
تهران پايتخت و مهم ترين شهر 
ايران از جهــت علم، فرهنگ، 
هنر و سياست است. اين گزاره 
به هيچ روي براي كم اهميت 
نشان دادن ساير شهرهاي مهم 
و تاريخي ايران زمين نيســت، 
اما نگاهي به ميزان توليدات اقتصــادي، فرهنگي و هنري 
تهران براي اثبات اين جمله كفايت مي كند. بخش بزرگي 
از آنچه حيات سياسي كشــور ناميده مي شود نيز در تهران 
جريان دارد. به همين نسبت تهران داراي نهادهاي متعدد 
فرهنگي، هنري و سياسي دولتي، عمومي و خصوصي است. 
صدها كتابخانه، فرهنگســرا و خانه فرهنــگ، ده ها موزه و 
ده ها هكتار فضاي سبز شهري و كمربندي همراه مهم ترين 
دانشگاه ها و مدارس و مراكز آموزشي دولتي و خصوصي نيز 
جزو داشته هاي تهران است. با اين حال چرا تهران به خانه 
تهران نياز دارد؟ و چرا بايد اين خانه را طوري ساخت كه از 

باد و باران حوادث گزند نبيند؟
تهران يكــي از بزرگ تريــن نظام هــاي اداري، يعني 
شــهرداري تهران را با چند ده هزار كارمند مســتقيم و 
باواسطه براي اداره امور خود دارد. در اين نهاد، بخش هاي 
مجزايي براي پاكسازي آن از پسماند و تميزي وجود دارد 
و سازمان هايي براي زيباســازي، حمل ونقل و ترافيك، 
آلودگي هوا، فضاي سبز و ساير نيازهاي تهران شبانه روز 
در تكاپو هستند. شهرداري تهران به بخش هاي پژوهشي 
و تحقيقاتي مجهز اســت و اصوال كاري در حوزه شهري 
نبايد باشــد كه اداره و بخشي در شــهرداري متولي آن 
نباشد، اما تمام اين نهادها به شكل ذاتي در معرض آسيب 
شرايط سياسي و اقتصادي زمانه هستند. شايد هيچ كدام 
از شهرداراني كه از ســوي منتقدان خود به فروش بيش 
از اندازه تراكم و در يك كالم شهرفروشي متهم شده اند، 
دلشان نبوده كه به بافت تهران و هويت آن آسيب بزنند. 
آنها از سويي اســير ميزان دانش خود در مورد اهميت و 
ارزش عامل انساني و بافت شهري بوده اند و از سويي اسير 
شرايط اقتصادي. به هر حال اين تهران، اين شهر بزرگ 
كه آمارهاي وجوه مختلف آن گاهي ترسناك مي شود، 
خرج دارد و خرج آن هم يك قران و دو قران نيست. خيلي 
وقت ها )شايد اغلب اوقات( تهران دچار مشكالت فوري 
است؛ مشكالتي كه اگر رفع نشود، جان بسيار كسان به 
خطر مي افتد. در چنيــن هنگامه هايي پول را بايد از زير 
ســنگ پيدا كرد و خرج كرد كه چــرخ زندگي مردمان 
بچرخد. درست در چنين وضعيتي اگر دانش مدير وقت بر 
هيجان او نچربد، ممكن است خسارت هايي به شهر وارد 
شود. اين تنها امكان خرابكاري نيست؛ مواقعي هم هست 
كه پول هست و زياد هم هست. اينجاست كه مدير وقت 

تهران به فكرش مي رسد كه كاري 
بكند كارستان كه تا دنيا دنياست 

نام و يادش بماند. در نســخه ديروز سده سنگ و الماس 
همشهري نمونه هايي از اين بلندپروازي ها را ببينيد.

تجميــع  دربــاره  بحــث 
قانونگذاري در ايران كه تعبير 
يك كاســه شــدن نهادهاي 
تقنينــي دربــاره آن صــدق 
مي كند، پايان ناپذير اســت و 
همواره يكــي از دغدغه هاي 
طيف وســيعي از نمايندگان در ادوار مختلف مجلس بوده 
است. مجلس برخالف نص قانون اساسي و تأكيداتي كه از 
سوي مسئوالن كشور وجود داشــته مبني بر اينكه بايد در 
رأس امور باشد، در رأس امور نيست. علت هم اين است كه 

انتظارات شكل گرفته از مجلس نهادمند نشده است.
وقتي براي قوه اي مسئوليت تعريف مي شود، اين مسئوليت 
بايد نهادمند شــود. نهاد هم از قانون و ســاختار تشكيل 
مي شــود. وقتي پارلمانتاريســم نهادمند مي شود كه هم 
قانون داشــته باشد و هم ســاختار. متأســفانه مجلس در 
ايران هم قانون ناقص دارد و هم ساختار ناقص. نوع خاصي 
از نظام سياســي در ايــران وجود دارد كه نه دومجلســي 
محسوب مي شود، نه يك مجلســي. اگر نظام يك مجلسي 
يعني پارلماني بود، همه تصميمات در قالب مجلس شكل 
مي گرفت و آن هنگام مجلس بــه رأس امور نزديك تر بود. 

نظام جمهوري اسالمي ايران اما پارلماني نيست.
نظام جمهوري اسالمي يك مجلس دارد ولي قبل و بعد از 
آن شرايطي شــكل مي گيرد كه آثار آن در روند اجرايي و 
عمل نماينده مشهود مي شود. نمايندگان مجلس با شرايط 
خلق الســاعه اي مي توانند وارد مجلس شود و چون احزاب 
كمتر نقشــي در آن دارند، وقتي وارد مجلس شدند، براي 
هرگونه رفتار قانونگذاري و نظارتي دغدغه هاي پيشــيني 
و پســيني دارند. دغدغه هاي پيشيني ناشــي از تعهدات 
غيرمنطقي شــكل گرفته براي آنها در بدو ورود به مجلس 
است. برخي تك چهره ها تنها به خاطر قدرت و منافع شخصي 
در چنين روندي به مجلس راه مي يابند و عمره دوره شان هم 
خيلي زود پايان مي يابد. دغدغه هاي پسيني نيز درخصوص 
انتخاب مجدد آنها براي آينده اســت. خيلي از نماينده ها 
دغدغه بررســي صالحيت ها را دارند و حتي نگران آينده 
سياسي و اداري خودشان هستند. نماينده هاي زيادي عمال 
پس از پايان دوره نمايندگي شــان عمال جزو قشر بيكاران 
جامعه مي شوند و دنبال شغل هستند، حقوقي هم ندارند. 
با چنين نمايندگاني نمي شود انتظار داشت يك مجلس در 

رأس امور و متمركز در قانونگذاري شكل گيرد.
راهكار چيســت؟ همانند تمام دنيا كه مجلس نماد اصلي 
دمكراســي اســت، مجلس جايــگاه خــودش را در رأس 
تصميم گيري، قانونگذاري و نظارت پيدا كند؛ يعني عوامل 
نگراني پيشيني و پسيني تعديل شــود و وقتي تصميمي 
در مجلــس تبديل به قانون شــد، همــه آن را اجرا كنند. 

