافظه كاران و جمهوريخواهان بود، اما مرگ گينزبرگ طي 
هفته گذشته باعث شده تا احتمال شكل گيري تركيب 6به ۳قوت پيدا 
كند؛ اين در حالي است كه دمكرات ها معتقدند ترامپ بايد انتخاب عضو 
جديد ديوان را بر عهده رئيس جمهور بعدي بگذارد. ترامپ طي 4سال 
حضورش در كاخ سفيد، اين شانس را داشته كه ۲عضو ديگر ديوان را هم 
تعيين كند. ديروز رهبر جمهوريخواهان در مجلس سنا، اسمي از ترامپ 
نياورد، اما براي همه مشخص بود ماجرا از چه قرار است. ترامپ در حال 
آماده كردن فضا براي عدم پذيرش نتايج انتخابات درصورت شكست 
است و اين تاكتيك از نظر چهره هاي شاخص حزب جمهوريخواه مردود 
اعالم شده است. در اردوگاه دمكرات ها اما كسي با دونالد ترامپ تعارف 
ندارد. نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان، خطاب به او گفت: »آقاي 
رئيس جمهور، شما در كره شمالي نيستيد؛ شما در تركيه نيستيد؛ شما 
در روسيه نيستيد؛ تا يادم نرفته شما در عربستان سعودي هم نيستيد. 
اينجا آمريكاست و دمكراسي برقرار است. چرا به سوگندي كه به قانون 

اساسي خورده ايد، بي اعتنايي مي كنيد؟«

انتخاباتآمريكا

سمانهمعظمي
خبرنگار

مجلهاكونوميســتدرگــزارشاصلي
خوداينســؤالرامطرحكردهكهچرااغلب
دولتهايجهان،درمسيرمقابلهباويروس
كرونابهبيراههميروند؟دراينگزارشآمده
كهطبقآماررســمي،شمارمرگوميرناشي
ازكرونادرجهاندرآستانه1ميليوننفراست
واحتماال1ميليوننفــرديگرهمدراثركرونا
درگذشــتهاند،امادرآماررسمينيامدهاند.
تجربههمزيستي9ماههباكرونابهكشورها
كمككردهميزانمرگوميرراكاهشدهند
وباتوليدواكسناوضاعبهترهمميشود.اما
توليدواكسنپايانراهمبارزهباكرونانيست،
چراكهواكسينهكردنمؤثرهمهساكنانزمين
خودبحرانبعدياست.بايدپذيرفتكهاغلب
دولتها،ازحفاظتمردمدربرابرويروسكرونا
ناتوانبودهاند.كرونادستكمتاسال2021با
جهانخواهدبود،بنابرايندولتهابايدهرچه
زودتربهاينآشــفتگيهايداخليخوددر

زمينهمديريتبحرانپاياندهند.

روزنامهيواسايتوديدرصفحهنخست
خودبهموضوعادامهاعتراضهاعليهتبعيض
نژاديدرشهرهايمختلفآمريكاپرداخته
است.بخشــيازگزارشاينروزنامه،به
صدونوزدهمينشــباعتراضهادرشهر
لوييويلايالتكنتاكيدرشــرقآمريكا
اختصاصداردكهبهخشونتكشيدهشد.
اعتراضهايلوييويلپسازآنآغازشدكه
يكزنجوانسياهپوستبهدست2مأمور
پليسكشتهشــد.اعالمخبرتبرئهشدن
مأمورانمتهمدرپرونده،باعثباالگرفتن
درگيريهايمردمباپليسشــدهاست.
بهنوشــتهيواسايتودي،اينتظاهرات
خشــنترينتظاهراتاعتراضيشــهر
لوييويلطي4ماهگذشــتهبودهاست.در
جرياندرگيريهــايمعترضانونيروهاي
پليس،2مأموربهضربگلولهزخميشدهاند.
اينروزنامههشداردادهكهخشمموجوددر
جامعهدرشرايطيكهاميديبهاصالحوجود
ندارد،زمينهسازخشونتهايجديتردر

آيندهخواهدبود.

روزنامهالعربيالجديددرصفحهنخست
خودبارديگربهبحرانپناهجويانومســير
ســختپيشرويشــانبرايرســيدنبه
كشورهاياروپاييپرداختهاست.بهنوشته
اينروزنامه،قوانينكشورهاياروپاييبهمرور
زماننسبتبهآوارگانسختگيرانهترشدهو
طرحميثاقجديدپناهندگيازسوياتحاديه
اروپا،زنگخطريبيسابقهدراينزمينهبه
شمارميآيد.العربيالجديدهمچنينمدعي
استدرصورتاجراييشــدنميثاقجديد
پناهجويانتوسطبرخيكشورهاياروپايي،
بايدتوافقنامهدوبلينراتمامشدهدانست.به
نوشــتهاينروزنامه،سياستجديداتحاديه
اروپادرقبالشهروندانيكهبهدليلجنگو
ناامنيكشورهايخودراترككردهاند»غير
انساني«است.فقططيسالگذشته،700هزار
نفرخواســتارورودبهمرزهاياروپاوكسب

پناهندگيدراينقارهبودهاند.

هفتهنامهاكونوميست]انگليس[

چرادولتهادربرابركرونابيراههميروند؟

روزنامهيواسايتودي]آمريكا[

خشمونااميديبهخشونت
منجرميشود

روزنامهالعربيالجديد]قطر[

اروپامهاجرانراازخودميراند

كيوسك

مســلمانان در اســتراليا، ســال ها بعد از حمالت 
11سپتامبر، همچنان از سياســت هاي دولت در گزارش2

زمينه اسالم ســتيزي رنج مي برند امــا نتايج يك 
نظرسنجي جديد در اين كشور كه توســط انتشارات دانشگاهي 
ام دي پــي آي انجــام شــده نشــان مي دهد كــه بســياري از 
پيش داوري هاي موجود درباره مســلمانان نادرســت اســت و 
ديدگاه هاي آنها با چيزي كه در سال هاي اخير به آنها نسبت داده 

شده، هيچ ارتباطي ندارد.
در پي حمالت 11سپتامبر و در راســتاي »مبارزه با تروريسم«، 
باالترين ميزان اسالم ستيزي در استراليا ثبت شده بود. تحقيقات 
نشان داد كه تالش دولت اســتراليا در راستاي سياست »مقابله 
با بنيادگرايي«، عمال بسياري از پيش فرض هاي نادرست درباره 
اســالم در غرب را تقويت كرده و در جامعه ترويج داده است. اما 
تحقيق اخير فرصتي براي مســلمانان بوده تا نگراني ها و مسائل 
خود را به گوش عموم جامعه استراليا برسانند و پيش داور ی هاي 

عليه خود را به چالش بكشند.
اين تحقيق نشان داده است كه مالحظات نژادي، نقشي كليدي 

درباره تفكر مسلمانان اين كشور دارد.
در مســئله روابط انســاني، 95درصد شــركت كنندگان در اين 
نظرسنجي گفته اند كه ازدواج بايد بر پايه احترام دوجانبه باشد، 
نه تبعيت يكي از همســران از ديگري. همچنين 9۳درصد افراد 
گفته اند كه با مردم دين دار و بي دين بايد به صورت برابر برخورد 
شــود. از نظر 84درصد آنها هم زنان بايد مانند مردان از حقوق و 
فرصت هاي مشابه برخوردار باشند. در مسئله تروريسم، برخالف 
پيش فرض هاي نادرست رايج درباره مسلمانان، 9۳درصد جامعه 
آماري گفته اند كه كســي كه بــه مردم بي گنــاه حمله مي كند 
و كشته مي شود شــهيد نيســت و 9۳درصد گفته اند كه اسالم 
درگيري مسلحانه عليه غيرنظاميان را ممنوع كرده است. عالوه 
بر آن، 9۲درصــد گفته اند كه گواهي هاي حــالل بودن غذا بايد 
حقوق حيوانات و نحوه برخورد با آنها را هم بررسي و تأييد كنند. 
هرچند اكثريت مسلمانان استراليا مهاجراني هستند كه بعد از لغو 
محدوديت هاي مهاجرت به استراليا در انتهاي دهه1960 به اين 

كشور آمده اند، اسالم در استراليا سابقه زيادي دارد و به انتهاي قرن 
نوزدهم و ابتداي قرن بيستم بازمي گردد. قديمي ترين مساجد در 
استراليا در همان دوره ساخته شده اند، مانند مسجد مشهور هلند 

پارك در بريزبين كه در سال1908 تاسيس شده است.
همچون نسل هاي اوليه مسلمانان در استراليا،  مسلماناني كه در 
دهه هاي اخير به اين كشور مهاجرت كرده اند هم رابطه خوبي 
با ديگر استراليايي ها دارند. وقتي كه از افراد شركت كننده در 
نظرســنجي درباره تعامل با غيرمســلمانان به عنوان خانواده، 
دوســتان، همكاران و ديگر اعضاي جامعه پرســيده شــده، 
9۲درصد آنها گفته اند كه از نظر آنهــا اين نوع ارتباط خوب و 

طبيعي است.
74درصد سؤال شــوندگان هم گفته اند از نظر آنها، ميزان آزادي 
عمل مسلمانان براي انجام امور ديني آنها را راضي مي كند. با اين 
حال، اكثريت مسلمانان استراليا بر سر معرفي اسالم در كشورهايي 

كه اكثريت آنها مسلمان هستند ديدگاهي انتقادي دارند.
5۲درصد آنها گفته اند كه مالزي و تركيه در ۲دهه اخير بيشترين 
تأثير مثبت درباره درك اســالم در ميان مســلمانان در سراسر 
جهان داشــته اند. در مقابل، با وجود سرمايه گذاري هاي سنگين 
عربستان براي پيشبرد تفسير خود از اسالم، اين قرائت از اسالم 
مورد استقبال مسلمانان استراليا قرار نگرفته است. از نظر اكثريت 
سؤال شوندگان، اســالم مترادف ارزش ها و اصولي مانند برابري، 

حقوق بشر، همزيستي اجتماعي و عدالت اجتماعي است.
87درصد افراد گفته اند كه به صورت عمومي خود را مســلمان 
معرفي مي كنند و 77درصد گفته اند كه روزانه نماز مي خوانند. 
اين به طراحان نظرسنجي اين اطمينان را داده كه افرادي كه از 
آنها سؤال شده مســلمانان متعهدي بوده اند كه به اندازه كافي 
به امور اســالمي مي پردازند و در جايگاه درستي بوده اند كه در 
اين نظرسنجي شــركت كنند. به همين خاطر ديدگاه هاي آنها، 
به عنوان ديدگاه هاي اكثريت مســلمانان اســتراليا قابل استناد 
است و تصويري تازه از اقليتي مي دهد كه سال ها به بهانه مبارزه 
با تروريسم در تنگنا قرار داشــت و از تبعيض و پيش داوري هاي 

نادرست رنج مي برد.

مسلماناناسترالياييدربارهاسالمچهميگويند؟
نتايج يك نظرسنجي از مسلمانان استراليا، تصويري تازه از آنها در جامعه اين كشور 

ترسيم كرده است

با گذشــت ۳ مــاه از توقــف توليد و 
صــادرات نفت ليبي، حــاال بار ديگر آفريقا

زمينه براي بازگشــت اين كشور به 
بازارهاي جهاني فراهم شده است؛ بازگشتي كه به 
نوشــته بلومبرگ، منجر به وقوع شوكي جديد در 
اقتصاد انرژي و كاهش مجدد قيمت نفت خام خواهد 
شد. اصلي ترين علت از ســرگيري توليد نفت خام 
ليبي، آتش بس نظامي ميان نيروهاي تحت امر ژنرال 
حفتر در بنغازي و دولت وفاق ملي در طرابلس عنوان 
شده اســت. به نوشــته بلومبرگ، اگرچه طرفين 
ســرانجام درباره جزئيات صادرات نفت و تقســيم 
عادالنه درآمدهاي حاصل از آن به توافق رسيده اند 
اما با توجه به شكست توافق هاي مشابه در سال هاي 
گذشــته، هنوز هم نمي توان درباره سرنوشت اين 

توافق قضاوت قطعي كرد.
براساس بيانيه ســازمان ملي نفت ليبي، توليد اين 
كشــور با افزايش ۳00درصدي طي هفته آينده به 
بيش از ۲60هزار بشكه در روز خواهد رسيد. اين در 
حالي است كه بر مبناي پيش بيني بلومبرگ، سقف 
توليدات نفت ليبي درصورت پايــدار ماندن توافق 
نظامي حفتر با دولت وفاق، از اين هم فراتر رفته و تا 
يك سال آينده، به 500هزار الي يك ميليون بشكه 
در روز مي رسد؛ خبري كه بدون شك براي مشتريان 

بازار جهاني اميدوار كننده است.

چراتوليدنفتمتوقفشدهبود؟
فعاليت ســازمان ملي نفت ليبي تا پيش از ســال 
۲0۲0با وجود تمام بحران هايي كه در اين كشــور 
پس از ســقوط قذافي رخ داده بود ادامه داشت. اما 
در تاريخ 17ژانويه ســال جاري )۲7دي ماه 1۳98( 
شبه نظاميان حامي خليفه حفتر، بندر نفتي زويتينيه 

و همچنين تمامي ميادين نفتي موجود در مناطق 
تحت ســيطره خود را در اقدامــي ناگهاني تعطيل 
كردند. ســخنگوي حفتر دقايقي پــس از تعطيلي 
مراكز نفتي ليبي با انتشار پيامي تصويري اعالم كرد: 
منابع ملي كشور ما از سوي دولت غيرقانوني مستقر 
در طرابلس براي خريد ســالح و تاميــن نيروهاي 
تروريستي مورد سوء اســتفاده قرار گرفته است. بر 
اين اساس، با هدف اصالح رفتار دولت وفاق و قطع 
حمايت هاي خارجي از اين دولــت، صادرات نفت 
ليبي متوقــف مي گردد. اين تعطيلي در شــرايطي 
صورت گرفــت كه حجم حمايت هاي تســليحاتي 
تركيه و قطر از دولت وفاق به اوج خود رســيده بود؛ 
حمايت هايي كه عمال مانع از سقوط طرابلس در اثر 
حمالت مكرر شبه نظاميان حفتر شد. در آن زمان، 
رسانه هايي نظير شبكه الجزيره به نقل از منابع آگاه 
مدعي شدند فرمان توقف صادرات نفت در حقيقت 
از سوي ابوظبي، اصلي ترين حامي ژنرال حفتر صادر 
شده است. به اين ترتيب، ميزان صادرات نفت خام 
ليبي از روزي يك ميليون و ۲۲0هزار بشكه به كمتر 

از 90هزار بشكه رسيد.
اگرچه محور حامي حفتر )امارات، عربستان، مصر، 
اسرائيل و روسيه( انتظار داشت با ادامه اين شرايط، 
دولت وفاق ملي به زانــو درآمده و حاضر به پذيرش 
شروط طرف مقابل در مذاكرات شود، اما در عمل، 
توقف صادرات ليبي، هر دو نيــروي ميداني در اين 
كشــور را تحت تأثير قرار داد؛ به گونه اي كه پيش از 
طرابلس، اعتراضات معيشتي مردم در بنغازي، پايگاه 
حاميان حفتر آغاز شــد. علت ايــن اعتراضات طي 
هفته هاي گذشــته، عدم پرداخت حقوق كارمندان 
دولتي و همچنين قطعي برق گســترده بوده است. 
ديويد هرســت، تحليلگر پايگاه ميدل ايست آي با 

اشاره به اعتراضات بنغازي نوشته است: توقف فروش 
نفت ليبي، در عمل نيروهــاي حفتر را هم همچون 
دولت وفاق ناچار به عقب نشــيني خواهد كرد. اين 
در حالي اســت كه با توجه به ســيطره دولت وفاق 
بر بندر طرابلس، حمايت هــاي نظامي تركيه از اين 
دولت ادامه داشــته ورؤياي فتــح طرابلس محقق 

نخواهد شد.
به اين ترتيب، برنامه بلندمدت حاميان حفتر براي 
توقف صادرات نفت ليبي و حركت به سوي طرابلس 
حدود ۲۳0روز ادامه داشــت؛ برنامه اي كه اگرچه 
عملي نشــد اما در همين مدت محدود خســارت 
قابل توجهــي را متوجه اقتصاد جنــگ زده ليبي 
كرد. به گفته ســازمان ملي نفت ليبــي، مجموعه 
خســارت هاي ناشــي از توقف صــادرات، بيش از 

9ميليارد و 500ميليون دالر ارزيابي مي شود.

ردپايروسيهدرتوافقنفتي
به نوشــته روزنامه العربي الجديــد، عامل اصلي در 
تحريك حفتر بــراي توافق نفتي بــا دولت وفاق، 
فشارهاي روسيه بوده است. در گزارش اين روزنامه 
آمده: به رغم آنكه در مذاكرات تركيه و روســيه بر 
سر بحران ليبي، اشــاره اي به پرونده نفت نشده، اما 
منابع مطلع از توافق اين دو كشور براي از سرگيري 
صادرات نفت ليبي ســخن مي گويند. اين در حالي 
است كه به ادعاي العربي الجديد، امارات همچنان با 
صادرات نفت ليبي مخالف است، چرا كه اين امر را 
فرصتي براي كسب مشروعيت بين المللي از سوي 
دولت وفاق طرابلس به شــمار مــي آورد. مذاكرات 
مســكو و آنكارا درباره بحران ليبي، از  ماه گذشــته 
و پس از پيشــروي هاي نظامي دولت وفاق به سوي 

هالل نفتي ليبي آغاز شد.

بازگشتليبيبهبازارجهانينفت
 در پي آتش بس شبه نظاميان حفتر با دولت وفاق ملي

 فعاليت سازمان ملي نفت ليبي از سر گرفته شده است

مسجد»هلندپارك«درشهربريزبيندرشرقاستراليا
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رويبنماومــراگوكهزجــاندلبرگير
پيششــمعآتشپروانهبهجانگودرگير

درلبتشــنهمابينومــدارآبدريغ
برسركشــتهخويشآيوزخاكشبرگير

عكس:مسعودمير زشتوزيبايبنبستمهر-محلهدركهتهران

راننده خوش مشرب است. اين را از همان اول 
متوجه مي شويم. ابتداي راه گمان مي كنيم 
دوربين مخفي كار گذاشته اند. خوب كه دقت 
مي كنيم، كنج و گوشه هاي اتاقك تاكسي را 

زيرچشمي و قايمكي نگاه مي كنيم و بعد 
دنبــال دوربين مي گرديــم، چيزي پيدا 
نمي كنيم، بيشــتر مطمئن مي شويم كه 

راننده آدم جفت وجور و باصفايي است. روي يك برگه كوچك سفيد 
با خط درشت نوشته: »جك بامزه تعريف كنيد كرايه مهمان من!«

ما سه نفر هســتيم كه تو تاكسي نشســته ايم. مردي كه جلو 
نشسته و شلوار لي تنِگ رنگ و رورفته اي به پاهاي استخواني اش 

چسبيده، چشم از نوشته برمي دارد: »هر جوكي قبوله؟«
ـ هر جوكي...

ميانسال زردنبويي كه كنار من نشســته و كت و شلوار مشكِي 
بي قواره اي تو تنــش زار مي زند تا موقع پياده شــدن الم تا كام 
حرف نمي زند و هيچ كمكي هم به پيشــبرد اين داستان بسيار 
كوتاه نمي كند. فقط ماســك چرك و كج و معوجي را درســت 
تا زير چشمش باال مي كشــد و زل مي زند به روبه رو؛ روبه رويي 
كه نمي دانيم كجاست. موقع پياده شدن دور ميدان انقالب هم 
جواب »خيرپيش« راننده را هم نمي دهد و مي رود؛ مي رود و ميان 
خلق گم مي شود. تا برسيم به آزادي چند جوك تعريف مي كنم. 
سعي مي كنم آب و تابش بدهم. جوك آخر را كه مي گويم، چند 
پشنگه خنده به زور از گلو و دهان راننده بيرون مي آيد: »تا اينجا 

مهمون من. ايول.«
مرد شــلوار لي مي گويــد: »ننه  بزرگم هفته پيش نصفه شــب 
قلبش درد گرفت. برديمش بيمارســتان. پرستار پرسيد سكته 
كرده؟ گفتم نه، ديديم خوابه، يواشــكي آورديمش گوشش رو 

سوراخ كنيم.«
راننده بلند مي خندد: »ايول. ايول. تا آزادي مهمون من... مسير 

بعدي ات كجاست؟«
شــلوار لي تكاني به اندام نحيف و لندوكش مي دهد و پشــتي 
صندلي را كمــي مي خواباند و لم مي دهد. ماســكش را از روي 

دهانش برمي دارد: »كرج مي رم قربون. «
راننده ســر قوز افتاده. لبخند از چهره اش محو مي شود: »باشه. 
ايراداتي نداره. مرده و حرفش.« دنده را چاق مي كند و مي اندازد 
سمت بزرگراه. نويسنده از سر كنجكاوي با آنها هم مسير مي شود. 
ترافيك بعد از وردآورد، تا رسيدن به كرج، تو گرماي دم كرده و 
خشك له  و لورده مان مي كند. راننده هنوز نپيچيده سمت ميدان 
اصلي كرج كه الغر لي پوش مي گويد: »يارو شــامپو خريد نود و 
هفت هزار تومن. ريختش تو ظرف يه شــامپوي به دردنخور كه 
بقيه نفهمند، ازش كش نرن. فرداش اومد بره حموم ديد ظرفش 
خاليه. داد زد كي اينو زده به ســرش. باباش اومد يه پس گردني 
بهش زد گفت آخه گدا، كي اينو مي زنه به سرش. باهاش پيژامه ام 
را شســتم. « راننده لبخند نمي زند. نمي گويد مسير بعدي ات 
كجاست. رسيده ايم به ميدان كرج. چشم اندازمان ترافيك به هم 
گوريده اي است كه تا چند چهارراه كش آمده. شلوار لي مي گويد: 
»مي رم سمت هشتگرد... « راننده بلندبلند مي خندد. با هوار و 
فرياد قهقهه مي زند و يكهو صدايــي مثل زوزه از دهانش بيرون 
مي آيد. ماشين را كناري پارك مي كند. پياده مي شود. دِر سمت 
مسافر را باز مي كند. يقه شلوار لي را مي گيرد و لِنجاره كش اش 
مي كند: »شتِر دلقك! بپر پايين. بپر پايين االغ. البد مي خواي تا 

يوگسالوي ببرمت نسناِس عوضي. «

به نظرم كرونا مي تواند تأثير منفي بر سينما نداشته باشد و لطمه  اي هم 
به سينماي ما نزند. پيش از شيوع كرونا، موقع فيلمسازي همه در 1

كنار هم بوديم و رفت وآمد زياد بود، اما اين روزها با كمي فاصله اين اتفاق 
مي افتد و البته اتفاق خاصي هم نيست. مهم اين است كه در اين اوضاع، 
فيلم خوب و درخشاني داشته باشيم كه مسئله امروز مردم باشد. اگر 

چنين فيلمي اكران شــود، خواهيد ديد كه فروش خوبي دارد و مردم به 
سينما مي روند و استقبال شايسته اي خواهند كرد و البته نكات بهداشتي را هم رعايت مي كنند.

 اگر دولت و مردم همراه هم باشند، بسياري از مشكالت حل خواهد شد. اين در حالي 
است كه در اكثر موارد براي ما حيثيت فردي مهم تر از حيثيت ملي است. ولي در جهان 2

به حيثيت ملي فكر مي كنند؛ يعني مي گويند ما مردم يا ملت بايد چه كار كنيم كه كمتر لطمه 
ببينيم.

 در همين اوضاع همه گيري كرونا، مردم ما به بازارهاي بورس يا دالر مي روند و مسائل 
بهداشتي مربوط به كرونا را رعايت نمي كنند و دنبال ســرمايه گذاري  اند؛ چون مردم 3

مشكل نان دارند. اين مشكل هم مربوط به كرونا نيست. از سال ها پيش اين اتفاق در كشور ما رخ 
داده است. البته معتقدم اگر هنرمند، سياستمدار و ديگر اقشار بنشينند و بگويند مشكالتي داريم 
و حاال بايد در پي راه حل باشيم، قطعا به نتيجه مطلوب خواهيم رسيد. همانطور كه تك تك افراد 
در خانواده خود به رفع مشكالتشان مي رسند، گرفتاري ها را مي توان با انديشه و كمك جمعي 

حل كرد؛ اگر حيثيت فردي به حيثيت اجتماعي ارجح نباشد.
 چند وقت پيش براي حضور در جلسه اي به بنياد فارابي رفتم. موضوع جلسه اين بود كه 

چه كاري انجام دهيم تا مردم با سينما آشتي كنند و با رعايت موارد بهداشتي به سينما 4
بروند و فيلم ببينند؟ اگر سينماگران بنياد فارابي را قبول داشته باشند و فارابي، خانه سينما را و 
همه همديگر را بپذيرند و هم انديشــي كنند و حاصل اين جلسات به داوري مردم برسد، بخش 

مهمي از مشكالت اين چنيني حل خواهد شد.

باور عمومي بر اين اســت كه هر نشانه ناخوشايند 
جسماني مانند درد، تنگي نفس يا ضعف عضالني 
داللت بر وجــود يك بيمــاري دارد كه با شــرح 
حال گرفتن و انجام اقدامات تشــخيصي مي توان 
به منشــا اين عالئم پي برد و آن را درمان كرد. اما 
آيا در پزشــكي مواردي وجود دارد كه نشانه هاي 
جسماني ناخوشايند در فرد وجود داشته باشد، اما 
وي از نظر پزشكي فاقد بيماري طبي باشد؟ پاسخ 
مثبت است و در بسياري از موارد مراجعه كنندگان 
به پزشكان شكايات جسماني دارند كه بيماري طبي 
دليل اين نشانه ها نيست. درصورتي كه اين نشانه ها 
باعث دغدغه خاطر طوالني مدت و تكرار شونده در 
فرد شوند، ما با اختاللي روانپزشكي به نام اختالل 
عالمت جسماني مواجه هستيم. افراد مبتال به اين 
اختالل روانپزشــكي تمركز زيادي بر جسم خود 
دارند و هرگونه نشــانه جسماني را كه ممكن است 
به دليل استرس و فشار رواني يا اضطراب ايجاد شده 
باشد، به عنوان يك بيماري شديد تفسير مي كنند 
و تعبيري فاجعه آميز )ماننــد ابتال به يك بيماري 
خطرناك( از آن دارند. آشفتگي هيجاني نيز در اين 
بيماران عالمت شايعي است كه بيشتر آنها پس از 
توجه به عالئم جسمي شــروع مي شود. مراجعه به 
پزشك و بررسي هاي طبي اكثراً سالمت جسماني را 

نشان مي دهند و وجود بيماري 
را تأييد نمي كنند، ولي فرد 

مبتــال از اطمينــان 
پزشــكان  بخشــي 
آرامــش  احســاس 

نمي كند و همچنان نگران است، به ويژه اگر دوباره 
نشــانه هاي جســمي را تجربه كند. در واقع خود 
آشفتگي هيجاني و اســترس نيز منجر به احساس 
ناخوشي بيشتر و تشديد عالمت جسماني مربوطه 
مي شود. اين اختالل ممكن است ماه ها فرد را درگير 
خود كند و ابعاد مختلف زندگي فرد )مانند شغل يا 
روابط نزديك( را تحت تأثير قرار دهد. مشكل ديگر 
اين است كه بيماران به جاي مراجعه به روانپزشكان 
و درمان اختالل روانپزشــكي به شيوه مناسب، به 
پزشكان متعددي در رشته هاي تخصصي مختلف 
مراجعه مي كنند كه البته منجر به احساس اطمينان 
و آرامش آنها نمي شود. پزشكان ممكن است بدون 
اطالع از سوابق طبي قبلي براي بررسي تشخيصي 
نشانه ها بســياري از اقدامات مانند تصويربرداري 
يا آزمايش هايي را تكرار كننــد كه منجر به صرف 
هزينه هاي غيرضروري براي بيمار و جامعه مي شود. 
بنابراين آگاهي رساني به جامعه درباره اين اختالل و 

شيوه درمان آن مهم است.