االن قوانينــي در مجلس وجود دارد 
كه همه فرجه هــاي زماني براي آنها 

طي شده است، ولي در جايگاه هايي مثل مجمع تشخيص 
مصلحت نظام عمال بالتكليف مانده اند. 
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روستا هنوز زيباست
62 هــزارو 284 روســتا داراي 
 ســكنه هســتند و چــراغ بيش از
 31 هزار آبادي خاموش شده است

موانع توسعه روستايی در  گفت وگو 
با مديرعامل خانه توســعه روســتا 

و عشاير

نگاهيادداشت
حشمت اهلل فالحت پيشه  ؛ نماينده سابق مجلسحميدرضا اسالمي؛ عضو شوراي سردبيري

ضرورت تجميع قانونگذارييك پيشنهاد درمورد خانه  تهران
8

 تشديد خشونت 
عليه كادر درمان

 دوراهي 
خانه هاي 25متري

همشــهري از شــدت گرفتــن 
خشــونت هاي فيزيكــي و كالمي 
عليه پزشكان و پرستاران در مراكز 

درماني گزارش مي دهد

طرح ايجاد خانه هاي كوچك اندازه 
از 25تــا 40متــر در كميســيون 
زيربنايــي هيأت دولت در دســت 
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3

10

صفحه6

11

9

جم  در التهاب

ادامه در 
صفحه2

ادامه در 
صفحه3

13

خطر قانونگذاری 
پشت درهای بسته

احتمال طغيان 
مرگ هاي كرونايي 

در هواي آلوده

 نوبل پزشكي 
 براي كاشفان 

C ويروس هپاتيت

جهانگيري: امر قانونگــذاري بايد 
منحصر به مجلس باشد

دانشــگاه هــاروارد: افزايــش يك 
ميكروگــرم ذرات معلــق در هوا، 
15درصد فوتي هاي ناشي از كرونا 

را بيشتر مي كند

حفاظــت  ســازمان  معــاون 
محيط زيست: ميزان ابتال به كرونا 
در هواي آلــوده در ماه هاي آينده 

بيشتر می شود

كشف مهم 3دانشــمند آمريكايي 
و انگليســي باعث تحول در دنياي 
پزشــكي شــده و مي توانــد باعث 
ريشه كن شــدن بيماري خطرناك 

هپاتيت C شود

یادگارهاباشماحرفمیزنند

چهسرسبزوتماشاییاستمحلهما

تماشای این 5موزه را در هفته تهران از دست ندهیم

آشنایی با بوستان های شهری و جنگلی شرق پایتخت

ضمیمه امروز همشهری
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  هم پيمان با قايقران ها
يك روز با دختران رويينگ در مسابقات 

قهرماني كشور

 روز و شب ملتهب دوستداران محمدرضا شجريان 
در ازدحام خبرهاي ضد و نقيض از سالمت  استاد

پرونده ويژه همشهري براي هفته تهران
 مرور خاطرات ميدان آزادی به عنوان يكی از نمادهای اصلی 

به قلم 3روزنامه نگار
 خرده روايت هايی از »ترين های« پايتخت از نخستين مجموعه ورزشی

تا مرتفع ترين برج غيرمسكونی و موارد ديگر
 11چهره سياسی، فرهنگی و هنری به همشهری گفتند 

كه بازديد از كدام مناطق تهران را به يك مهمان پيشنهاد می كنند 
 روزنامه همشهری از ميان افرادی كه سال گذشته نامشان با تهران 

و اهالی اش گره خورده ، چهره سال تهران را انتخاب می كند
 متخصصان حوزه های مختلف، تهران را چگونه می بينند و چه مشكالتی 

در پايتخت آنها را كالفه كرده است

نشاني: تهران،  ميدان آزادي

بيش از 4 سال است كه دوستداران استاد محمدرضا 
شجريان نگران ســالمت او هســتند، اما 8 ماه اخير 
ماه هاي ملتهبي براي دوســتداران اســتادبزرگ آواز 
ايران بوده است. از دوم اسفند تا امروز، هر چند هفته 
يك بار خبري درباره حال نامساعد او و بستري شدنش 
در بيمارستان منتشر مي شود و قلب دوستداران او به 
لرزه درمي آيد و بعد از چنــد روز و چند هفته دوباره 
استاد از بيمارستان مرخص مي شود و به خانه مي رود 
و دوســتداران كمي آرام مي گيرند. نگراني هميشگي 
دوستداران شجريان در 8 ماه گذشته عالوه بر كرونا و 
همه مسائل ناشي از شيوع ويروس، سالمتي استاد بوده 
است. شجريان اســتادبزرگ آواز ايراني و جامع سنت 
آوازي ايراني است اما براي بسياري فراتر از اين هاست. 
شجريان نماد هنر ملي ايران است، هنرمندي است كه 
همواره همراه مردم بوده، هنرمندي كه هيچ گاه خود 

را در نسبت با سياست و مصلحت تعريف نكرده است.
     

ساعت 10 صبح دوشنبه، چهاردهم مهر، بيمارستان 
جم اطالعيــه اي درباره وضعيت جســماني اســتاد 
محمدرضا شجريان منتشر كرد. پيش از اين چندوقتي 
بود كه كســي خبر تازه اي از وضعيت سالمتي ايشان 
نداشت. آخرين بار روزهاي نخســت شهريور بود كه 
استاد شــجريان بعد از چند هفته بســتري بودن در 

بيمارستان جم مرخص شدند و به خانه بازگشتند.
يكــي دو ســاعتي مي گذرد تــا خبر در رســانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي دست به دســت بگردد. اطالعيه 
بيمارســتان جم خبرهــاي خوبي درباره ســالمت 
محمدرضا شــجريان ندارد. پس از اطالعيه، مهرداد 
بهلولي از اعضاي گروه معالج استاد نيز در گفت و گويي 
از سطح بســيار پايين هوشــياري او خبر مي دهد و 

نگراني ها بيشتر مي شود.

حوالي ساعت16 است كه خبرگزاري صدا و سيما خبر 
درگذشت استاد محمدرضا شجريان را منتشر مي كند. 
خبر تير خالصي است به قلب همه دوستداران. با وجود 
اينكه خبر دقايقي بعد از خبرگزاري پاك مي شــود و 
باشــگاه خبرنگاران جوان خبر را تكذيب مي كند اما 
شايعه درگذشت شجريان به ســرعت در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر مي شود و بسياري راه بيمارستان جم 

را در پيش مي گيرند.

همه مسيرهاي منتهي به خيابان مطهري و فجر)جم( 
راهبندان است.   در خيابان جم گروه هايی از مردم پس 
از انتشار خبر درگذشت اســتاد محمدرضا شجريان 
به بيمارســتان آمده اند تا وضعيت ســالمتي او را از 
نزديك جويا شوند. عكاسان دوربين به دست منتظرند، 
خبرنگاران مشــغول مكالمه هاي صوتــي و تصويري 
هستند. كساني گزارش لحظه به لحظه از بيمارستان 

به شبكه هاي اجتماعي مي فرستند.
 باد سرد پاييز مي وزد و ابر مي غرد و برق مي زند و باران 
مي گيرد. جمعيت به گوشه و كنار خيابان جم مي روند. 
ســاعتي مي گذرد و دكتر حسن عباســي به حياط 
بيمارستان مي آيد و از آخرين وضعيت سالمتي استاد 
گزارش مي دهد: »شرايط عمومي استاد پايدار نيست. 
وضعيت بحراني اســت. گرفتاري زياد است. با كمك 
همه متخصصان درصدد درمان گرفتاري ها هستيم. 
اگرچه مشكل است و اندام هاي زيادي درگير است. 
اما خبري كه منتشر شده به هيچ وجه درست نيست. 
يك دقيقه قبل بنده خدمت ايشان بودم و از صبح هيچ 
تغييري نداشته ايم. تمام امكاناتي را كه در دنيا وجود 
دارد، ما به كار گرفته ايم. نگران نباشــيد. با اطمينان 
عرض مي كنم كه هر اتفاقي بيفتد ما كتمان نمي كنيم 
و به همه اعالم مي كنيم.« دكتر مهرداد بهلولي نيز در 
گفت و گو با بخش خبري تلويزيون مي گويد: »در پي 
شايعاتي كه در يكي دو ساعت گذشته دهان به دهان 
گشته ]بايد بگويم[ كه شرايط ايشان ناپايدار است اما 
از صبح تغييري نكرده. كادر پزشكي تمام تالش خود 
را به كار مي گيرد. تا آخرين لحظه همه تالشــمان را 
انجام خواهيم داد. هيچ دستگاهي  كشيده  نخواهد 
شــد. تمام كادر پزشــكي تمام قدر در خدمت استاد 

هستند.« 
     

انتشــار فيلم هاي دكتر عباســي و دكتــر بهلولي در 
شــبكه هاي اجتماعي اندكــي از نگراني ها مي كاهد. 
جمعيت اطراف بيمارستان كمتر مي شود و همه  چيز 
قدري به روال عادي برمي گردد. شــب پاييز زودتر از 
هميشه مي رسد. اما هنوز عده اي در اطراف بيمارستان 
جم نگــران و منتظــر ايســتاده اند. نگرانــي 8ماهه 
دوســتداران اســتادبزرگ آواز ايراني در ساعت هاي 
گذشته به اوج رسيده است. غم انگيز اينجاست كه حتي 
اگر استاد از بيمارستان به خانه بازگردد نيز نگراني ها 

همچنان ادامه خواهد داشت.