»واقعيــت ناپيدا« اثر »كارلــو روِولّي« 
را علي شــاهي ترجمه كرده و از سوي 

انتشارات نشر نو منتشر شده است.
در پشــت جلد كتاب آمده اســت: »آيا 
تا به حال كســي اين شجاعت را داشته 
كه داستان كوانتوم ها را از يونان باستان 
شروع كند؟ يا اين داســتان پيچيده را 
چنان ساده روايت كند كه براي فهمش 
تنها به توانايي خواندن نياز باشد؟ كارلو 
روولي از يونان باســتان، از همان آغاز 
دانش، شــروع مي كنــد و پله پله پيش 
مي آيــد؛ از اتم هــاي دموكريتــوس و 

صورت هاي مثالي افالطون و ارسطو تا 
دايره هاي بطلميــوس و دنياي دانته، از 
آونگ گاليله و  ماه نيوتن تا امواج فارادي و 
معادالت ماكسول، از نسبيت اينشتين و 
عدم قطعيت هايزنبرگ تا سياهچاله ويلر 
و اطالعات هاكينگ. اين سفري است به 
دنياي جذاب فيزيك از اتم هاي آغازين 
جهان تا نظريه اطالعات؛ با زباني چنان 
ســاده كه گاه خواننده با ترديد به خود 
مي گويد: »آيا همه اش همين اســت؟ 

همين قدر ساده؟«
روولي يكــي از بزرگ ترين فيزيكدانان 
زنده جهان است و در داستاني كه براي 
شــما روايت مي كند، خودش هم نقش 
دارد. واقعيت ناپيدا روايتي دســت اول 
از فيزيك معاصر است با نثري جذاب و 

درخشان. چاپ نخست كتاب »واقعيت 
ناپيدا« در 263 صفحه با قيمت 40 هزار 
تومان از سوي نشر نو منتشر شده است.

كتابي ديگر كه به تازگي از ســوي نشر 
نو منتشر شــده »تكامل شگفت انگيز« 
با زير عنوان سفر حيات، نوشته آنا كلي 
بورن اســت. كتاب براي كودكان است 
و درباره پرســش هايي از اين دست كه 
چرا زرافه گردني به ايــن درازي دارد؟ 
چه چيزي باعث مي شود كه يك ماهي 
ماهي به شمار آيد؟ چگونه ممكن است 
تمام جانــداران، از گياهان، باكتري ها و 
قارچ ها گرفته تا ســنجاقك، هشت پا و 
انسان با هم خويشاوند باشند؟ پاسخ اين 
پرسش ها و بسياري از پرسش هاي ديگر 
درباره حيات روي زمين در تكامل است. 

اين كتاب به شــما مي گويد كه تكامل 
چيست، چگونه كار مي كند و چه كسي 
اسرار آن را كشف كرد و سفر دور و دراز 
حيات را نشــانتان مي دهد؛ از نخستين 
جانداران ساده اي كه 3/8ميليارد سال 
پيش پديد آمدند تا انســان ريخت هاي 
سخنگوي اعجاب انگيزي كه امروزه در 
سياره زمين ساكنند و انســان ناميده 
مي شوند! كتاب در 88صفحه مصور به 

بهاي 35هزار تومان منتشر شده است.

به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد نشستي در تاالر گفت وگوي دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران با موضوع تأسيس بنياد حاميان دانشكده علوم اجتماعي و افتتاح 3پروژه 
عمراني اين دانشكده برگزار شد. به گزارش همشهری، اين نشست با حضور شهردار تهران، 
رئيس دانشــگاه تهران، امام جمعه تهران و چند تن از مسئوالن و خيرين برگزار شد. در 
اين نشست شهردار تهران، پيروز حناچي، در سخنان خود تأكيد كرد: »شهرداري تهران 
حداقل در 5 دانشگاه اصلي به شكل حقيقي و حقوقي فعاليت دارد و براي رفع مشكالت 
دانشــكده علوم اجتماعي دانشــگاه تهران نيز از هيچ كمكي دريغ نخواهد كرد و آماده 
همكاري با دانشكده علوم اجتماعي در جهت پيشبرد طرح ها و پروژه هاي اين دانشكده 
هستيم«. در ادامه اين نشست عباس مصلي نژاد، رئيس بنياد فرهنگي مصلي نژاد، به منظور 
بيان چرايي اهميت و توجه خيرين به دانشكده هاي علوم اجتماعي گفت: »نه تنها در ايران، 
بلكه در سراسر جهان دانشكده هاي علوم اجتماعي در حال بررسي نبض جامعه هستند 
و بر همين اساس مسئوالن با توجه به نظرات عالمان علوم اجتماعي به بررسي مشكالت 
جامعه مي پردازند. اما به زعم من كار ويژه و مهم دانشكده هاي علوم اجتماعي اين است 
كه از سويي براساس هنجارها و ارزش هاي موجود جامعه به ارزش آفريني و ايجاد خالقيت 
در حوزه فرهنگي پرداخته و از سوي ديگر در كنار اين توليد ارزش به توزيع آن در جامعه 
بپردازند. به همين دليل ما بايد كمك  حال دانشكده هاي علوم اجتماعي باشيم تا جامعه 
خالق تر و پوياتري داشته باشيم«. در اين نشست همچنين اساسنامه هيأت مؤسس بنياد 
حاميان دانشكده علوم اجتماعي توسط مســئوالن كشوري، خيرين و استادان دانشكده 
علوم اجتماعي امضا شد. پس از نشست نيز، مســئوالن و خيرين به همراه هيأت رئيسه 

دانشكده علوم اجتماعي 3طرح عمراني دانشكده را در محل افتتاح كردند.

فرزامشيرزاديروايت
داستان نويس و روزنامه نگار

فرهادفريدحسينيتاب آورييادداشت
 روانپزشك

ابوالفضلجليلي
كارگردان سينما

ويترين

پژواك

مدالافتخاريكموشمينياب
لندن: يك موش مين ياب به دليل  فداكاری و حســن 
انجام وظيفه در پاكسازی ميادين مين، باالترين نشان 
شجاعت بريتانيا مخصوص حيوانات را دريافت كرد. به 
گزارش گاردين، اين موش بزرگ آفريقايی كه »ماگوا« 
نام دارد، 39 ميــن و 28بمب انفجــاری عمل نكرده را 
در كامبوج كشف كرده اســت. كامبوج از زمان سقوط 
خمرهای ســرخ در ســال1979 با معضــل مين های 

عمل نكرده مواجه است.

مجري94سالهركوردزد
منچستر:  ديويــد اتنبرو، مستندســاز بريتانيايی ركورد 
جهاني جذب نيم  ميليون دنبال كننده اينستاگرام در 2ساعت 
را به نام خود ثبت كرد. به گزارش ديلي ميل،  او كه با پيغام 
هشدار درباره خطر هاي محيط زيستي به شبكه اينستاگرام 
پيوست، تا عصر ديروز ســاعت 6 و 22دقيقه به وقت تهران 
3ميليون و 100هزار دنبال كننده داشت. اين مجري 94ساله 
جايزه بفتا را به خاطر حضور در مستند هاي سياه و سفيد، 

رنگي، اچ دي، سه بعدي و در نهايت 4k از آن خود كرد.

قيمت6پوندييكبستهبرگپاييزي
يوركشــاير: پس از انتشــار خبر فروش يك بسته برگ 
پاييزي به قيمت 6پوند در فروشگاهي در بريتانيا، بسياري 
از جويندگان كار در توييتر قيمت هايي بسيار پايين براي 
چندين بســته برگ پاييزي پيشــنهاد دادند. به گزارش 
آديتي سنترال، پس از بازتاب گســترده اين خبر، مديران 
اين فروشگاه اعالم كردند كه برگ هاي پاييزي آنها از تنوع 
رنگي بااليي برخوردار بوده و هر يك متعلق به درختي خاص 

است. گويا اين برگ ها مصارف دكوري  و هنري داشته اند. 

بيخبريازوجود2سوزندرجمجمه
پكن: زني در چين پس از گذشت چند روز از تصادف رانندگي اش 
به توصيه پزشك تحت سي تي اســكن قرار گرفت و آنجا متوجه 
شد 2سوزن 5سانتي متري در جمجمه اش وجود دارد. به گزارش 
آديتي سنترال، اين زن كه هيچ عالئمي شــامل سردرد و غيره 
نداشت، چندي بعد متوجه شــد كه فرو رفتن اين سوزن ها در 
جمجمه اش هيچ ربطي به تصادف رانندگي  اخيرش نداشــته 
است. پزشكان فقط توانستند تشخيص دهند كه فرورفتن اين 

سوزن ها در سر اين بيمار مربوط به دوره كودكي اش بوده است.

نسناس،مسافريوگسالوي

اختاللعالئمجسمانيحيثيتفردي،مقابلحيثيتجمعي

ســرانجام پس از 10روز انتظار طوالني و در شــرايطي كه همه از كسب مدال 
ورزشكاران كشورمان به جز قهرمانان كشــتي آزاد و تكواندو نااميد شده بودند، 
حســين توكلي، وزنه بردار دســته 105كيلوگرم ايران با درخششي فوق تصور 
با كســب مدال طالي المپيك همه را به روزهاي آينده اميدوار ساخت. توكلي 
درحالي بر بلنداي سكوي قهرماني دســته 105كيلوگرم ايستاد كه ايران بعد از 
نزديك به 32سال انتظار به مدالي ديگر از وزنه برداري و آن هم مدال زرين طال از 
المپيك رسيد. ديروز جدا از ايرانياني كه با غرور در سالن وزنه برداري »دارلينگ 
هاربور« شهر سيدني از خوشحالي سر از پا نمي شناختند، ميليون ها ايراني نيز در 
داخل كشور با شادي و گفتن تبريك به يكديگر قهرماني توكلي را پاس داشتند. 
ديروز ســرانجام نااميدي از اردوي ورزشــكاران ايراني حاضر در سيدني رخت 
بربست و حاال ورزشكاران باقيمانده ايراني حاضر در المپيك با روحيه اي به مراتب 

بهتر از روزهاي پيش نويد دستيابي به مدال هاي بيشتر را مي دهند. 

20 سال پيش 

همشهري 5مهر 1379
توكليطالگرفتبهاميدطاليرضازاده

واقعيتناپيداوتكامل
شگفتانگيز

  تاسيس بنياد حاميان دانشكده علوم اجتماعي  دانشگاه تهران
فعاليتشهرداريدر5دانشگاه
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سياستمدار وانكاوی معاصر گزارش اولخدمت يا خيانتر

کتاب

 آقاي 
رئيس دانشگاه

 علي اكبر سياسي
18دي 1333، از رياست 

دانشگاه تهران بركنار شد

 حميدرضا محمدي ����������������������

خود از مؤسسان دانشگاه تهران 
بود و 12سال هم سكاندار آن� 
كاري به كار حاكم نداشت� براي 
صالح و فالِح دانشــگاه، آنچه 
را مناســب مي ديد، مي رفت و 
مي گرفت� اســتقالل دانشگاه 
برايش از همه چيــز باالتر بود� 
براي همين هم بود كه تا وقتي 
آنجــا فعاليت كرد، رؤســاي 
دانشكده ها را استادان انتخاب 
مي كردند و رئيس دانشــگاه 
هم، منتخب شــوراي رؤساي 
دانشكده ها بود� حكومت، نقشي 
در عزل و نصب نداشت؛ يعني او 
نگذاشت چنين شود� آنجا هم 
كه احساس كرد، شاه مي خواهد 
رئيس دانشــگاه را هم خودش 
تعيين كند، عطايش را به لقايش 
بخشيد� يك سال پس از كودتاي 
سال32، وقتي 12استاد دانشگاه 
تهران، در مخالفت با كنسرسيوم 
نفتي نامه نوشتند، زاهدي كه 
نخســت وزير دولت كودتا بود، 
»آقــاي رئيس دانشــگاه« را 
خواست و گفت كه »اعليحضرت 
فوق العاده خشمناك اند و اخراج 
فوري اينهــا را مي خواهند�« و 
او هم تمام قد از آنها دفاع كرد 
و گفت كه »اگر دســتم را قطع 
كنند با ابالغ اخراج اين استادان 
موافقــت نخواهم كرد«� همين 

هم، بالي جانش شد�
اما درباره علي اكبر سياســي و 
خدماتش كه جز رياست دانشگاه، 
وزارت فرهنگ و امورخارجه را 
هم تجربه كرده بــود، ازجمله 
مــوارد مغفول، آن اســت كه 
مسبب ايجاد كوي دانشگاه در 
اراضي اميرآباد شد� او كه وضع 
نابهنجار بسياري از دانشجوياني 
كه از شهرســتان ها مي آمدند و 
ناچار بودند در مسافرخانه ها يا 
در جاهاي نامناسب ديگر خانه 
كنند ديده بود، بر آن شد تا يك 
شهرك دانشگاهي احداث كند� 
زمين هاي موســع اميرآباد، در 
سال هاي جنگ جهاني دوم، در 
اختيار قواي آمريكايي بود و از 
اســاس متعلق به وزارت جنگ� 
او اما با يادآورشــدن اين مهم 
كه ارتش در همه اطراف تهران 
مي توانــد براي خــود جا پيدا 
كنــد، درصورتي كــه اميرآباد 
نزديك دانشگاه تهران است و 
دانشجويان مي توانند به آساني 
بين اين دو محل رفت وآمد كنند، 
توانست شــاه را متقاعد كند� 
تالش خردورزانه و دورانديشانه 
او سرانجام كارگر افتاد و بخشي 
از اميرآباد شــد كوي دانشگاه 

تهران�

 سه کتاب از
 سال سی و سه

دفتر رمز بازگشايي شد
سازمان نظامي حزب توده لو رفت؛ افسران ارتش 

اعدام شدند
  مرتضي بركتي همداني   ��������������������������

پس از 15 بهمن سال 1327 كه ناصر فخرآرايي 
به طرف شاه تيراندازي كرد و همانجا فخرآرايي 
را كشتند، 2 كارت از جيب او بيرون آمد؛ يكي 
كارت عضويت حزب توده بود و ديگري كارت 
خبرنگاري نشــريه »پرچم اسالم« به مديريت 
دكتر فقيهي شيرازي. رئيس شهرباني سرتيپ 
دفتري اوضاع را مناسب ديد و پيشنهاد داد كه 
براي سروســامان دادن به ماجــرا، حزب توده 
منحل شود. بر اين اســاس شبانه هيأت دولت 
حزب توده را منحله اعالم كــرد. هنگامي كه 
حزب توده منحل شد، 10نفر از سران اين حزب 
دستگير شدند. رزم آرا به دليل مراوده اي كه با 
شوروي داشت، به واســطه اي آنها را به اروپاي 
شرقي فراري داد. بعدها در آنجا راديويي به آنها 
ســپردند به نام »پيك ايران« كه انديشه هاي 

حزب توده را از اين راديو پخش كنند. 
با انحالل حزب توده، همه فعاليت هاي حزبي 
مخفيانه انجام مي گرفت. اما همچنان فعال بودند 
چون اعضاي حزب تــوده گروه هاي متفاوتي 
تشكيل دادند كه هركدام نشريه اي براي خود 
داشتند؛ مثال »جمعيت مبارزه با استعمار نفت 
جنوب« روزنامه اي به نام »شــهباز« منتشــر 
مي كرد كه مديرش رحيــم نامور بود؛ يا »خانه 
سرخ« كه روزنامه اي به نام »مصلحت« داشت و 

مدير اين روزنامه احمد لنكراني بود. روزنامه اي 
هم صبح منتشر مي شد به نام »به سوي آينده« 
كه مديريتش را فردي به نــام نژندي برعهده 
داشــت. درعين حال گروه ديگــري از اعضاي 
حزب توده با نام »جمعيت آزادي مردم ايران« 
فعاليت داشــتند كه دفتر اين گروه در ميدان 
حسن آباد بود. پس حزب توده با نام هاي ديگر، 
هم تشكيالت داشت و هم روزنامه. چون حزب 
توده منحل اعالم شــده بود بايد زيرزميني كار 
مي كرد و اين دليل فعاليت مخفيانه حزب توده 
است. سازمان افسران توده هم بخشي ديگر از 
حزب توده محسوب مي شد كه در زمان دكتر 

مصدق فعاليت داشت.
حزب توده مي خواســت حكومت سوسياليتي 
خودش را در ايران برقرار كند و براي همين در 
ارتش افسر و نيرو داشت؛ وابسته به مسكو بود و 
از اينرو آرمان كشوري مانند آلمان شرقي را در 

ذهن داشت كه در ارتش نفوذ كند و حكومت را 
به دســت بگيرد. براين اساس سازماني نظامي 
وابســته به حزب تــوده درون قــواي نظامي 
و انتظامي شــكل گرفت كه مخفيانه فعاليت 
مي كرد.سروان خسرو روزبه كه رابط بين افسران 
توده و كميتــه مركزي حزب بــود، همه كاره 

سازمان افسران حزب توده محسوب مي شد. 