مرتضي كاردر
روزنامه نگار
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 نجات از طناب دار
با كمك ورزشكاران 

و خيران

مرد محكوم به قصاص با فراهم شدن 
ديه يك ميلياردي زندگي دوباره اي 

يافت

2
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گزارش

نكته روز

دولت

 رئيس قــوه قضاييه ديروز گفت دشــمن به دنبــال القاي يأس 
اســت و امروز اميدآفريني راهبرد اساسي نظام است؛ سخني كه 
رئيس جمهور هم پيش تر به آن اشــاره كرده و گفتــه بود القاي 

ناكارآمدي محور اصلي جنگ رواني دشمن است.
رئيس قوه قضاييه روز گذشــته طي ســخناني »اميدآفريني« را 
راهبرد اساســي امروز نظام عنوان كرد و گفت: »دشمن به دنبال 
القاي يأس و ناكارآمدي است و در اين شرايط هر مسئولي در قوه 
مجريه يا دستگاه قضا و هر صاحب منصبي كه با اقدام و عمل خود 
در جامعه اميد ايجاد كند، در جهت راهبرد اساسي نظام حركت 
مي كند.« ســيدابراهيم رئيســي در جمله اي ديگر تصريح كرد: 
»مردم اظهار عجز و القاي ناتواني مسئوالن در حل مشكالت كشور 
را نمي پذيرند و خواستار همت و كار و تالش آنها براي گره گشايي 

از امور هستند.«
مي توان ايــن جمله رئيســي را كنايه اي به اظهــارات جنجالي 
رئيس جمهور تلقي كرد كه به زعم عــده اي عجز و ناتواني دولت 
در حل مشكالت كشــور را به تصوير مي كشــيد؛ حسن روحاني 
در واكنش به انتقادات و هجمه ها عليه دولت، طي ســخناني در 
5مهر گفته بود: »آدرس صحيح تمام جنايات و فشار بر مردم عزيز 
ايران واشنگتن دي سي و كاخ سفيد است و آنهايي كه داخل اين 

ساختمان هستند اين همه جنايات عليه ملت ايران روا داشتند.«
روســاي 2قوه درباره هر موضوعي كه اختالف نظر داشته باشند، 
به  نظر مي رســد كه درباره يك موضوع و يك گــزاره اتفاق نظر 
دارند و آن اينكه: »دشــمن به دنبال القاي يأس و نااميدي مردم 
ايران اســت.« پيش از ســخنان ديروز رئيســي درباره ضرورت 
اميدآفريني، حسن روحاني طي ســال هاي گذشته بارها به اين 
مسئله  اشاره كرده و درباره آن هشــدار داده است. رئيس جمهور 
در 14مرداد99 در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: 
»القاي ناكارآمدي دولت و نظام و تحريف توانايي ها و انكار يا ضعيف 
جلوه دادن موفقيت هاي بزرگ كشــور و ملت، محور اصلي جنگ 
رواني دشمنان است.« روحاني در 28خرداد98 هم در اظهاراتي 
گفت: »ترويج روحيه يأس و نااميدي در ملت ما مهم ترين هدف 
آمريكاســت.«  او پيش تر و در 9ارديبهشــت97 هم در جمله اي 
مشابه گفته بود: »يكي از توطئه هاي دشمن ايجاد يأس و نااميدی 
براي آينده كشــور اســت.« فراتر از اين، روحانــي رئيس دولت 
»تدبير و اميد« اســت و پيش از انتخاب شــدنش از سوي مردم 
براي رياســت جمهوري، اهميت »اميد« در مردم را درك كرده و 
اين نام را براي دولتش برگزيده بود. با اين حال، شرايط سياسي و 
اقتصادي و فشارهاي خارجي، كشور را به سمت و سويي سوق داده 
است كه مسئوالن در مقام نظر به »اميدآفريني« به عنوان »راهبرد 
اساسي امروز نظام« تأكيد مي كنند. اما آيا مسئوالن و جريان هاي 
سياســي در عمل به الزامات اميدآفريني پايبند بوده اند؟ پاســخ 
منفي به اين سؤال زماني تقويت مي شود كه رفتارهاي مخالفان 
دولت را طي 7سال گذشته و به ويژه طي 3ســال گذشته از نظر 
بگذرانيم؛ كارشــكني ها و مخالف خواني هاي منتقدان دولت در 
اين سال ها نشــان مي دهد كه جريان هاي مقابل دولت با هدف 
نااميدكردن مردم از دولت )قــوه مجريه(، به نااميدكردن مردم از 
كليت نظام سياسي دامن زده اند. تا جايي كه نااميدي و تالش براي 

اميدآفريني، امروز تبديل به »مسئله« شده است.
از ســخنان رئيس جمهور به نظر مي آيد كه وحدت و اتحاد، حلقه 
گمشده زنجيره اميدآفريني در مردم طي سال هاي گذشته بوده 
اســت. در شــرايط فقدان وحدت عملي، جريان هاي سياسي و 
مسئوالن در نهادهاي مختلف حكومت در اظهارنظرها، تصميمات و 
اقدامات خود، گاهي منافع حزبي و سياسي را به منافع ملي ترجيح 
داده اند. روحاني طي سخناني در 9مهر در جلسه هيأت دولت به 
همين مسئله تأكيد كرد. او راه حل مشكالت را وحدت زباني، اتحاد 
عملي و گرفتن دست يكديگر دانست و گفت: »اگر در مسير جدايي 
باشيم و در مسير اين باشيم كه هركدام بخواهيم رقابت هاي حزبي 
و جناحي را پيش بكشيم، به جاي اينكه مسائل مردم را مدنظر قرار 

دهيم، مسلما به اهداف نمي رسيم.«

رضا نصري، حقوقدان بين الملل با انتشــار مطلبي درباره احتماالت 
انتخاب جو بايدن و يا دونالد ترامپ در آمريكا در ماه هاي آينده نوشت: 
يكي از تفاوت هاي مهم ميان »بايدن« و »ترامپ« در اين است كه بايدن 
قائل به چندجانبه گرايي و بهره برداري از نظم و سازوكارهاي متعارف 
بين المللي در راستاي تحقق اهداف سياست خارجي آمريكاست؛ حال 
اينكه ترامپ صرفاً قائل و قادر به توسل به روش هاي نامتعارف و خارج 
از چارچوب هاست. در نتيجه، مواجهه با بايدن مستلزم تسلط بر زبان 
و حقوق و منطق و قواعد بازي در صحنه ديپلماسي بين المللي است؛ 
حال آنكه مواجهه با ترامپ مستلزم داشتن تمام اين مهارت ها به اضافه 
مهارِت به كارگيري روش هاي نامتعارف، ايجاد و استفاده از كانال هاي 
غيررسمي و بازي خارج از چارچوب هاست.  نصري اضافه كرد: هر دو 
شرايط، در ماه هاي آينده دستگاه ديپلماسي ايران -البته به شرط حفظ 
جهت و رويكردي كه ظريف به آن داده- نقشي مهم و كليدي خواهد 
داشت. درصورت پيروزي بايدن و بازي در زمين ديپلماسي، تأثيرگذاري 
ايران بيشتر و تعامل ميان 2كشور غالباً ايجابي خواهد بود. حال اينكه 
در صورت پيروزي ترامپ، تعامل عمدتاً سلبي و بخش زيادي از انرژي 
و وقت دستگاه ديپلماسي صرف خنثي ســازي اقدامات تهديدآميز و 
نامتعارف دولت دوم ترامپ خواهد شد. در هر دو سناريو، نقش آفريني 
شــخص دكترظريف و مديران ارشــد او در وزارت خارجه در ماه ها و 

سال هاي آينده ضرورتي اجتناب ناپذير خواهد بود.

رئيس جمهور با اشاره به ايســتادگي ملت ايران در مقابل جنگ 
اقتصادي آمريكا گفت: ترديد ندارم كه اين جنگ اقتصادي دشمن 
براي مدت طوالني نمي تواند ادامه يابد و دشمنان تسليم مقاومت 
ملت ايران خواهند شد و ما دشمن را وادار به تسليم خواهيم كرد. 
حسن روحاني عصر دوشــنبه در آيين افتتاح 6هزار و 750طرح 
عمراني، 26هزار و 512طرح اشتغال روستايي و عشايري و 72هزار 
و 282واحد مسكن روستايي در سراســر كشور با تأكيد بر اينكه 
دولت تدبير و اميد با همه توان و با افتخار، برنامه هاي توســعه اي 
كشور را در شرايط جنگ اقتصادي پيش برده است، اظهارداشت: 
همه آنهايي را كه عليه ايران صحبت مي كنند به مجادله مي طلبيم 
و از آنها مي خواهيم كه با آمار و ارقام بــه صحنه بيايند تا ببينيم 
در برق و آب وضعيت ما و ديگر كشــورها چگونه است. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، رئيس جمهور، روستاييان را 
توليدگران بزرگ كشور به ويژه در دوران جنگ اقتصادي دشمنان 
خواند و با برشــمردن اقدامات و دستاوردهاي بزرگ دولت تدبير 
و اميد در حوزه توسعه روســتاها تأكيد كرد كه جنگ اقتصادي 
دشمنان، بدگويي كانال هاي ضد انقالب و سخنان ناروا و ناآگاهانه 
برخي افراد در داخل، تأثيري در روحيه و تالش هاي دولت ندارد و 
اين تالش و خدمت، تا روز و ساعت آخر فعاليت آن، مثل روز اول 
ادامه خواهد يافت. روحاني با اشاره به اهميت توليد و تامين امنيت 
غذايي جامعه، گفت: امروز در شرايط جنگ اقتصادي، تامين امنيت 
غذايي كشور با افزايش توليد و خودكفايي در تامين نيازمندي هاي 
كشور از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و روستاييان و عشاير 
در اين راه نقش بسيار مهمي ايفا مي كنند.   رئيس جمهور با بيان 
اينكه مي دانيم مردم امروز با تحريم و جنگ اقتصادي دشمنان، در 
شرايط سختي قرار دارند، تصريح كرد: مهم اين است كه ملت ما با 
مقاومت و ايستادگي خود دشمن را شكست داد و ثابت كرد كه ما 

تسليم نمي شويم و تسليم نخواهيم شد. 

از ســويي الــزام قانونــي وجــود دارد كه 
مصوبه هاي مجلس در شوراي نگهبان تأييد 
شــود. در غير اين صورت بايد روي نظر خود پافشاري كند تا به 
مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. درواقع دستگاه ديگري به 
نام مجمع، تصميم گيري مي كند كــه االن با وجود مصوبه هاي 
زيادي كه روي ميز آنها قرار دارد، ماه هاســت جلسه اي تشكيل 
نداده است. تكليف بايد به  صورت نهادي مشخص شود. اگر قرار 
است نظام پارلماني در ايران مستقر شــود، بايد احزاب جايگاه 
خودشــان را پيدا كنند تا مجلس قدرتمند شكل بگيرد. اگر هم 
امكان نظام پارلماني در ايران وجود نداشته باشد، كشور بايد از 
اين شرايط بالتكليفي خارج شود. مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نه مجلس دوم در ايران محسوب مي شــود و نه مي تواند كمكي 
به روند قانونگذاري در كشــور كند. در شــرايط خاص سياسي 
عمال مجلــس روزبــه روز از نقطه مركــزي تصميم گيري خود 
خارج شده است. سوي ديگر فعاليت هاي تضعيف كننده مجلس 
شكل گيري نهادهاي شــورايي همچون شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي قواســت. برخي تصميمات همانند تشكيل اين شورا 
خاص شرايط ايران هستند. جلسات سران هماهنگي اقتصادي 
قوا خاص تحريم ها شكل گرفت تا دستگاه ها وقت گذراني نكنند، 
ولي در عمل در بسياري موارد به خالف خود تبديل شد. در عمل 
همين شورا بر سر مسائلي همچون قيمت بنزين موجب دورزدن 
مجلس شد. نمي شود براي هر شرايطي كه به اسم شرايط ويژه 
در سياست خارجي كشور شكل گرفت بخشي از قدرت مجلس 
كاسته شود. هم اكنون مجلس تحت الشعاع جلسات سران 3قوه 
است. اين در حالي است كه در مجلس مذاكرات صورت مي گيرد 
و نماينده ها مستقيم با مردم ارتباط دارند ولي در عمل در جايگاه 

تصميم گيري نيستند.

 انتقادهاي يك ســال 
گذشته دولت و مجلس قانونگذاری

درباره تعدد نهادهاي 
قانونگذاري در كشور باال گرفته است. 
اســحاق جهانگيري، معــاون اول 
رئيس جمهور، روز دوشنبه، در جلسه 
بررســي راهكارهــاي اجــراي 
سياست هاي كلي نظام قانونگذاري، 
تعدد مراجع قانونگذاري در كشور و 
مشخص نبودن حدود اختيارات قوا را 
ازجمله ايرادات موجود در اداره كشور 
دانست و گفت: با اتكا به سياست هاي 
كلي نظام قانونگذاري ابالغي از سوي 
مقام معظم رهبري، مي توان بخش 

زيادي از اين ايرادات را برطرف كرد.
 ايــن انتقــادات در روزهايي مطرح 
مي شــوند كه تصويب نشدن لوايح 
FATF در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام يكي از داليل افزايش شــديد  
ارز در كشور و يكي از موانع اجرايي 
نشدن برنامه 25ساله همكاري هاي 
جامع ايران و چين عنوان مي شــود. 
تصويب قوانيــن مبارزه بــا جرائم 
ســازمان يافته فراملــي و مقابله با 
تأمين مالي تروريســم، بخشــي از 

خواســته هاي گروه ويژه اقدام مالي 
از ايران بودند. اين لوايــح، با وجود 
تصويــب در مجلس، به بن بســت 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام و 

شوراي نگهبان خوردند.
پيش از اين هــم برخي نمايندگان 
مجلس يازدهم از توسعه اختيارات 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا و آنچه ورود آنان به حوزه تقنيني 
خواندند، انتقاد كرده بودند. يكی از 
مهم ترين مــوارد قانونگذاری خارج 
از حيطــه مجلس كــه نمايندگان 
مجلــس گذشــته و فعلــی به آن 
اعتراض داشتند تعيين قيمت بنزين 
در جلسه ســران قوا بود كه حوادث 

آبان 98 را رقم زد. 
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني 
معاون اول رئيس جمهور، اســحاق 
جهانگيري هم قانونگذاري را منحصر 
به مجلس دانســت و گفــت: وقتي 
حقوق مردم مطرح است بايد فرايند 
قانونگذاري شفاف و علني باشد، چرا 
كه نمي توان پشت درهاي بسته قانون 
تصويب و براي مردم تصميم گيري 
كرد. او با تأكيد بر اينكه بايد وظايف، 
تكاليــف و حــدود اختيــارات قوا، 
دستگاه ها و نهادهاي مختلف به شكل 
دقيق و روشن مشخص باشد، تصريح 

كرد: همانطور كه امور اجرايي كشور 
بايد در حيطه وظايــف و اختيارات 
دولت باشــد، قانونگــذاري نيز در 
حقيقت وظيفه اصلي مجلس شوراي 
اسالمي است، اما امروز شاهد تعدد 
مراكز قانونگذاري در كشور هستيم 
و حتي برخي از شــوراهاي عالي نيز 

قانون تصويب مي كنند.
بررســي مهم ترين وب ســايت هاي 
رسمي قانونگذاري در كشور از تعدد 

مراجع وضع قانون تا بيش از چندده 
مــورد حكايت دارند. شــوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران قوا، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي 
حل اختالف قوا، هيــأت نظارت بر 
سياست هاي كلي نظام، شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، شوراي عالي فضاي 
مجازي، شوراي عالي اداري، شوراي 
اقتصاد، هيأت دولت، ديوان عدالت 
اداري و وزارتخانه ها فقط بخشــي از 

فهرست بلندباالي نهادهاي قانونگذار 
در كشور محسوب مي شوند.