خسرو روزبه دوســتي داشــت به نام سروان 
ابوالحسن عباسي كه وقتي او را دستگير كردند، 
سازمان افســران توده لو رفت. سازمان افسران 
توده كه از سال 1328 در ارتش افسر و درجه دار 
داشت و فعاليت مي كرد در سال 1333 كشف 
شد؛ 48 افســر اين ســازمان در همان سال به 
دستور شاه تيرباران شدند و بقيه هم به حبس 

ابد يا 10 تا 15سال حبس محكوم شدند. سروان 
عباسي از اعضاي اين سازمان را فردي مي دانند 

كه باعث دستگيري افسران توده اي شد. 
پــس از كودتــاي 28 مــرداد، اداره اطالعات 
شــهرباني به شــدت به دنبال اعضاي مخفي 
ســازمان افســران بود، آنها پي برده بودند كه 
شبكه اي مخفي در ارتش وجود دارد كه با حزب 
توده در ارتباط است. در تاريخ 21 مرداد 1333 
پليس به  طور اتفاقي ستوان ابوالحسن عباسي، 
رئيس »دفتــر اطالعات نظامي حــزب توده« 
را دســتگير كرد. او 3 دفترچه پر از فرمول هاي 
رياضي با خود داشت. كمي بعد معلوم شد كه اين 
يادداشت ها حاوي رمزي ا ست كه نام همه اعضاي 
سازمان مخفي افسران را در خود دارد. عباسي 
پس از شكنجه هاي زياد، شــروع به لو دادن و 
بازگشايي رمز دفترچه اعضاي سازمان افسري 
حزب توده كرد. براساس اعترافات عباسي 600 
افســر از شــاخه هاي مختلف نظامي در نقاط 

مختلف ايران دستگير شدند.

شاهزاده گمنام
تغيير شخصيت يا قيام عليه والد؟

  جمال رهنمايي   �����������������������������������������������

شــاهپورعليرضا پهلــوي بــرادر محمدرضــا، 
شبيه ترين فرزند رضا شــاه به او بود؛ سرسخت، 
لجوج و قاطع. او تنها عضو خاندان پهلوي بود كه با 
رضاشاه به جزيره موريس رفت و تا آخرين لحظات 

عمرش با او بود.
در آبان ســال1333 شــاه يك هواپيما با خلبان 
اختصاصي در اختيار او گذاشت تا براي سركشي به 
امالكش به گرگان برود. اين هواپيما در ارتفاعات 
مازندران سقوط كرد و عليرضا در اين سانحه كشته 
شد. بسياري اين سانحه را برنامه ريزي شاه براي از 
ميان برداشتن يك رقيب واقعي مي دانستند. علي 
پاتريك، پســر بزرگ عليرضا كه بعد ها نام خود را 
به علي اســالمي تغيير داد، كشته شدن پدرش را 
توطئه دربار عليه پدرش مي داند. او به آمريكا رفت 
و به نويسندگي روي آورد و به دليل محدوديت هايي 
كه برايش ايجاد شده بود مدت ها گدايي مي كرد و 
در خيابان مي خوابيد. او به فردي به شدت مذهبي 
تبديل شد كه مدعي اســت در آمريكا نتوانسته 
كتابي درباره قتل پدرش منتشر كند؛ چنين كتابي 

هيچ گاه ديده نشده است.
اين تضاد عميق ميان رويكرد پدر و پسر به زندگي 

چگونه اتفاق مي افتد؟
شايد گفته شود كه شخصيت آدم ها با هم تفاوت 
دارد و آدم ها مي توانند متفاوت از يكديگر زندگي 

كنند.
چگونگي شكل گيري شخصيت در مكتب »تحليل 
رفتار متقابل « كه توسط »اريك برن « روانشناس 
آمريكايي ابداع شده در اين باره نظر متفاوتي دارد.

وي با تفكيك ابعاد شخصيتي فرد به3 بعد »والد«، 
»بالــغ« و »كودك«  يك مــدل ارتباطي كارآمد 
براي توصيف اشــكال مختلف رابطه و چگونگي 
شكل گيري شخصيت فرد بر اساس رفتار والدين 
ارائه كرده كه در روانشناسي نوين، نظريه اي مقبول 
و پذيرفته شده است. برن مي گويد اگرچه اين مدل، 
شباهت زيادي به مدل سه وجهي »نهاد«، »من« 
و »فرامــن« فرويد دارد ولي به لحاظ خاســتگاه 
غريزي مدل فرويد با هم تفاوت هايي دارند. اريك 
برن در اين نظريه 3مدل والد انتقادگر، حمايتگر 
و انتقادگر ماليم بــراي توضيح شــخصيت والد 
ارائه كرده است. اگر كودكي والد انتقادگر داشته 
باشد، عزت نفس او آسيب ديده و براي حفاظت از 
خودش در مقابل والد سختگير، لجوج وكنترلگر 
قيام مي كند و به تعبير او »والد گريز« مي شــود. 
والد گريزي يعنــي دهن كجي به هر آن چيزي كه 
والد مي خواســته با تأكيد بيش از حد به كودك 
تحميل كنــد. او مي گويد اين تغيير شــخصيت 
نيســت، گريختن از هر آن چيزي اســت كه والد 

اراده كرده است.
عوامل متعددي در شكل گيري شخصيت كودك 
تأثير دارند اما اين ميزان تفاوت ناشي از خشم تلنبار 
شده و عميق كودك ناتوان است. انفجار اين خشم 
در بزرگســالي او را به سمت مخالفت با شخصيت 
والد، صرف نظر از صحت و سقم آن سوق مي دهد. 
والد گريزي علي پاتريك، گرايش شديد به مذهب، 
خيابانگردي و تشــويق دهقانان به شورش را به 
شخصيت او تحميل مي كند و اين پاسخ سركوب 
و ناديده گرفتن ذات انساني كودك است نه تحول 

يكباره شخصيت.

  محمدصادق جنان صفت   ������������������������������������
ابوالفضل فاتح در كتاب نامدار خودش به اسم »50سال 
نفت ايران« مي نويسد، در خاورميانه جنگل هاي انبوه كم 
بود و نشانه هاي تراوش نفت در روي زمين بيشتر ديده 
مي شد و مردم خاورميانه زودتر از ديگران به كشف نفت 
و فايده هاي آن پي بردند... ايرانيان گازهاي نفت را كه از 
زمين خارج مي شد مشتعل نموده و در نظر آنان »آتش 
جاودانه« به وجود مي آمد. درهمه سده هاي پويش تاريخ 
ايران، شايد از نفت به شكل ها گوناگون استفاده مي شد. 
اما اين بارون جوليــوس رويترز بود كه بــا قبول اينكه 
معادن ايران متعلق به شخص شاه است يكسره به دربار 
رفت و در سال 1872معادل با 1289با فرمان ناصرالدين 
شــاه امتياز اســتخراج معادن از جمله نفت را به دست 
آورد. بعدها و پس از ماجراهاي گوناگون و فراز وفرودها، 
جوشش و خروش ها و رخوت و سســتي هاي پرشمار، 
سرانجام دولت انگلستان به نفت ايران راه يافت و شركت 
نفت ايران و انگليس به مالكيت دولت انگلستان درآمد. 
محمد مصدق اشراف زاده قاجار اما پرچمدار مبارزه براي 
ملي شدن نفت در دهه 1320شد. در جلسه 21دي ماه 
1329مجلس شوراي ملي بر اساس طرحي كه به امضاي 
40نفر از نمايندگان رسيده بود تصويب كرد كميسيون 
وقت نفت وظيفه و روش دولت در مسئله نفت را تعيين 
كند. اين كميسيون روز17 اسفند 1329تصميم مهمي 

گرفت و در 24 اســفند ماده واحده به تصويب مجلس 
رسيد و در 29 اسفند همان ســال تصويب و نفت ايران 

ملي شد.

قرارداد ايران با كنسرسيوم نفت ايران
مبارزه شــاه پهلوي و محمد مصدق نخست وزير وقت، 
يك دوره مهم از تاريخ معاصر ايران است كه كمك هاي 
آمريكا و بريتانيا به شاه منجر به شكست مصدق شد. پس 
از كودتاي 28 مرداد، در دوران نخست وزيري فضل اهلل 

زاهدي، مذاكرات نفت با سرپرســتي وزيــر اقتصاد و 
دارايي، دكتر علي اميني، آغاز شد و سرانجام در 11مرداد 
1333به سرانجام رسيد. در 14 مرداد اين سال اعالميه 
مشــترك هيأت نمايندگي ايران و كنسرسيوم نفت در 
تهران، واشنگتن، لندن، پاريس و الهه انتشار يافت. بر 
اساس اين قرارداد شــركت نفت ايران و انگليس با 40 
درصد، شركت هاي آمريكايي با 40درصد، شركت شل 
با 14 درصد و شــركت نفت فرانسه با 6 درصد در منافع 

كار سهيم شدند.

يك گام به پيش 
 قرارداد كنسرسيوم نفت ايران نسبت به قرارداد پيشين 
كه با دولت انگلســتان بســته شــده بود گامي به جلو 
به حســاب مي آمد زيرا از يك قرارداد انحصار كامل به 
قرارداد انحصار چندجانبه تبديل شده و دست ايران را 
براي ايجاد رقابت باز گذاشــته بود. اما هنوز در مقايسه 
با قراردادهايي كه شــركت هاي ملي نفت در ونزوئال و 
مكزيك و حتي آرامكوي عربســتان مي بستند مترقي 

به حساب نمي آمد.

تنها راه
درباره قراردادهــاي اقتصادي ايران با كشــورهاي 
ديگر در اواخر دوران قاجار و نيــز قراردادهاي نفتي 
ايران با شمارقابل اعتنايي از شــركت ها همواره يك 
نگاه بدبينانــه وجوددارد كه كســاني كــه عامل يا 
 منعقد كننده يا تشويق كننده و يا مجري و قانونگذار 
بوده انــد به دليــل رانت و رشــوه ايــن قراردادها را 
مي بســته اند اما واقعيت اين اســت كه پس افتادگي 
ايران در تكنولوژي، مهارت هاي موردنياز براي اجراي 
طرح هاي بزرگ نفت و گاز و نيز تامين سرمايه مالي 
و ارزي چــاره اي براي ايرانيان باقي نگذاشــته بود و 
قرارداد كنسرســيوم را نيز بايد در همين چارچوب 

نگاه كرد. 

اين سه كتاب كه در سال سي و ســه منتشر شده اند، هر كدام 
داراي نكات تاريخي و اسنادي چشــمگير هستند درباره حق 
حاكميت ايران بر بحرين، ساختار دانشــكده دندان پزشكي، 
سه سال بعد از افتتاح و ساختار تشكيالتي يكي ازقديمي ترين 
بنيادهاي خيريه در ايران و شــيراز. اين ســه كتاب در بخش 

مجازي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، قابل دسترسي است.

گزارش 2

از آتش جاودانه تا كنسرسيوم نفت 

بازديد اعضای كنسرسيوم بين المللی نفت به همراه رضا فالح مدير قسمت پااليش شركت ملی نفت از پااليشگاه آبادان

انعقاد قرارداد  كنسرسيوم  توسط علی امينی وزير دارايی و ريچارد نيكسون در حضور فضل اهلل زاهدی

دادگاه افسران حزب توده

سلسله مراتب افسران حزب توده 

بازجويی از افسران حزب توده

وی
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ضا پ
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  خاندان كاشف الغطاء يكي از مهم ترين و ريشه دارترين خاندان هاي تاريخ روحانيت است. 
سرآمد اين خاندان شيخ جعفر كاشف الغطاء از استوانه  هاي تاريخ فقه بود. در دوره متأخر 
نيز، مهم ترين چهره  اين خاندان شيخ محمدحسين كاشف الغطاست. او همچون بسياري 
از هم نسالنش از شاگردان آخوند خراساني و سيدكاظم يزدي بود اما ايده ها و انديشه هاي 
نوآورانه فقهي زيادي داشت. در باب موسيقي نگاه بسيار نرم تري داشت و اصل را به حالل بودن 
آن گذاشته بود، همچنين نگاهش به فقه تا اندازه اي نگاهي تاريخي و زمانمند بود. او معتقد 
بود: »اگر در اسالم احكامي هست كه در طول زمان نبايد تغيير و تبديل يابد، احكام ديگري 
هم هست كه به  مقتضاي عقل، منطق و مستلزمات شــرعي، بايد تغيير بيابد؛ اما بسياري 
مجتهدان، سليقه اجراي اين تبديل و تغيير را ندارند.«  از مهم ترين ويژگي هاي محمدحسين 

كاشف الغطاء روحيه تقريبي او نسبت به مذاهب اســالمي بود. در سال1310شمسي به 
كنفرانس اسالمي در فلسطين دعوت شد و به توصيه مرحوم نائيني در قدس حضور پيدا 
كرد تا روابط ميان شيعيان و ديگر مذاهب اسالمي را بهبود بخشد. او همچنين در سفرهايي 
كه به مصر، لبنان و سوريه داشــت تالش هاي زيادي براي تقريب مذاهب اسالمي مي كرد 
و البته از طرف اهل سنت نيز مورد اكرام قرار مي گرفت. محمدحسين كاشف الغطاء اگرچه 
عرب زبان بود، اما به فارسي عالقه مند بود و حتي در سفري به ايران به فارسي براي ايراني ها 
سخنراني كرد. او در سفرش به ايران به درخواست رضاخان با او نيز ديدار داشت. رضاشاه در 
آن ديدار كاشف الغطاء را چنين توصيف كرده بود: »در ميان هم لباسانت و معمم ها كسي را 
مانند تو نيافته ام.« از ديگر ديدارهاي كاشف الغطاء با بزرگان ايران، ديداري است كه ميان او و 
آيت اهلل كاشاني شكل مي گيرد. شيخ محمدحسين كاشف الغطاء سير زندگي و خاطراتش را 

با قلم خودش در كتابي با عنوان »عقود حياتي« منتشر كرده است. اين كتاب همچون كتاب 
سياحت شرق آقا نجفي قوچاني از معدود زندگي نگاره هايي است كه يك روحاني بلندمرتبه 
ديني به قلم خود نگاشته است. محتواي كتاب، تصويري متفاوت از يك روحاني بلندمرتبه 
را براي مخاطب روايت مي كند. كاشف الغطاء در مسائل سياسی هم دخالت می كرد. وی در 
پاسخ به آنانی كه می پرسيدند چرا در سياست دخالت می كند؟ می گفت: »اگر سياست به 
معنای پند، راهنمايی، نهی از فساد، نصيحت و مبارزه با استعمار است، من اهل سياستم. 
آری، من تا فرق سر غرق در سياستم. چنين سياستی از واجبات است.« وي زمانی هم نامه ای 
به محمدعلی جناح، اولين نخست وزير پاكستان نوشت و هدف های استعماری پيمان های 
نظامی آمريكا را به او گوشزد كرد. آيت اهلل محمدحسين كاشف الغطاء در سال 1333 در كرند 

كرمانشاه به ديدار معبود شتافت.

فقيه نوانديش
درگذشت شيخ محمدحسين 

كاشف الغطاء

چهرهاول
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سفارت سابق آمريكا 
از نماي نزديك

 به انتخاب 
عبدالرضا نعمت الهی

فروردین خرداد

معمار پنتاگون در تهران

معماری

آگهی

سعيد برآبادي     ��������������������������������������������������������������������������������������

تنها مطلب فارسي منتشر شده درباره عمارت سفارت ســابق آمريكا در ايران 
مربوط به روزنامه كيهان اســت. در ميان اين گزارش مفصــل، تنها 2 خط به 
ويژگي هاي معماري اين بنا و معمار آن اشــاره دارد و البتــه كه در هيچ منبع 
ديگري هم، اطالعات بيشتري درباره اين سازه عظيم در خيابان طالقاني موجود 
نيست. يافتن سرنخي براي سخن گفتن از معماري ســفارت سابق آمريكا در 
تهران يا همان النه جاسوسي، كار بسيار مشكلي اســت؛ چرا كه معمار اين بنا 
يكي از كم كارترين معماران آمريكايي و در نوع خود يكي از كم حاشيه ترين و در 
عين حال مرموزترين چهره هاي معماري قرن حاضر آمريكاست. نام او »ايدس 
وان در گراكت« است و اصالتا اتريشي است كه در نيويورك معماري را آموخته؛ 
معماري كه به  خاطر نزديكي به بدنه حاكميتي در آمريكا، طراحي و ســاخت 
يكي از مهم ترين بناهاي نظامي اين كشــور يعني ساختمان پنتاگون را هم در 
كارنامه دارد. او همچنين عالوه بر ساخت ســفارت آمريكا در تهران، در آنكارا 
و كپنهاگ نيز ساختمان هاي سفارت اين كشــور را بنا نهاده است. معماري با 
تفكرات به شدت كالسه شده، مبتني بر معماري سخت و محكم و در عين حال 
ساده و كاربردي. نگاهي به سفارتخانه سابق آمريكا در ايران نشان مي دهد كه اين 

بنا از نظر استحكام، نوع مصالح، جانمايي در بطن شهر، وضعيت درهاي ورودي 
و نوع ارتباطش با ديگر ســفارتخانه هاي آن روز تهران، تا چه حد حساب شده 
و دقيق است. ايدس وان در گراكت در ســاخت اين عمارت، شيوه اي از سبك 
مدرسه سازي  در دهه 30 و 40 آمريكا را مدنظر قرار داده كه به آن »هندرسون 
هاي« يا »دبيرستان هندرسون« مي گويند. در اين سبك، آنچه اهميت دارد و 
معمار بايد برايش يك طرح ويژه بريزد، ارتباط منظم و مشخص اتاق ها در كنار هم 
و در يك كل واحد است. دوري از زرق و برق هاي الكي، تمركز روي درونگرا بودن 
سازه، استفاده از كم ترين ميزان پنجره و تركيب بندي ساده ستون هاي تزييني 
در ورودي از ديگر ويژگي هاي اين سبك است كه در اين عمارت هم به راحتي 
پيداست. او اين بنا را در سال 1948 ساخت و به هيأت ديپلماتيك آمريكايي در 
ايران آن زمان تحويل داد. براي ساخت چنين سفارتي اما 2 نياز مهم و مبرم وجود 
داشت؛ دسترسي حداقلي به يك هتل براي انجام ديدارهاي تشريفاتي و ساخت 
عمارتي براي اسكان سفير. وان در گراكت در زمين 15هزار متري اين سفارت، 
ساختماني ساده با نماي آجري براي سفير طراحي كرد كه به نوعي از نظر متريال 
و نوع طراحي، بي شباهت به مجموعه سفارتخانه نيست. درباره هتل هم مشكلي 
نبود؛ چرا كه هتل صحرا از سال 1331، با 50 اتاق درست روبه روي در سفارت 

قرار داشت و كار پذيرايي از مهمانان را انجام مي داد.

نخستين گام خصوصي سازي صنايع
كارخانه هاي دولتي  جز قند، شكر و قماش به مردم فروخته خواهد شد

به فريادمان نرسيد به شهر مهاجرت مي كنيم
تلفات سيل رودبار و الموت به بيش از صد نفر رسيد

اقبال كوتاه توفيق
جهانبخت توفيق، در مسابقات جهاني توكيو، ايران را براي 

نخستين بار در تاريخ به مدال طال رساند

اقتصاد

دورازمرکز

ورزش

عليرضا احمدي���������������������������������������������������������

فروردين 1333 با اعالم خبر تشكيل كنسرسيوم نفتي بين المللي 
براي فروش نفت ايران در بيســت ودومين روز اين  ماه آغاز شد 
و 22نفر از نمايندگان 8شــركت آمريكايي، انگليسي، هلندي و 
فرانسوي وارد تهران شدند. هيأت ايران براي مذاكره با نمايندگان 
كنسرسيوم از علي اميني وزير دارايي، مرتضي قلي بيات مديرعامل 
شركت ملي نفت و فتح اهلل نوري اســفندياري عضو شوراي عالي 
سازمان برنامه تشكيل شده بود و نخستين جلسه مذاكرات روز 
25فروردين در كاخ ابيض تشــكيل شــد. در حالي  كه جلسات 

مذاكره براي تشكيل كنسرسيوم نفتي پشت سر هم ادامه داشت، 
روز 20 ارديبهشت موافقتنامه رسمي ميان اميني، وزير دارايي و 
ويليام وارن، رئيس هيأت عمليات همكاري فني آمريكا در ايران 
و مديركل بانك ملي مبادله شد كه بر اساس آن 9ميليون دالر از 
محل كمك هاي فوري دولت آمريكا به صورت بالعوض در اختيار 
ايران گذاشته مي شد. در حالي  كه در آخرين  ماه بهار اخبار مربوط 
به برگزاري دادگاه دكتر مصدق نقل محافل بود، يك خبر اقتصادي 
مهم جلب توجه كرد؛ روز 27خــرداد موافقتنامه جديد بازرگاني 
بين ايران و شوروي به امضا رسيد. بر اساس اين موافقتنامه حجم 
مبادالت طرفين 2ميليارد  و200ميليون ريال پيش بيني شــده 

است. در تابســتان 1333 نخســتين گام براي خصوصي سازي 
صنايع برداشته شد. روز 6تيرماه ســازمان برنامه اعالم كرد كه 
كارخانه هاي دولتي به  جز قند، شــكر و قماش به مردم فروخته 
خواهد شد. امضاي قرارداد خريد 100هزارتن ريل فوالد از دولت 
انگلستان و موافقت بانك صادرات و واردات آمريكا با پرداخت وام 
50ميليون دالري به ايران از ديگــر اخبار مهم اقتصادي روز بود. 
تصويب نهايي قرارداد كنسرسيوم در مجلس سنا، تصويب اليحه 
جلب سرمايه هاي خارجي كشورهاي اروپايي و امضاي عهدنامه 
تجاري ايران و هند نيز از مهم ترين اخبار اقتصادي پاييز و زمستان 

1333بود.

  مرضيه ثمره حسينی  ����������������������������������������������������������������������������
در سال 1333بارندگي هاي مداوم در منطقه ســيل خيز رودبار و الموت منجر 
به سيلي ويرانگر شد. كانون اين سيل، رودخانه بزرگ شــاه رود بود كه پس از 
عبور از طالقان و الموت به سفيدرود مي ريخت. سيل بسياري از روستا هاي اين 
منطقه را به كلي ويران كرد و افزون بر خسارات مالي باعث مرگ بيش از صد نفر 
از مردم شد. براساس گزارش ها، تنها در رودبار بيش از 20 روستا دچار خسارت 
كلي شد و به اراضي كشاورزي، باغ ها و خانه هاي اهالي صدمات بسياري وارد آمد. 
جمال آباد، يكي از روستاهاي آباد قزوين، به دليل نزديكي به رودخانه شاه رود به 
كلي ويران شد و نهر اصلي به همراه اراضي كشــاورزي آن به كلي از ميان رفت. 
روستاي فشــانج قاقازان از ديگر مناطقي بود كه از سيل خسارت ديد. براساس 
تلگراف اهالي اين روستا، سيل افزون بر اراضي كشاورزي و منازل، تمام ارزاق آنها 
را از ميان برد. دولت دو اقدام براي جبران خسارت سيل به مردم درنظر گرفت: 
ابتدا تمام آذوقه هاي موجود در انبارهاي جمعيت شيروخورشيد سرخ قزوين را 
به سيل زدگان اختصاص داد و در ادامه با اعطاي وام هاي بلندمدت به آنها موافقت 
كرد. كمك هاي دولتي به ســيل زدگان كافي نبود، به طوري كه در شهريورماه 
سيل زدگان قاسم آباد، كلج و طارم سفلي طي تلگرافي به تيمسار سپهبد زاهدي، 
نخست وزير، ضمن اشاره به خسارت هاي وارده به خود اعالم كردند كه »اگر به 
فرياد ما محرومان بي پناه نرسيد، ناچار از كشاورزي دست كشيده، براي ارزاق بقيه 

آوارگان خود به شهرها مهاجرت خواهيم كرد«.
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده 230/8885.

جواد نصرتي �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

سال ها عطش ملت ايران براي ديدن رنگ طال در كشــتي را يكي از متفاوت ترين ستاره هاي 
تاريخ ورزش ايران برطرف كرد؛ جهانبخت توفيق، در مسابقات جهاني توكيو، براي نخستين 
بار در تاريخ كشتي ايران، به مدال طال رسيد. توفيق، استعدادي بود كه كيومرث ابوالملوكي 
كشف كرد. در نوجواني از سراب به تهران مهاجرت كرده بود و خيلي زود استعدادش در كشتي 
نمايان شد. او پيش از اين در المپيك به برنز رسيده بود و قهرماني او در مسابقات جهاني، تنها 
مسئله زمان بود. توفيق چند روز پيش از مرحوم عباس زندي در توكيو به عنوان قهرمان جهان 
باالي سكو رفت. او آخرين مدالش را هم در همين شهر توكيو در مسابقات آسيايي كه 4سال 
بعد برگزار شد كسب كرد. توفيق، از اين منظر ســتاره متفاوتي خوانده مي شود كه عالوه بر 
ورزش، در تحصيل هم پيشرفت زيادي داشت و با لقب مهندس شناخته مي شد. پايان زندگي 
او هم بسيار دردناك بود و حدود 2سال بعد از مرگ غالمرضا تختي، داغ ديگري بر دل جامعه 
ورزش دوستان گذاشت. توفيق، در پي وزن كم كردن هاي مداوم به خاطر مسابقات، دچار بيماري 
شــد و مداواي او در انگليس، جايي كه مدرك مهندسي مكانيك خود را گرفته بود، بي نتيجه 

ماند و در 39سالگي درگذشت.