جهانگيري در اســتدالل خود براي 
اينكه امر قانونگذاري بايد منحصر به 
مجلس باشد، گفت: »اساساً برگزاري 
علني جلســات مجلس نيز به دليل 
وظيفه خطير قانونگذاري نمايندگان 
براي مردم و جامعه است. زيرا وقتي 
حقوق مردم مطرح است، بايد فرايند 

قانونگذاري شفاف و علني باشد.« 

  معاون اول رئيس جمهور: امر قانونگذاري بايد منحصر به مجلس شوراي اسالمي باشد
  قانونگذاري شفاف و علني باشد، چرا كه نمي توان پشت درهاي بسته قانون تصويب و براي مردم تصميم گيري كرد

خطر قانونگذاري پشت درهاي بسته
 همه آنهايي را كه عليه ايران صحبت مي كنند با آمار و 

ارقام، به مجادله مي طلبيم

اتفاق نظر روحاني و رئیسي بر امید

كار سخت دستگاه ديپلماسي 

 رئيس جمهور: جنگ 
اقتصادي ادامه نمي يابد

ضرورت تجمیع قانونگذاری

با توجه به ســابقه طوالني اي كه در معاونت 
قوانین مجلس داشــتید، عمده ضعف هاي تعدد نظام 

قانونگذاري در كشور را متوجه كدام موارد مي دانید؟
به حالت هاي مختلفي اين اتفاق رخ داده است. ولي يك مثال 
مي تواند شــرايط حاكم بر تضعيف  شــأن و جايگاه مجلس را 
آشكارتر كند. در يك مورد مجلس مصوبه اي را تصويب كرده بود 
كه االن كسي به آن توجه نمي كند. مجلس مصوب كرده بود كه 
رئيس جمهور و وزرا بايد هر سال گزارش عملكرد بدهند. آقاي 
رئيس جمهور مخالف اين قانون بودند و به رهبري نامه نوشتند. 
مسئله به شوراي حل اختالف قوا رفت و قانوني كه تصويب شده 
بود، شوراي نگهبان تأييد كرده بود و همه مراحل را گذرانده بود، 
رفت در يك شوراي حل اختالف چهار پنج نفره كه آنها هم عليه 
مجلس و به نفع دولت نظر دادنــد. در نتيجه اين قانون مصوب 
زمين ماند. اين خيلي باعث تحقير مجلس است. باالخره يا قانون 
نبايد تصويب شود، يا اگر تصويب شد بايد اجرا شود. نمي شود 
گفت چون رئيس جمهور مخالف است بايد به هيأت حل اختالف 
قوا ارجاع شود. اصال چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد 
كه وقتي قانوني در مجلس تصويب شد، يك مرجع و شورايي 

بگويد اين قانون ارجاع نشود.
 مشــخصا چه نهادهايي مجلس را تضعیف 

كرده اند؟
مثال مجمع تشخيص مصلحت نظام. آنچه در قانون اساسي وجود 
دارد اين است كه در موارد اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان 
اگر از باب مصلحت قانوني الزم اســت، مجمع طرف مجلس را 
بگيرد و آن قانون تصويب شــود ولي متأسفانه خيلي وقت ها 
گره هاي بيشتري حتي نسبت به شوراي نگهبان بر خيلي مسائل 
مي گذارد كه نمونه آن درباره لوايح چهارگانه FATF بود. مجمع 
بعضی وقت ها قانون هايي را ابتدائا تصويب مي كند يا مواردي را در 
مصوبات وارد مي كند كه اصال مصوبه مجلس نيست. درحالي كه 
نقش مجمع از باب مصلحت اين است كه به رغم ايرادات شوراي 
نگهبان برخي مصوبات را نهايي كند. ايراد مجمع آنجاست كه 
موضع سومي را داخل قانون مي كند كه اصال مسئله اختالفي 
بين مجلس و شوراي نگهبان نبوده اســت. اين مشكل اصلي 

وجود دارد.
هم اكنون شــوراي نگهبان برخي مصوبات 

مجلس را به خاطر مغايرت آن با سیاست هاي كلي مصوب 
مجمع رد مي كند. اين امــر دخالت در نقش قانونگذاري 

مجلس نیست؟
همينطور است. قبال اين بحث بود كه مجلس نمي تواند خالف 
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام قانونگذاري كند. اخيرا 
خودشان اين بحث را مطرح كردند كه اگر مدت مصوبات تعيين 
نشد، مدت مصوبات مجمع 10سال اســت و بعدش مجلس 
مي تواند قانونگذاري كند كه اين به نظر من خود يك گام رو به 
جلوست. بخشي هم ناشي از اين است كه گاه ايرادهاي شوراي 
نگهبان نسبت به اينكه چيزي خالف قانون اساسي يا شرع است، 
واقعا ايرادات دقيقي نيست و مي شود با يك مقدار نگاه بازتر اينها 
را مغاير شرع و قانون اساسي ندانست تا اساسا مصوبات نيازي به 

رفتن به مجمع تشخيص مصلحت نظام نداشته باشند. يعني 
ارجاع مصوبات بايد در يك شرايط كامال استثنايي انجام 

شود، ولي بعضا قوانين خيلي زياد وارد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مي شوند. همين مسئله مشكل تمركز 

در نظام قانون نويسي كشور را مضاعف مي كند.
در واقع ايراد اصلي شما به اين فرايند 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر 
مصوبه است؟

بله. آنها تنها بايد بگويند فالن مصوبه 
مجلس با وجود مخالفت شــوراي 
نگهبان تأييــد مي شــود؛ همين، 
والسالم. هرگونه كم و اضافه شدن در 
اين مسير، قانونگذاري است. كار مجمع 

قانونگذاري نيست. كار مجمع اين است 
كه اختالف بين مجلس و شوراي نگهبان 
را اگر مصلحت ايجاب مي كرد، به نفع 

مجلس تمام كند.
روي سخن شما با هیأت 
نظارت بر سیاست هاي كلي نظام 
است كه در دوره جديد فعالیت 

مجمع از سال96تشكیل شده؟
بلــه. از جهــات مختلف نقش 
اين هيأت پررنگ شــده است. 

اخطار وزير كشور
 وزير كشــور در حاشــيه جلسه ستاد 

اطالع رساني تبليغات اقتصادي كشور در امنیتی
جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش 
كه درباره قره باغ مشكل امنيت در مرزها داريم يا خير، 
گفت: در همسايگي ما در شمال كشور ، بين 2 كشور 

مسائلي اتفاق افتاده كه از نظر وزارت كشور، امنيت داخلي ما كه از مرزها تا اقصي نقاط كشور 
اســت اولويت بااليي دارد و هر منطقه مرزي ما جزئي از امنيت ملي ماست و نيروهاي مسلح و 
انتظامي ما دقيق مناطق مرزي را كنترل مي كنند.  به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي 
تأكيد كرد: به كشورهاي همجوار توصيه كرديم و تذكر داديم كه به هيچ وجه ناامني و دخالت و 
هر اقدامي كه بخواهد وضع امنيت مردم ما در آن مناطق را دچار خدشه كند ، تحمل نمي كنيم 
و اميدواريم با رعايت قوانين و روند جاري اجراي قوانين بين المللي كه احترام به حاكميت ملي 
و حقوق كشورهاست اين مسئله حل شــود. وي افزود: اميدواريم با دقتي كه خواهند كرد و با 
اســتقرار قوي و رصد خوبي كه ما در مناطق مرزي داريم ، در آن مناطق دچار ناامني نباشيم.   
برخي گلوله ها به صورت خمپاره و توپ به مناطقي از كشــورمان اصابت كرده و خواستيم كه 

كنترل كنند و اگر ادامه يابد تذكرات قوي تري خواهيم داد.