كنايه به وام آمريكايي 
   شروان اميرزاده     �������������������������������������������������������������

فكاهي روي جلد تهران مصور در 5 آذر 1333كنایه اي 
 به وام گرفتن دولت علی امينی  از ایاالت متحده 
پس از كودتاي 28مرداد 1332 مي زند�
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 حسنا مرادي       بعد از كودتــا، ناگهان، ادبيات متعهد مرد. براي نويســندگان سرخورده و نااميد 
كودتاديده، ديگر آرمان خواهي و جنبش هاي مدني معنايي نداشت. بسياري از نويسندگان سر به گريبان 
بردند و بسياري هم به فضاي داستان هاي عرفان زده و لذت جويانه گريختند. خيلي ها هم تالش كردند 
به جاي نوشتن داستان هايي كه واقعيت هاي جامعه را نشان دهد، داستان هايي تمثيلي و اسطوره اي 
بنويسند كه تاريخ مصرفشان هيچ وقت تمام نشود. جعفر شريعتمداري )درويش( در اين سال رمان 
»لوحه« را چاپ كرد. او كه تا پيش از اين اثر، بيشتر رمان هايي با مضمون تأثير غريزه جنسي در زندگي 
انسان ها مي نوشت، در لوحه، قصه هايي پر از تمثيل هاي عرفاني نوشت كه زندگي را هيچ مي دانستند. 
سال1333، سال تولد تيپ »جاهل« بود. حسين مدني، در پاورقي طنز »اسمال در نيويورك« كه در 
مجله سپيد و سياه چاپ مي شد، براي نخستين بار در ادبيات داستاني ايران، اين تيپ را معرفي كرد. ايرج 
پزشك زاد هم با ايده گرفتن از اثر مدني، »حاج مم جعفر در پاريس« را نوشت. مضمون اين داستان ها، 

مواجهه يك ايراني سنتي با مظاهر تمدن غرب بود. رمان »خون بها« نوشته نوراهلل خرازي )نوري( هم در 
اين سال چاپ شد. اين رمان هم مانند آثار قبلي نوري، صرفا گزارشي كسالت بار و بي سروته با مضمون 
روابط جنسي بود كه بي مايگي آن از نظر فن داستان نويسي به راحتي به چشم مي آمد. جالل آل احمد 
هم با نوشتن رمان »سرگذشت كندوها« تالش  كرد فضاي ايران در سال هاي ابتدايي دهه 1330 را با 
داستاني تمثيلي روايت كند. زبان جالل، روان و جذاب بود اما چفت وبست تمثيل داستاني اش به درستي 
با شرايط جامعه منطبق نمي شد و همين باعث شده بود كه سرگذشت كندوها، صرفا قصه اي ساده و 
عاميانه باشد. در سال1333 ديگر فضاي غالب حزب توده بر ادبيات ايران، كامال از بين رفته بود و همين 
موضوع، سبب نوشته شدن آثاري با رويكردهاي سياسي ديگر و حتي در رد مباني فكري حزب توده 
شد. داوود منشي زاده كه تمايل به نازي ها داشت و حزب »سومكا« را در ايران راه انداخته بود، مجموعه 
داستان كوتاه »دربه در در پي بهشت« را نوشت. بعضي از داستان هاي كتاب، خاطرات كودكي نويسنده 

بودند كه با چاشني تخيل روايت مي شدند، برخي هم صرفا بازگوكننده افكار نژادپرستانه او بودند. آيت اهلل 
ناصر مكارم شيرازي هم رماني به نام »فيلسوف نماها« نوشت كه داستاني گفت و گومحور در رد مباني 
عقيدتي توده اي ها بود. اين نوع رمان ها و مجموعه داستان ها، غالبا چون با هدف انتقال افكار صرف، 
نوشته شده بودند، ارزش ادبي خاصي نداشتند و در آنها خبري از فنون داستان نويسي نبود. رمان »در 
جست و جوي زندگي« نوشته جمال الدين شهران، يك رمان شاخص رشد و كمال بود. شهران، داستان 
كودكي تا بزرگسالي قهرمان قصه اش را در 14 فصل روايت كرده بود. اين رمان كه تصوير جامعي از شيوه 
زندگي در شهر تهران در سال هاي 1300 تا 1320 به خواننده مي داد، نثري پخته و توصيفي داشت و از 
همه مهم تر اينكه نخستين ردپاهاي نگارش به شيوه جريان سيال ذهن در ايران را در اين رمان مي شد 
ديد. محمدعلي جمالزاده هم در اين سال كتاب »معصومه شيرازي« را چاپ كرد كه داستاني بود با لحن 

عاميانه در شرح زندگي راوي و دور از فضاي سياسي و اجتماعي آن سال هاي جامعه ايران.

 نخستين بارقه هاي جريان سيال ذهن در 
ادبيات ايران ديده شد

سال گريز

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

بانوي واقف
كمك مالي براي ساخت بيمارستان عباسي 

افزايش توليد نفت ايران 
ميزان نفت تصفيه شده در ايران از 30هزار بشكه در روز به 100هزار بشكه در روز رسيد 

مدعي دروغين امامت 
سيدغضنفر وزيري كه ادعا مي كرد امام سيزدهم است به دادگاه رفت 

زنان

مطبوعات خارجی

تهران

يك سال، يك خبر 

 ستایش یگانه     �����������������������������������������������������������������������������

زهرا ســلطان عزت الســلطنه، دختر رضاقلي خان نظام  السلطنه و 
خديجه سلطان آشــتياني، حول وحوش ســال1273 متولد شد 
و در ســال1289، در حالي  كه 16ســال داشــت، با عباس ميرزا 
ساالرلشــكر )فرزند عبدالحســين ميرزا فرمانفرما( وصلت كرد. 

ساالرلشكر از مخالفان الغاي ســلطنت خاندان 
قاجار و اعالم ســلطنت رضاخان بود و به همين 
دليل با روي كار آمدن رضاخان از امور حكومتي 
بيرون گذاشته شد. او در سال1314 پس از مدتي 
بيماري در برلين درگذشت و زهرا سلطان ماند با 
6 كودك قد و نيم قد. پس از مرگ شوهر، زندگي و 
رضاخان، هر دو، بر او و فرزندانش سخت گرفتند، 
اما زهرا ســلطان تصميم گرفته بــود تلخي هاي 
روزگار را با محبــت كردن به ديگران شــيرين 
كند. وي در ســال هاي 1320 تــا 1359 اطفال 
مســتمند و بي  سرپرســت زيادي را تحت تكفل 
خود گرفت؛ پســراني را كه قبول حضانت كرده 

بود، پس از رسيدن به سن بلوغ و فراگرفتن كارهاي فني، دست شان 
را جايي در بازار بند مي كرد و دختران به سرپرستي گرفته را فنون 
خانه  داري مي آموخت و پــس از تهيه جهيزيه  اي آبرومندانه، راهي 
خانه بخت مي كرد. عالوه بر نگهداري از ايتام و بي سرپرستان، آنچه 
نام زهرا سلطان نظام مافي را بلندآوازه كرد، اهتمام وي به ساختن 
مسجد، كتابخانه و مدارس مختلف در شهرهاي متعدد بود. با وجود 
مشكالت اقتصادي اي كه با آنها دست به گريبان 
بود، هزينه اين امور خير را از محل درآمد امالك 

موروثي اش فراهم مي كرد. 
كمك مالي براي ســاخت بيمارستان عباسي در 
شهرستان مياندوآب در ســال1333، واگذاري 
5هزار مترمربع و 2ميليون ريال وجه نقد به وزارت 
فرهنگ وقت براي تأسيس مؤسسه اي تعليماتي در 
سال1338 در قريه مهرآباد تهران، احداث و وقف 
دبيرستان زهرا نظام مافي و تكميل كالس هاي آن 
در سال1340 در ناحيه11 تهران از امور خيريه اي 
است كه زهرا ســلطان از خود به يادگار گذاشته 

است.

آرش نهاوندي     ���������������������������������������������������������������������� 

روزنامه نيويورك تايمز در تاريخ 2ژانويه 1955)12دي 1333( 
يكي از اخبار خود را به افزايش توليد نفت در ايران اختصاص 
داد. به نوشته اين روزنامه، پس از در دست گرفتن اداره صنايع 
نفت ايران توسط يك شركت متشكل از 8كمپاني بين المللي، 
توليد نفت در ايران روند افزايشي را تجربه كرد. به اين ترتيب 
در 2ماه اخير )منتهي به گزارش( با نصب دستگاه هاي جديد، 
ميزان نفت تصفيه شــده در ايران از 30هزار بشكه در روز به 
100هزار بشكه رسيده است. پس از تحويل صنايع نفت ايران 
به اين كسنرسيوم در تاريخ 29 اكتبر 1954) 7  آبان 1333( 
و بعد از بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد كه صنايع نفت 
ايران همچنــان در وضعيت خوبي قــرار دارد و هيأت مديره 
ايراني شركت ملي نفت ايران توانســته به خوبي از امكانات 
صنعت نفت حفاظت كند. براســاس برآوردها اينطور به نظر 
مي رســد كه چاه هاي نفت ايران از ظرفيت باالي استخراج 
نفت خام برخوردارند و مي توان بيشتر از هميشه از اين چاه ها 
نفت استخراج كرد. زماني كه شركت ملي نفت ايران در ميانه 
سال1951 )ابتداي سال1330( از شــركت نفت انگليس و 
ايران خلع يد كرد و خود اداره صنعت نفت را به دست گرفت، 
توليد نفت ايران روزانه 700هزار بشــكه بود. )در پي اعمال 
تحريم هاي نفتي از سوي بريتانيا و بروز بحران سياسي ميان 
ايران و انگليس صادرات نفت ايران به شــدت كاهش يافت( 
اما امروز در پااليشــگاه آبادان كه بزرگ ترين پااليشگاه دنيا 
محسوب مي شــود، توليد نفت دوباره شيب صعودي داشته 
و به 100هزار بشكه در روز رســيده است. انتظار مي رود در 
ماه هاي اول 1955)زمستان 1333( توليد نفت خام ايران به 
155هزار بشكه در روز برسد. هم اكنون ظرفيت توليد نفت در 

پااليشگاه آبادان 500هزار بشكه در روز است.

 احسان بهرام غفاري    ������������������������������������������������������������������

ساعت 10صبح روز پنجم بهمن ماه سال1333، سيدغضنفر وزيري 
كه ادعا مي كرد امام سيزدهم است و چهار نفر از مريدانش، به اتهام 
قتل در دادگاه جنايي حضور پيدا كردند. از صبح زود تماشــاچيان 
زيادي براي ديدن دادگاه و امام دروغيــن به محل آمده بودند تا از 
چند و چون ماجرا باخبر شده و چهره مدعي امامت را ببينند. طبق 
اسنادي كه جمع آوري شده، سيدغضنفر توانسته بود با عوام فريبي، 
مريداني گرد خود جمع كند و به آنها دستوراتي داده و آنها هم بدون 
چون و چرا، آنها را به مرحله اجرا درمي آورند كه در اين ميان تعدادي 

نيز جان خود را از دست دادند. اما ماجرا از آنجا شروع شد كه چندي 
قبل، مقامات انتظامي كه از وجود چنين فردي باخبر شده بودند، 
او را به جرم تحريك مردم بازداشت كرده و به زندان قم فرستادند. 
مهديقلي كه يكي از ياران باوفاي سيدغصنفر بود پس از مالقات با 
وي در زندان، نزد مريدان او رفته و از قول ســيدغضنفر گفته بود 
كه سيد خواسته تا به دشــمنان حمله كرده و رحم و مروت را كنار 
بگذاريد. پس مريدان وارد حمام قريه شــده و مخالفان سيد را كه 
مشغول استحمام بودند، ضرب و جرح كردند و 12نفر در اين ميان 
كشته شدند. سپس پليس همه را دستگير و براي محاكمه به دادگاه 

تهران منتقل كرد.

 

درباره فرانكلين؛ شاهكار زندگي همايون صنعتيكتاب هاي كله اسبي

انقالب در صنعت نشر ايران، يك سال پس از كودتاي 1332 آغاز شد. همايون صنعتي زاده در رؤياي 
نمايندگي كمپاني هاي بزرگ بود و از طريق ارتباط هاي نخستين، پوسترهاي آنها به دستش رسيد. 
او اين پوسترها و تعدادي عكس و كار ديگر را جمع كرد و در خانه پدري خود در چهارراه كالج، يك 
نمايشگاه هنري به راه انداخت. ســيروس علي نژاد در كتاب »از فرانكلين تا الله زار« چنين روايت 
مي كند: »روزي 2 نفر آمريكايي به همراه آتاشه  فرهنگي آمريكا براي ديدن نمايشگاه آمدند و در پايان 
بازديد از نمايشگاه يا شايد هم روز بعد، از او خواستند نمايندگي فرانكلين را در تهران بپذيرد. جوابش 
منفي بود؛ وقت نداشت. كسب و كارش پررونق بود. چه نياز به نمايندگي مؤسسه كتاب و نشر داشت 
كه از آن سر درنمي آورد. چند روز بعد آنها دوباره آمدند و چون باز با جواب منفي روبه رو شدند از او 
خواستند اجازه بدهد كتاب هايشان را در دفتر او به امانت بگذارند. پذيرفت و بعد از چند روز كه نگاهي 
به كتاب ها انداخت به هيجان آمد. وقتي نوجوان بود، تعطيالت تابستان در كتابفروشي اي به نام تهران، 
اول خيابان الله زار، شاگردي كرده و كتاب هاي جديد را خوانده بود. وقتي كتاب هاي فرانكلين نيويورك 
را ورق زد به وسوسه افتاد و نمايندگي فرانكلين را پذيرفت«. فرانكلين مؤسسه انتشاراتي بزرگي در 
نيويورك بود. هدف اصلي از تاسيس آن، فراهم آوردن موجبات ترجمه و نشر كتاب  به زبان كشورهاي 
در حال توسعه بود. اين مؤسسه در برخي ممالك آسيايي مانند ايران و پاكستان نيز داراي شعبه شد.

هرمز وحيد از پيشگامان هنر كتاب آرايي و مديريت هنري در توليد و نشر كتاب، در اسفند 1332به 
استخدام انتشارات نوپا و نوجوي فرانكلين درآمد. تيزهوشي و تسلطش بر چاپ سبب شد كه همايون 
صنعتي، مسئوليت قسمت گرافيك انتشارات را به او بســپارد. مراحل حرفه اي و فني توليد كتاب 
)طراحي جلد، صفحه آرايي، ويرايش، نمايه سازي و...( براي نخستين بار به شكل نوين و منسجم در 
مؤسسه انتشارات فرانكلين تهران آغاز شد. مدتي بعد مسئوليت توليد كتاب هاي درسي هم به اين 

انتشارات سپرده شد. فرانكلين از محل عوايد چاپ اين كتاب ها، چاپخانه اي مجهز به نام 
»شركت افست«  تاسيس كرد. كار صنعتي زاده گرفته بود و سازمانش به مهم ترين نشر 

ايران تبديل شد. اما كتاب ها تا پايان دهه1330 تيراژ راضي كننده اي نداشتند. او به 
فكر راهي براي ارزان كردن و افزايش تيراژ كتاب ها بود. از اين رو بود كه »سازمان 
كتاب هاي جيبي« را به عنوان بخشي از انتشــارات فرانكلين، با هدف توليد و 
نشــر كتاب هايي در قطع جيبي و پالتويي با تيراژ باال، در سال1339 تاسيس 
كرد. نشانه آن را نيز هوشنگ كاظمي با اقتباس از سرستون هاي تخت جمشيد 

طراحي كرد. فرانكلين از آغاز، لوگوي مشــخصي نداشت و اين نشانه  به  عالمت 
اصلي اين نشر تبديل شد. به خاطر همين لوگو، كتاب هاي فرانكلين به كتاب هاي 

كله اسبي معروف شد. سيروس علي نژاد مي نويسد: »شيوه كار همايون صنعتي در انتشارات 
فرانكلين جالب بود. حق الترجمه كتاب را يك جا مي خريد؛ همه امور مربوط به چاپ، از ويرايش تا 

تصحيح و غلط گيري را انجام مي داد. اجرت طرح جلد و هزينه تبليغات را مي پرداخت و براي چاپ 
و نشر به دست ناشر مي سپرد و در ازاي تمام اين كارها 15 درصد از بهاي پشت جلد دريافت مي كرد. 
در ابتداي كتاب هم عبارت »با همكاري مؤسسه انتشارات فرانكلين« ذكر مي شد«.  نام اين سازمان 
با نام بزرگان زيادي گره خورده است؛ از نجف دريابندري، كريم امامي و منوچهر انور گرفته تا فيروز 
شيروانلو و سيروس پرهام و بي شمار نويسندگان و مترجمان سطح اول روزگار خود. جنبه بصري و جلد 
كتاب ها، يكي از مهم ترين نقطه هاي تحول و تفاوت در اين سازمان بود. در بخش فني و آتليه طراحي 
گرافيك نيز نام هايي چون پرويز كالنتري، بهزاد گلپايگاني، فرشــيد مثقالي، نورالدين زرين كلك، 

آراپيك باغداساريان و محمدزمان زماني به چشم مي خورد.
دهه 1340 اوج درخشــش و فعاليت هاي اين نشــر بــود. فرانكلين در طول 
عمر خود، نزديك به 1500 عنوان از بهترين كتاب هاي ترجمه را منتشر كرد؛ 
فعاليت هايي عميق و گسترده كه هنوز هم تأثيرهاي مستقيم و غيرمستقيم آن   در 
نشر ايران ديده مي شود. سال هاي تحول نزديك بود و پس از تجربه هاي دهه 1350، 
گردانندگان كتاب فرانكلين به اين نتيجه رسيده بودند كه بيشتر هدف هايشان تحقق يافته و از 
اين رو پس از 25سال فعاليت، پايان كار آن را در سال1355 اعالم كردند. آنچه از تشكيالت فرانكلين 
تهران باقي ماند، پس از انقالب به سازماني با نام انتشــارات و آموزش انقالب اسالمي، زيرنظر علي 
موسوي گرمارودي، منتقل شد. سرانجام در سال1360، آنچه از فرانكلين مانده بود، با »بنگاه ترجمه 

و نشر كتاب« ادغام و انتشارات علمي و فرهنگي تاسيس شد.
براي مطالعه درباره اين نشــر، مي توان به مقاله »مؤسسه انتشارات فرانكلين تهران« نوشته »ج. م. 
فيلستروپ« در شــماره 41 »نامه انجمن كتاب داران ايران«، منتشر شده در بهار 1357 و كتاب از 

فرانكلين تا الله زار به قلم سيروس علي نژاد رجوع كرد.

معراج قنبري

  فرزانه ابراهیم زاده      ����������������������������������������������������������������

»به دستور سپهبد زاهدي نخست وزير، شهرداري تهران موظف مي شود 
اطراف محله جمشيد)شهرنو( حصاري بكشد و كليه راه هاي منتهي به 
آن را مسدود و محدود كنند تا مشكالتي كه پيش از اين در محله وجود 

داشت كمتر شود«.
با اين دستور يك منطقه محصور شده شبيه قلعه اي قابل نفوذ در داخل 
شهر تهران شكل گرفت كه محدوديت رفت وآمد در آن وجود داشت و 
محله بدنام شهر را تبديل به قلعه اي قابل كنترل كرد. هنوز يك سال از 
كودتاي 28 مرداد 1332 نگذشته بود كه زاهدي چنين دستوري را به 
بهانه ساماندهي محله جمشيد كه بسياري به اسم شهرنو مي شناختند، 
صادر كرد؛ فرماني كه در ادامه دستور قبلي خود براي ساماندهي زنان 
بدكاره شهر بود؛ زناني كه در كودتا و به قدرت رسيدن زاهدي نقش 

مهمي داشتند.
حصار بيروني شــهر، محله قجرهــا، نجيب خانه، محله جمشــيد، 
جمشيدآباد، قلعه زاهدي، شهرنو، قلعه خاموشان و... نام هايي است كه 
شايد در ذهن، تصاوير معروف كاوه گلستان از اين محله را به ياد  آورد؛ 
محله اي كه خارج از دروازه قزوين قرار داشت و بعد از گسترش و تخريب 
دروازه هاي شهر، وارد تهران شد. بخشي از اين محله را زناني به وجود 
آوردند كه پيش از آن در حرمسراي شاهان قاجار بودند. در نيمه دوران 
پهلوي اول، محمودعرب يا زال ممد كه صاحب چند شيره كش خانه 
تهران بود، آنجا را تبديل به محلي براي كسب و كار كارگران جنسي 
كرد. ارباب جمشيد كه وضعيت نابسامان اين زنان را در آنجا  ديد هزينه 
ساخت خانه هايي را در اين محله پرداخت تا اين زنان را اسكان دهد. 
او براي تامين هزينه معاش اين زنان چند مغازه ساخت و از اجاره آنها 
به اين زنان كمك مي كرد. با تكميل خانه هاي تازه، محله آسفالت شد 
و داشت سر و شكل آبرومندي مي گرفت كه جنگ جهاني دوم آغاز و 
پايش به ايران باز شد. وضعيت جنگي بار ديگر شهرنو را فعال كرد. برخي 
پژوهشگران معتقدند كه در كنار زنان ايراني، زنان لهستاني هم در اين 
محله ساكن شدند؛ حتي تا قبل از تخريب قلعه، در انتهاي خيابان دوم 

اين محله، كوچه اي بود به اسم لهستاني.
محله قلعه 135 هزار مترمربع مساحت داشت و خيلي زود كوچه هايش 
به خاطر مشكالت اقتصادي ناشي از جنگ پر  شــد از زنان و دختران 
جواني كه براي لقمــه اي نان، تن فروشــي مي كردنــد. هدايت اهلل 
حكيم الهي، نويسنده كتاب هاي تحقيقي در زمينه مطالعات اجتماعي 

و جامعه شناسي درسال 1324 از پايين آمدن سن روسپي گري خبر 
داد و گفت كه در محله جمشيد دختران 12-10 ساله هم تن فروشي 

مي كنند.
شهرنو بعد از جنگ، كم كم براي خودش قدرتي پيدا كرد و افرادی 
مانند ملكه اعتضادي و پري آژدان قــزي، با حمايت اوباش تهران 
مثل محمود مسگر، اين منطقه را مي گرداندند. همين ها بودند كه 
در 28مرداد 1332 دالرهاي آمريكايي را پر لباس شان گذاشتند و 
300 نفر زن داخل محله را به سمت بهارستان و چهارراه مخبرالدوله 
بردند. اين زنان جزو حمله كنندگان بــه دفتر روزنامه باختر امروز 
بودند. ملكه اعتضادي بعد از پايان كودتا و زماني كه زاهدي به عنوان 
نخست وزير معرفي شــد، در راديو حرف زد و اعالم كرد كه دست 
خائنين را كوتاه كرده و دولت تازه را مورد تاييد قرار داد. سهم زنان 
قلعه اما از همراهي با كودتا همان حصاري بود كه دورشان كشيدند. 
اين حصار البته با بهانه حراست داخل قلعه باال آمد اما باعث شد تا 
كنترل فضاي داخل آن راحت تر باشــد. زاهدي خوب مي دانست 
كساني كه او را ياري كردند را اگر نتواند مهار كند، مي توانند زيرپاي 
او را هم خالي كنند. با دستور زاهدي، شهرنو با حصاري جديد و دو 
دروازه آماده شد. به پاس همين حصار، قلعه و شهرنو نام ديگري هم 

پيدا كرد؛»قلعه زاهدي«.
پاســگاهي ويژه هم در ورودي قلعه وجود داشت كه اين محله را 
كامال حراست مي كرد. ورود زنان جز زناني كه در آنجا شاغل بودند 
ممنوع شد. غير از مرداني كه در آنجا كار مي كردند، هر مرد براي 
ورود به منطقه قلعه بايد ورودي مي پرداخت كه از 5 تا 10 تومان 
بود. با وجود آنكه قانون مجازات عمومــي مصوب 23 دي 1304 
روسپي گري را جرم شناخته بود اما پاسگاه اين منطقه آن را رسميت 
مي داد و شهرداري و وزارت بهداشت به زنان مجوز كسب مي دادند. 
قلعه جديد به دو قســمت اصلي و فرعي تقسيم مي شد؛ قسمت 
اصلي شامل خيابان هاي كميل، استخر، قنات و قوام بود كه داراي 
36 كوچه و در هر كوچه 30 الي 50 خانه وجود داشت. در هر خانه 
چندين خانواده توأمان زندگي مي كردند و گاهي در يك اتاق چند 
مرد و زن مي زيستند. فيلمبرداري و عكاسي در داخل قلعه ممنوع 
بود و فقط با مجوز ساواك انجام مي شد. شايد براي همين بود كه 
تصاويري كه مانده محدود به تصاوير كاوه گلســتان و فيلم ناتمام 

كامران شيردل است.
سرانجام قلعه زاهدي يا شهرنو در 9 بهمن 1357 در بحبوحه انقالب 

براي هميشه فروريخت.

قلعه نخست وزير
فضل اهلل زاهدی برای حفظ دولت كودتا دست به دامن محله بدنام شد
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4صفحــه

از همه رنگ

نثر

 پزشکزاد در ادبیات در میانه ماند 
و سینما او را باال

علي اكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������

 »حاج مم جعفر در پاريس« 1333 منتشر شد و ايرج پزشکزاد کارش 
را با ادبیات شروع کرد. پزشکزاد آهسته و پیوسته کارش را ادامه داد و 
تا 16 سال بعد و »دايي جان ناپلئون« مشهورش، کمتر از انگشتان يک 
دست کار منتشر کرد. اواز همان اولین کتاب سبک وسیاقش را حفظ 
کرد و همان لحن و زبان طنزش را به گونه ها و نوع هاي ديگر بُرد؛ از جمله 
رمان. ترکیب واقعیت و خیــال و فرهنگ عامه و نخبگاني عالقة اصلي 
بازيگوشــي هاي او بود و در نثر و زبان هم مي کوشید با ترکیب هايي به 

زباني شاخص دست يابد. نثر پزشکزاد ساده، صريح، روزنامه اي و روان 
است اما سست و بي مايه نیست و زبان محاوره در متن، خوش نشسته 
اســت. بداعت هاي زباني و نوآوري هاي نثري در کارهاي پزشکزاد راه 
نیافته است، اما نمونه اي  است از زبان قصه گو و داستان سرا که يک سرش 
به عامه پسندها مي رسد و سر ديگرش به رمان نويسي مدرن. پزشکزاد 

در ادبیات در میانه ماند و سینما باال کشیدش.
»پیاده شدم، روي موتور را برداشتم، کمي آنرا بررسي کردم. میشل هم 
پیاده شده، کنار من ايستاد و به تماشا مشعول شد. حاجي هم در اين 
موقع پیاده شد. چون هوا تاريک شده بود من رفتم کیف دستیم را باز 

کردم که چراغ جیبي را بیرون بیاورم. حاجي از اين غیبت من استفاده 
کرده و براي اينکه جلوي میشــل خودنمائي کرده باشد به دستکاري 
در موتور مشغول شــد. وقتي من متوجه اين حرکت شدم و خودم را 
به او رساندم با کمال تأسف ديدم تمام سیمهاي دلکو را بیرون کشیده 
است. داد و فريادم بلند شد. هرچه کردم نتوانستم سیمها را به ترتیب 
سر جايشــان قرار دهم. از يک نفر عابر سراغ مکانیسین گرفتم، معلوم 
شد در ده اصاًل مکانیسین وجود ندارد. وقتي جريان را به همسفرهايم 
گفتم آنها هم خیلي ناراحت شدند.  میشل کمي به حاجي غرولند کرد و 

منیرسادات هم فرياد جانانه اي سر شوهرش کشید.«

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

نيما يوشيج »قصه رنگ پريده، خون سرد« را 
به سرمايه خود در سال1300، در 32 صفحه، 
در مطبعه سعادت، به قيمت يك قران منتشر 
كرد� دومين مجموعه شــعر نيما »خانواده 
سرباز« شامل پنج شعر است كه در سال1305 
باز هم به هزينه شخصي در 48صفحه منتشر 

مي شود�
نيما از ســال1307 به خاطر شــغل معلمي 
همسرش عاليه به شــهرهاي شمال مي رود 
و از مركز، دور مي شود و عماًل شعر چنداني 
نيز منتشر نمي كند� پس از بازگشت دوباره به 
تهران نيز مجموعه شعر مستقلي از او منتشر 
نمي شود؛ آنچه از او منتشر مي شود بيشتر در 
نشريات است؛ ازجمله »ارزش احساسات در 
زندگي هنرپيشــگان« و چند شعر در مجله 
موسيقي� در سال هاي بعد نيز شعرهايي از او 
در نشرياتي مثل »مردم« و »انديشه نو« و��� 

منتشر مي شود�
در سال1329 احمد شــاملو »افسانه« را با 
مقدمه اي در انتشارات صفي علي شاه منتشر 
مي كند  و شين پرتو نيز نامه نيما و پاسخ خود 
را در قالب يك كتاب منتشر مي كند كه ذكر هر 

دو در سال1329 گذشت�
امــا ابوالقاســم جنتي عطايي نخســتين 
كسي است كه در سال1333 گزيده شعرهاي 
نيما را در 96 صفحه در قطع جيبي منتشــر 
مي كند� ناشــر كتاب، احمد ناصحي است� 
ابوالقاسم جنتي، همكار نيما در اداره نگارش 
وزارت فرهنگ است� او سال بعد كتاب را با 
اضافه كردن شــعرهاي ديگري و مقدمه نيما 
به نام »نيما، زندگاني و آثار او« براي چاپ به 

انتشارات صفي علي شاه مي سپارد�
»به دكتر جنتي اجازه مي دهم كه قسمتي از 
اشعار مرا كه شامل افسانه، قصه رنگ پريده، 
خانواده ســرباز، و بعضي ديگر را كه خودم 
انتخاب مي كنم در كتابي كــه صفحات آن 
بين 150 تا 170صفحه باشد، به وسيله يكي از 
بنگاه هاي مطبوعاتي به چاپ برساند� من يقين 
دارم در نظافــت و ظرافت طبع اين مجموعه 
دقت الزم به  كار خواهد برد و به من مبلغ 5هزار 

ريال وجه نقد و 30جلد كتاب خواهد داد�«
ابوالقاســم جنتي عطايــي مقدمه مفصلي 
با عنوان »سراينده پيشــاهنگ« در شرح 
زندگي نيما نوشته است� بخش عمده مقدمه 
را زندگي نامه خودنوشت نيما و سطرهايي از 
ديگر نوشته هاي او در »ارزش احساسات���« 
تشكيل داده اند� در بخش هايي از مقدمه به 