خودشان بدشان نمي آمده كه اين توسيع در صالحيت را داشته 
باشند. ولي به نظرم مجمع بايد به همان وضعيت اول خود در 

قانون اساسي برگردد.
غیر از مجمع چه نهادهاي ديگري دخالت در 

امر قانونگذاري دارند؟
در كنار مجمــع، نهادهاي ديگري مثل شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي بعضا مصوباتي دارند كه بسيار فراتر از اين است راجع به 
بحث هاي آموزشي صحبت كنند يا مسئوالن و رؤساي دانشگاه ها 
را مشخص كنند. مشكل ديگر اين است كه هيچ مكانيسمي براي 
نظارت بر كار اين شوراها نيست. آيين  نامه ها و مصوبات دولت را 
هم به اين موازي كاري هاي قانونگذاري اضافه كنيد. به نظر من 

االن نقش مجلس در قانونگذاري بسيار ضعيف شده است.
تفاوت اين تعدد حوزه هاي قانون نويســي با 

عرف نظام هاي تقنیني دنیا چیست؟
تا حدودي در برخي موارد اشتراكاتي وجود دارد. مثال در موارد 
كم اهميت تر در قالب هيأت دولت و وزارتخانه ها، آنها حق دارند 
در مواردي مصوباتي داشته باشند، اما همه  چيز روشن و مشخص 
است كه دقيقا چه چيزي مي تواند در قالب آنها مطرح شود و 
چطور يك نفر مي تواند آنها را به چالش بكشد و اعتراض كند. 
ولي به اين شكلي كه گاهي وقت ها نهادهاي غيرمجلس حتي 
نقش شان پررنگ تر مي شود و درواقع مي توانند مصوبه مجلس 
را وتو كنند، كمتر در ساير نظام هاي قانونگذاري ديگر دنيا ديده 

مي شود.
شــكل گرفته  شــوراهاي  كار 
فرادستي و برخي بنیادها و نهادهاي حاكمیتي 
غیردولتي هم در زمره همین قانونگذاري هاي 
خارج از ريل مجلس نیســت؟ خودشان مدعي 
هستند اينها قانون نیست و مقرره است. تفاوت 

اينها چیست؟
بله، اين كارشــان قانون نويســي محسوب 
مي شــود. هرگونه مصوبه اي از سوي اين 
نهادها مثال در قالــب تدوين آيين نامه ها 
بايد از ســوي خود قانون تعيين شود. 
دولت، قوه قضاييه و وزارتخانه ها مسئول 
تدوين اين آيين نامه ها هستند. ولي 
االن در بحث مسائل اقتصادي عمده 
مشــكل مردم همين آيين نامه ها و 
بخشنامه هاست. قوانين خيلي مشكل 
براي مــردم و فعــاالن اقتصــادي ايجاد 
نكرده اند. آيين نامه هايي گذاشته مي شود 
كه زود بــه زود عوض مي شــود و برخي 
مطالب در آنها گذاشته مي شود كه شأن 
قانونگذاري دارد. آيين نامه بايد يك سري 
بحث هاي جزئــي را در محدوده آن قانون 

كلي كه تصويب شده قرار دهد.

  اگر تعدد برخي قوانین در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سیاسي و فرهنگي موانعي جلوي پاي مردم ايجاد 
مي كند و باعث تشديد بوروكراسي مي شود، يك آسیب ديگر هم طي سال هاي گذشته به آن اضافه شده و گفت وگو

آن تكثیر مراجع قانونگذاري است. برخي نهادها و شوراها هم عرض مجلس و چه بسا فراتر از آن نقش تقنیني 
برعهده گرفته اند و در حوزه هاي مختلف قانون نويسي مي كنند يا در مصوبه مجلس تغییر مي دهند. با حسین میرمحمد 

صادقي، معاون قوانین سابق مجلس درباره ابعاد نهادهاي موازي قانونگذاري در كشور گفت وگو كرديم.

مجلس را وتو مي كنند

ادامه از 
صفحه اول

 محسن تواليی
خبرنگار
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طرح ساخت خانه هاي كوچك اندازه 
بين 25تا 40مترمربع، كه از ســال گزارش

گذشته در هيأت دولت مطرح شد و 
مديريت شهري به عنوان تسهيلگر از طرح حمايت 
كرد، به مراحل اجرايي خود نزديك تر شده است. 
اخبار رســيده به همشهري نشــان مي دهد كه 
اكنون طرح در كميسيون زيربنايي دولت در حال 
پيگيري بوده و چكــش كاري نهايي آن در حال 
انجام است. با اين حســاب چندي ديگر از طرح 

خانه هايي با مقياس پايين رونمايي خواهد شد.
اين طــرح در اصل به عنوان يــك ضرورت براي 
پاســخ به نياز بازار مســكن و مواجهه با شرايط 
ســخت اقتصادي و كاهش توان خريد مســكن 
مردم ايجاد شــده اســت كه البتــه مخالفان و 

موافقاني هم دارد. 
با ايــن حال خبر مي رســد كــه توافقاتي ميان 
شهرداري تهران و چند شركت خصوصي تحت 
نظارت وزارت راه و شهرسازي شــكل گرفته تا 
اساســا كار براي عرضه اين نوع مســكن كه در 
دنيا مدلي مرسوم به حســاب مي آيد، جدي تر از 
گذشته مطرح شود. نكته اينجاست كه در طراحي 
مســكن هاي كوچك اندازه، مهم ترين اصل بايد 
بر اســتفاده بهينه از فضاي موجود استوار شود 
به گونه اي كه طراحان مطرح دنيا، ديوارهاي ريلي 
و پنجره هاي نوين بــراي اينگونه خانه ها درنظر 
گرفته اند. بــا وجود ديوارهاي ريلــي كه قابليت 
جابه جايي دارند، مي توان فضاهايي از خانه را مثل 
فضاي اصلي آشپزخانه كه نيمه هاي شب كارايي 
چنداني ندارند به اتاق خــواب اختصاص داد. با 
امكان پنجره هاي كشــويي مدرن هم مي توان 
درصورت نيــاز بالكني كوچــك را در جلوي آن 

به وجود آورد.

جلوگيري از بلوكه شــدن سرمايه در شمال 
تهران

اگر طرح ســاخت خانه هــاي كوچك اندازه در 
هيأت دولت تصويب شود، به زودي قابليت اجرا 
خواهد داشت كه تأثير بســزايي در بازار مسكن 

ايفا مي كند. 
عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي 
شهرداري تهران در اين باره به همشهري گفت: 

مســكن پيشــنهادي كوچك اندازه براي تهران 
با هدف تسهيل ساخت مســكن، مناسب اقشار 
كم درآمد و جوانان است. در اين طرح شهرداري 
به عنوان حلقه تكميل كننده زنجيره توليد مسكن 
در تهران، به سرمايه گذاران حوزه مسكن كمك 
مي كند تا تغيير جهت بدهنــد؛ تغييري كه هم 
جلوي بلوكه شدن و انباشــت سرمايه در شمال 
تهران را بگيرد و هم مســكن مــورد نياز مردم 

ساخته شــود. او افزود: مخالفان معتقد هستند 
شهرداري از اين طرح قصد بهره برداري سياسي 
دارد. ولــي شــهرداري در دوره كنوني رويكرد 
سياسي به مسائل شــهري ندارد و تيم مديريتي 
دنبال كار سياسي نيســتند. معاون شهرسازي 
و معماري شــهرداري تهران تأكيــد كرد: طبق 
قانــون، وزارت راه و شهرســازي متولي تأمين 
مسكن شهروندان است، اما چون مسكن يك نياز 