قلم جنتي آمده است:
ـ »او حاسدان زياد داشت، آنان در مسير وي 
چاله ها و چاه ها كندنــد و ناهمواري ها پديد 
آوردند ولي او كه در ميان قبايل دلير به دنيا 
آمده بود در اين راه نيز دليري كرد و پاي فشرد 

و شاهراه خويش را از دست نداد�« 
- »اشعار بي دروپيكر و اوزان بي بندوبار نيما را 
همه كس نمي فهميد و تا خواننده و شنونده با 
شعر وي مأنوس نمي شد از »سمبل هاي« اشعار 

او سر درنمي آورد�« 
- »تاكنون نيما چند گوني[!] اثر شاعرانه به 
وجود آورده كه تا به حــال عالوه بر قطعاتي 
كه در كتب، روزنامه ها و مجــالت ايران به 
طبع رسيده��� قسمتي از آثار او به زبان هاي 
فرانسه، انگليسي و روســي ترجمه شده و 
نامش در »آنسيكلوپدي« درج گرديده است�« 
انتشار گزيده شعرهاي نيما به همت جنتي، 
نشان ديگري است بر پيروزي اراده نيما� نيما 
خوش اقبال اســت كه در زمان حيات خود 
محصول كوشــش هاي چندين ساله اش را 
مي بيند� ابوالقاسم جنتي در سال هاي پس از 
درگذشت نيما نيز كتاب را با افزودن شعرهاي 
ديگري منتشر مي كند� »نيما يوشيج، زندگاني 
و آثار او« كه بعد به عنوان »مجموعه اشعار نيما 
يوشيج« منتشر مي شود، سال ها مهم ترين 
منبع شعرهاي نيماست تا زماني كه سيروس 
طاهباز بيايد و همه عمر را صرف گردآوري و 

تصحيح اشعار و نوشته هاي نيما كند�

به قلم روح اهلل خالقي
 آغاز نگارش »سرگذشت موسیقي ايران«

بازگشت قهرمان
مارکو گريگوريان گالري استتیک را در میدان فردوسي تهران بازگشايي مي کند

موسيقی

تجسمی

  حسين عصاران ���������������������������������������������������������������������������������������������������
هنگامي که روح اهلل خالقي در سال1333 کار نگارش کتاب سرگذشت موسیقي ايران 
را آغاز کرد، هنوز بسیاري از چهره هاي مطرح تاريخ موسیقي از دوران مشروطه به بعد 
در قید حیات بودند  يا درصورت فقدان آنها، با کمترين واسطه اي، امکان دست يابي 
به جزئیات مستند از سرگذشت آنها وجود داشت. در کنار اين زمان سنجي درست 
و مناسب، مشــخصه ديگر اين کتاب را بايد در تألیف آن به فکر و دست و قلم يک 
آهنگساز و موسیقي دان دانا و توانا دانست که جدا از بهره مندي از آموزه هاي موسیقي 
کالسیک ايراني و غربي، از قلمي شیوا نیز در روايت اين سرگذشت برخوردار است. با 
چنین مؤلفه هايي اين کتاب را مي توان يک پژوهش  ارزشمند، دقیق، خواندني و از 

همه مهم تر، قابل اعتماد دانست.
خالقي جلد اول اين کتاب را که بیشتر به گستره موسیقي مشروطه تا قبل از حضور 
کلنل وزيري در ايران )1302( مربوط است، در همان سال1333 منتشر کرد.2سال 
بعد هم جلد دوم آن را که بیشــتر حول زندگي کلنل وزيري و همکاري خالقي با او 
در بازه زماني 1313- 1302 مي گذرد منتشر کرد اما انتشار جلد سوم اين کتاب که 
غالب مباحثش شامل اتفاقات بعد از برکناري وزيري از مصدر امور موسیقي کشور 
در سال1313 مي شد، بنا به مالحظات خالقي و همچنین شرايط سیاسي کشور به 
تعويق افتاد تا در نهايت با تالش و پي ورزي ساسان سپنتا و گلنوش خالقي اين بخش 

نیز در سال1377 منتشر شد.

پيشنهاد كتاب: سرگذشت موسيقي ايران؛ نوشته  روح اهلل خالقي- ناشر: ماهور

  حافظ روحاني  ��������������������������������������������������������������������������

اين جا و آن جا از گالري استتیک به عنوان دومین گالري ايران نام 
برده مي شود؛ اين نوشته ها معموالً گالري آپادانا يا کاشانه هنرهاي 
زيبا را به عنوان نخستین گالري ايران در نظر مي گیرند و با عباراتي 
نظیر »نخســتین گالري به شــیوه نوين« اين ترتیب را رسمیت 
مي بخشند. اما فارغ از اين رقابت ها، گالري استتیک که ساختمانش 
همچنان در میدان فردوسي پابرجاست، نخستین اقدام مهم مارکو 
گريگوريان بعد از پايان تحصیالتش در ايتالیاســت. گريگوريان 
در فاصله دو دهه بعدي، نقشــي تعیین کننده در چندين رخداد 
هنري ايران و تبحر فراوان در شکل دادن نهادهاي هنري داشت. 
گالري استتیک اما تا سال1338به حیاتش ادامه داده و بنا به گفته 
بسیاري از هنرمندان متأخرتر و يا نوشته هاي کريم امامي، نقشي 

تعیین کننده در معرفي و گسترش جريانات نوي هنر اروپا و هنر 
مدرنیستي ايران داشته.

مارکو گريگوريان کــه پیش از اين چند ســالي را در اروپا درس 
خوانده بود و در دهه1340 هم چند ســالي را در آمريکا سپري 
کرده بود، در جريان رخدادهاي روز هنري جهان بود و معموال از 
اين دانسته ها در طراحي نهادهاي جديد استفاده مي کرد. به نظر 
مي رسد که اطالعات به روز او از هنر اروپا در سال هاي اقامتش در 

ايتالیا در تأسیس گالري استتیک نقش داشته باشد.
4سال بعد مارکو گريگوريان يکي از بانیان بي ينال نقاشي تهران 
مي شــود که از آن به عنوان پیروزي مدرنیست ها در مقابل ديگر 
جريانات هنــري دوره نام برده مي شــود. پس بازگشــت مارکو 
گريگوريان از ايتالیا صرفا بازگشت يک هنرمند نبود که بازگشت 

يک قهرمان بود؛ قهرمان مدرنیست هاي نوپا.

ستاره هاي دنباله دار در ظالم مطلق 
شجاعت در دورزدن قوانین مطبوعات 

مطبوعات

 محمدناصر احدي    ���������������������������������������������������������������������

بعد از کودتا، اختناق شــديدي بر مطبوعات حاکم شد و ديگر کمتر 
صداهاي مخالف به گوش مي رسید. حســین فاطمي، مدير روزنامه 
»باختر امروز« که از هواداران دکتر مصدق بود، در اين سال اعدام شد. 
مرتضي کیوان نیز که در نشرياتي همچو »بانو«، »جهان نو« و »کبوتر 
صلح« عضويت داشت، يکي ديگر از کشتگان اين سال بود. با اين حال، 
آنهايي که منتقد شــرايط بودند تا مفّري مي يافتنــد اعتراض خود را 

علني مي کردند و به ايــن منظور حتي حاضر 
به دورزدن قوانین صلب و يک سويه اي بودند 
که ســعي در محدودکردن آنها داشت. براي 
مثال، در تاريخ 4مرداد اين ســال، دستوري 
از نخســت وزيري به فرمانداري تهران رسید 
تا جلوي انتشــار روزنامه »جوانمردان« را که 
به جاي مجله توقیف شــده »تهــران مصور« 
منتشر شــده بود بگیرد. مطابق تبصره ماده 
42اليحه قانوني 15بهمن 1331، روزنامه هايي 
که به دلیل توهین به اسالم، هتک حرمت مقام 
سلطنت، افشاي قوانین نظامي، دعوت مردم به 

عصیان و در آخر انتشار مطالب منافي عفت عمومي توقیف مي شدند، 
نمي توانستند »به اسامي ديگر يا همان سبک و اسلوب منتشر شوند؛ 
درصورت تخلف از اين ماده، ]اگر[روزنامه يا مجله اي به جاي روزنامه 
توقیف شده منتشر نمايند، به حبس تأديبي از يک تا سه ماه و جريمه 
نقدي پانصد تا پنج هزار ريال محکوم و اجازه نامه آن نیز باطل مي شود.« 
تنها تهران مصور نبود که اين قانون را زير پا گذاشته بود؛ »پناه مردم« 
جاي خالي جوانمرد امــروز را پر کرد. روزنامه »ســوگند« نیز از اين 
قانون تخطي کرد و به جاي روزنامه توقیف شــده »مازندران« منتشر 
شد. با اينکه انتشار نشــريه اي جديد به جاي 
نشريه اي توقیف شــده از سال هاي گذشته در 
مطبوعات ايران جريان داشــت، اما تداوم 
آن در سال پس از کودتا که سرکوب و رعب 
و وحشــت به منتهي درجه خود رســیده 
بود، نشــان مي دهد برخي هــا تحت هیچ 
شــرايطي حاضر نبوده اند با حکومتي که 
قانوني بودن آن را قبول نداشتند مصالحه 
کنند. آنهــا حتما خوب مي دانســتند که 
درخشندگي ستاره هاي دنباله دار در ظالم 

مطلق افزون تر است.

 افزايش عوارض شهرداري به 40 درصد از سوي شهردار تهران
تولید کنندگان فیلم ايراني را وارد بحراني جدي کرد

 اصغر تفکري، کمدين بزرگ در الله زار 
سالن نمايش افتتاح مي کند 

ابتهاج عليه سينماي فارسي 

 تاجر ونيزی 
در تئاتر تفکری

سينما 

تئاتر 

  سعيد مروتي �����������������������������������������������������������������������������

افزايش تولیدات سینمايي و راه افتادن استوديوهايي تازه و رونق 
نســبي تولید و اکران در ســال1332، امیدهايي برانگیخت که 
در همان ابتداي ســال 1333 جاي خود را به بیم و نگراني بابت 
سرنوشت اين صنعت نوپا داد. ابوالحسن ابتهاج، شهردار وقت تهران 
تصمیم گرفت عوارض شهرداري را از 25درصد به 40درصد افزايش 
دهد. مخالفت جمعي فعاالن سینما با اين تصمیم شهردار و رايزني 
با مقامات باالدستي هم با وجود تمام وعده ها در نهايت مشکلي را 
حل نکرد. بحران عوارض شــهرداري، اهمیت تشکل و اتحاديه را 
به جمع نه چندان منسجم سینمايي ها يادآور شد. تهیه کننده ها 
معترض شــدند و مطبوعات هم به  میدان آمدند ولي مرغ ابتهاج 
يک پا داشت. عوارض سنگین شــهرداري پابرجا ماند و صبوري و 
تعويق اکران هم دردي را دوا نکرد. سینماي تازه رونق گرفته حاال 
با چشم طمع شهرداري به عايدي اش مواجه شده و از طرف ديگر 
فیلم خارجي با دوبله فارسي در ايتالیا، به عنوان رقیبي قدر به میدان 
آمده بود. دکتر کوشان که تالش هايش براي حل بحران عوارض 
40درصدي شهرداري، به جايي نرسید، در نهايت تولیدات پرخرج 
پارس فیلم را روانه اکران کرد و شکست خورد. »شاهین طوس« 
همانطور در گیشه ناکام ماند که »افسونگر« راه به جايي نبرده بود. 

پرويز خطیبي، پرکارترين کارگردان سال هم با 4 فیلم 4 شکست 
تجاري را تجربه کرد؛ سرنوشت محتوم بیشتر فیلم هاي اکران 33. 
راهکار وضع کننده عوارض 40درصدي هم براي حل بحران جالب 

بود؛» برويد فیلم پرفروش بسازيد.«

  مهرداد رهسپار   ������������������������������������������������������������������������

در سال 1333 اصغر تفکري، هنرپیشه سینما و کمدين مشهور 
تئاتر و از پیشکســوتان پیش پرده خواني تئاترهاي تهران سالن 
نیمه ويراني را در الله زار مي خرد و تئاتــر تفکري را در آن افتتاح 
مي کند. نخستین نمايشي که در اين ســالن به صحنه مي رود، 
نمايشنامه »تاجر ونیزي« از شکسپیر است که به روايت مطبوعات 
آن سال ها، نويد تاسیس تئاتر دائمي و حرفه اي مي دهد که هدف 
آن، اجراي نمايشــنامه هاي کمدي از شکســپیر، مولیر و ديگر 
کمدي نويسان مشهور در ايران اســت. تئاتر تفکري تا 6 سال در 
الله زار فعال اســت، هرچند نمايش هاي آن اغلب کمدي  است، 
اما روشــنفکراني که در مطبوعات قلم فرســايي مي کنند، میلي 
به ســتايش از اين نمايش ها ندارند، زيرا فکــر مي کنند که تئاتر 
تفکري هرگز جاي تئاترهاي عبدالحســین نوشین و گروهش را 
پر نخواهد کرد. تئاتر اصغر تفکري در خأل موجود تئاتر الله زار در 
آن دوران، از سالن هاي پرطرفدار است. او در اين 6 سال با فروش 
حاصل از نمايش هاي تئاتر تفکري بسیار ثروتمند مي شود. حضور 
او در برخي فیلم هاي سینمايي تا سال1339 که از دنیا مي رود، 
تضمیني براي فروش فیلم هاي کمدي است. اما رواج کوکائین در 

آن عصر که مواد مخدر قشر ثروتمند بوده است، اصغر تفکري را 
به دام مي اندازد. تفکري چندين سال به کوکائین معتاد مي شود و 
اين مسئله اداره امور تئاتر تفکري را با اختالل مواجه مي کند، اما 
تفکري همچنان به صحنه مي رود و مخاطب خود را مي خنداند، تا 
روزي که سرانجام با مرگي ناگهاني که به روايت مرتضي احمدي 
و پرويز خطیبي به دلیل ســوء مصرف کوکائین و مرفین است، از 

دنیا مي رود.

شعر

سراينده پيشاهنگ
ابوالقاسم جنتي عطايي نخستين گزيده 

شعر نيما را منتشر مي كند. كتاب، 
آغازي است بر انتشار مجموعه هاي كامل 

اشعار نيما يوشيج
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زاینده رود می غرد
 افزايش بارندگی ها در بهار و پايیز سال 33 باعث طغیان آب در زاينده رود شد

حوادث

ايرج پزشكزاد
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