است و طبق قانون اساسي به عنوان يكي از حقوق 
مردم درنظر گرفته شده است، همه در برابر اين 
حق مسئول هستند. به همين ترتيب شهرداري 
هم در جايــگاه خودش در اين زمينه احســاس 

مسئوليت مي كند.
گلپايگاني گفــت: اكنون قيمت مســكن آنقدر 
باال رفته كه به تملك دهك هاي پايين در شــهر 
تهران نمي شــود فكر كرد. ولي اگر مسكن ارزان 
يا كوچك اندازه توليد بشود، اين اتفاق مي افتد يا 
اقشار پايين تر مي توانند آن را اجاره كنند. او افزود: 
در تهران يك جريان بسيار قدرتمند اقتصادي در 
حوزه امالك وجود دارد. تــا جايي كه در ابتداي 
سال 95بيش از 300هزار واحد مسكوني خالي 
عمدتاً در شمال تهران شناســايي شد، اين رقم 
در برخي آمارها تا 400هــزار مورد هم تخمين 
زده مي شــود. گلپايگاني ادامه داد: اگر اين عدد 
را در يك و نيم ميليارد تومان به عنوان ميانگين 
قيمت واحد مسكوني ضرب كنيم، مي بينيم رقم 
60هزار ميليارد تومان در جايي هزينه شــده كه 

نياز به مسكن وجود نداشته است.
 او گفت: در تامين مســكن مورد نظر، شهرداري 
به دنبــال مدل هايــي كه بــر ســرمايه دولت 
متكي باشــد، نيســت. ما تصميم داريم برخي 
محدوديت هايي كه از منظــر ضوابط و مقررات 
وجود دارد را تسهيل كنيم تا سرمايه گذار خودش 
براي سرمايه گذاري رغبت پيدا كند و پيش بيني 
ما اين اســت كه اين طرح جــواب مي دهد چرا 
كه تقاضــا براي واحدهاي كوچــك وجود دارد. 
گلپايگاني افــزود: برخي مي گويند شــهرداري 
مي خواهد قوطي كبريت براي مردم بسازد و اين 
با فرهنگ ايراني هماهنگ نيست. درحالي كه اگر 
به محالتي كه از شــهرهاي تاريخي ايران باقي 
مانده اند، برويم مي بينيــم مثاًل در بافت قديمي 
سمنان يا در همين تهران قديم خانه هاي بسيار 
كوچكي وجود داشته اســت. تصور ما از فرهنگ 
سكونت ايراني درست نيست، در سنت سكونت 

ايراني همه خانه ها اعياني نبوده است.

طرح ايجاد خانه هاي كوچك اندازه از 25تا 40متر در كميسيون زيربنايي هيأت دولت در دست بررسي است

دوراهي خانه هاي 25متري
پريسا اميرقاسم خاني

خبر نگار

رعايت فاصله اجتماعي به مدد دوچرخه

با توجه به هزينه تمام شده حمل ونقل عمومي انبوه بر، اين ناوگان 
همواره مورد استقبال بوده است و با اپيدمي شدن بيماري كرونا 
اشكاالتي در اين نوع از ناوگان حمل ونقل نمايان شده كه مهم ترين 

آن رعايت نشدن فاصله اجتماعي است.
فاصله اي كه اگر رعايت نشود قطعاً منشأ و منبع انتشار و گسترش 
ويروس كرونا مي شود. بنابراين كاهش ســرفاصله زماني ناوگان 
حمل ونقل عمومي اعم از مترو و اتوبوس، مي تواند سد يا مانعي در 
انتشار اين ويروس باشــد اما عماًل اين كار نشدني است. البته اين 
تجربه مختص تهران نيست و كاهش سرفاصله زماني در شهرهايي 
چون نيويورك و لندن هم موفق نبود. در چنين شرايطي استفاده 
از حمل ونقل پاك شايد تنها گزينه نه اما مي تواند بهترين گزينه 
باشد. گاهي اوقات شهروندان دوري مســافت را بهانه مي كنند و 
از دوچرخه ســواري طفره مي روند اما بنده شخصاً بعضي از روزها 
به ويژه روزهاي سه شنبه مســير منزلم از پونك تا محل كارم در 
ميدان سيدجمال الدين اســدآبادي را با دوچرخه طي مي كنم و 
هيچ مشكلي هم ايجاد نمي شود. هرچند به عنوان كسي كه در حوزه 
شهري مسئوليت و تخصص دارد مي پذيرم و قبول دارم كه تهران، 
شهر مناســب عابرپياده نيســت. عابر پياده جوان و سالم امنيت 
كافي براي تردد در معابر را ندارد چه رســد به عابر داراي ناتواني 
جسمي و كهنساالن. »توسعه شهر مناسب عابران پياده« كه شعار 
شهرداري تهران نيز هست سبب رغبت بيشتر شهروندان به وسايل 
نقليه غيرموتوري يعني دوچرخه مي شود. بنابراين قبل از اينكه 
از شهروندان توقع همكاري و مشــاركت داشته باشيم بهتر است 
زيرساخت ها را فراهم كنيم؛ وسيله بي دودي كه سرعتي به مراتب 
بيشــتر از عابر پياده دارد و همزمان انرژي تقريباً كمي براي تردد 
مصرف مي كند. امكان رعايت فاصله اجتماعي به آساني مهياست 
و وسيله اي فاقد هرگونه آلودگي محيطي است. بررسي ها و اعداد 
و ارقام نشان مي دهد در سنوات گذشته استقبال بسيار مناسبي از 

دوچرخه شده و روزبه روز به ميزان اين استقبال افزوده مي شود.

يك پيشنهاد درمورد خانه  تهران
ببينيد كه چطور شــد كه 14دروازه تاريخي  ادامه از 

تهران تحت لواي نوسازي هيچ شد. اصال چرا صفحه اول
جاي دوري برويم؟ اگر در زمان مقتضي شهرداري تهران وارد كار 
نشده بود، آيا اكنون نشــاني از خانه اتحاديه كه بهترين محل براي 
خانه تهران شناخته شده است، وجود داشت؟ و نمونه عكس آن هم 
در مورد همين خانه وجود دارد. بنابراين به رغم وجود شــهرداري 
تهران و تمام سازمان ها و نهادهايي كه رسما وظيفه صيانت از تهران 
را بر عهده دارند، تهران به نهادي نياز دارد كه از بيرون نهاد رسمي 
به تهــران و نيازهــا و ارزش هايش بنگــرد، به آن عشــق بورزد و 
تحت تأثير هجوم اقتصاد و سياســت روز از اعتالي شــهر و حفظ 
ارزش ها و داشته هاي آن دست نشويد. همچنين اين خانه تجارب 
»تهرا نداري« را حفظ و صيانت كند و به مديران شهر در دوره هاي 
آينده منتقل كند و مراقب باشد نابلدي و هيجان هاي روزمره كيان 
تهران را تهديد نكند. در يك كالم خانه تهران بايد محل رفت وآمد و 
پاتوق تهران دوســتان، تهران شناســان و صاحبــان تجربه در امر 
مديريت شهر و محل تالقي و وصل آنها باشد. در اين خانه بايد روي 
كساني كه تجربه اي در مديريت شــهر دارند، در مورد آن پژوهش 
كرده اند و به آن عالقه دارند، باز باشــد و نيز حلقه وصل تهران به 
خواهرخوانده هاي بالفعل و بالقوه خود باشد. انجام چنين وظايفي 
وقتي ممكن و ميسر خواهد بود كه وجه مردمي و مدني آن بر وجه 
دولتي و حكومتي اش بچربد و در تغييرات مديريتي اجتناب ناپذير، 
تحت تأثير قرار نگيرد. طبيعتا اين خانه در عرض هيچ نهاد اجرايي 
نبايد باشــد و نهايت تأثيرگذاري آن در همفكــري و ايجاد ارتباط 
سازنده بين منافع تهران و مديران شهري و ملي خواهد بود. اينكه 
خانه تهران محل بــروز و ارائه فرهنگ و هنر تهــران و رونمايي از 
پژوهش هاي مربوط به تهران باشــد، امري پسنديده و الزم به نظر 
مي رســد، اما محدود كردن كاركرد خانه تهران به موزه و گالري يا 
فروش كاال، آن را از اهداف بزرگ تري كه مي تواند داشته باشد، دور 
مي كند. خانه تهران صرفا فرهنگســرا و خانه فرهنگ جديدي اگر 
شود، ديگر خانه تهران نيست. به آنچه گفته شد مي توان نكته اي در 
قالب يك پيشنهاد، افزود. تاريخچه اين خانه پر است از حوادث مهم 
براي ايران زمين و مالكان آن همه از اهل تجارت و بازرگاني بوده اند. 
بخش عظيمي از آنچه به عنوان ميراث فرهنگي، ادبي و علمي براي 
ما ايرانيان باقي مانده، مديون پايمــردي مالكان و بازرگانان بزرگ 
بوده است. اگر طبقه مالكان و بازرگانان در دوره هاي تاريخي مختلف 
اين ســرزمين نبودند، ما ده يك آنچه امروزه به داشــتنش افتخار 
مي كنيم را نداشتيم. كافي است نگاهي به مقدمه آثار علمي و ادبي 
كه از قرون مختلف برايمان مانده است، بيندازيم تا ببينيم كه غالب 
آنها تحت حمايت دارنده و صاحب ثروتي توليد، رونويسي و حفظ 
شده اند. خود خانه اتحاديه هم به عنوان ميراث ارزشمند از اين قاعده 
مستثنا نيست. پيشنهاد مي شود در ساختاري كه براي مديريت و 
مانايي خانه تهران درنظر گرفته مي شود، تجار و بازرگانان و صاحبان 
صنايع و شركت هاي تهراني نقشي نه انحصاري اما درخور بيابند. از 
آنجا كه تشــكل هاي صنفي و مدني اين طبقه نيز قدمتي تاريخي 
دارند مي توان به اين تشــكل ها در حفظ و نگهداري اين ميراث و 

توسعه كاركردهاي آن نقش داد و اعتماد كرد.

محمد عندليب
معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار منطقه6

سرنوشت پروانه در انتظار شاهد
 بازار روز خاوران با بيش از 20سال فعاليت در ميدان شاهد، اين روزها حال خوشي ندارد و خبرهايي از تعطيلي يا جابه جايي آن به گوش مي رسد 

زينب زينال زاده
خبر نگار

اواخر ســال گذشــته بود كه خبر 
تعطيلي جمعه بازار پروانه در خيابان در شهر

جمهوري رسانه اي شد و شيوع كرونا 
چون تيــر خــالص كار را نهايي كــرد و درهاي 
پاركينگ پروانه را به روي كسبه اين جمعه بازار 
بست. اقدامي كه اعتراض 1100كسبه را در پي 
داشــت و مديران شــهري براي شفاف سازي  و 
مشــخص كردن و گرفتن تصميم نهايي با حضور 
نمايندگان كسبه اين جمعه بازار جلساتي برگزار 
كردند و در نهايت پارك شهر به عنوان مكان جديد 
تعيين شــد. هنوز اما وضعيت كسبه جمعه بازار 
پروانه به طور قطعي مشخص نشده كه زمزمه هاي 
تعطيلي و جابه جايي بازار روز خاوران در ميدان 
شاهد شنيده مي شود. بازاري كه بيش از 20سال 
قدمت دارد و حدود 700كسبه با دستفروشي در 
آن امرار معاش مي كنند؛ آن هم با شيوه اي جالب 
و به صــورت مديريت خودگــردان. ايــن بازار 
دستفروشان را مي توان يك نمونه از سپردن كار 
به دست خود مردم دانست. با اين حال فعاالنش 
نگران هســتند كه بــا جابه جايي محــل بازار، 

كسب وكارشان از تب و تاب بيفتد.

نوشته شدن سناريوي ناخوشايند
زميني محصور شده به وسعت 11هزار مترمربع 
كه روزهاي يكشــنبه و چهارشنبه به بزرگ ترين 
بازار روز تهران تبديل مي شود. ساعت 8كسبه با 
موتور و چهارچرخ و ماشين، وسايلشان را به بلوار 
شهيدان سجاديان )بلوار شــاهد( مي آورند و در 
جاهايي كه از قبل تعيين شــده، بساط مي كنند. 
هر يــك از دستفروشــان فضاي مشــخصي در 
اختيار دارند و برخي براي محدوده شان داربست 

مي زنند و محصوالتشان را روي ميز قرار مي دهند 
و عده اي هم پارچه اي روي زميــن مي اندازند و 
با نظم محصوالت را كنار هــم مي چينند. آنها با 
طلوع آفتاب به بــازار مي آيند و همزمان با غروب 
خورشيد هم بساطشان را جمع مي كنند و راهي 
خانه هايشان مي شــوند. به گفته كسبه، بازار روز 
خاوران 20ســال قدمت دارد و حدود 50درصد 
دستفروشــان آن بومي هســتند. اين به معناي 
انحصاري بودن اين بازار نيست و مسئوالن بازار 
كه حدود 3 ماه است از ميان كسبه و دستفروشان 
خود بازار تعيين شــده اند، از دستفروشان ساير 
مناطق هم اســتقبال می كننــد و فضايي براي 
كسب و كار در اختيارشــان قرار مي دهند. حتي 
افرادي كه حضور ثابت و مستمر ندارند مي توانند 
به صــورت روزانه بــا هماهنگي مســئوالن وارد 
محدوده بازار شــوند و كاسبي كنند. كسب و كار 
خارج از چهارديواري بازار روز ممنوع اســت. به 

گفته امين نيازي، نماينده كسبه بازار روز خاوران، 
ماجراي جابه جايي و تعطيلي اين بازار روز مانند 
سناريوي تلخ و ناخوشــايندي است كه به دليل 
عملكرد ناموفق پيمانكاران نوشته شده است. تا 
3 ماه پيش  بازار روز خاوران در اختيار 2پيمانكار 
بود. يكي روزهاي يكشــنبه و ديگــري روزهاي 
چهارشنبه مديريت بازار روز را به عهده داشتند. 
پياده روي اطراف بازار روز خاوران فضاي بســيار 
مناسبي براي دستفروشي خياباني يا سيار است. 
ظرفيتي كه به گفته نيازي منشأ دردسرهاي بازار 
روز شده اســت؛ »پيمانكاران به فكر منافع خود 
بودند. وقتــي ظرفيت بازار روز تكميل مي شــد 
آنها به دستفروشــان اجازه مي دادند در پياده رو 
بســاط كنند. همين كار اعتراض و گاليه مردم را 
در پي داشته است.«  در بلوار شهيدان سجاديان 
و درست روبه روي بازار روز دو مدرسه وجود دارد 
كه مسئوالن اين مدارس از شاكيان اصلي بوده و 

هستند. به گفته نيازي همين عملكرد ناموفق و 
سوء مديريت پيمانكاران زمينه را براي تعطيلي 
بازار روز فراهم كرده اســت. اين نماينده كسبه 
مي گويد: »اعتراض و شــكوائيه مــردم به گوش 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران رسيده است 
و  زهرا صدراعظم نوري نخســتين كسي بود كه 
واكنش نشان داده و به صراحت اعالم كرده است 
اين بازار بايد تعطيل يا بــه مكان ديگري منتقل 
شود.«  نيازي ادامه مي دهد: »با توجه به وضعيت 
نامناسب گذشــته مردم حق اعتراض داشتند و 
مسئوالن هم درســت تصميم گرفته اند اما امروز 
وضعيت بازار روز تغيير كرده است و حق داريم از 
مسئوالن تقاضا كنيم يك بار از اين بازار روز بازديد 

و در تصميم خود تجديد نظر كنند.« 

مديريت بازار روز توسط كسبه
در پي اعتراضات مردم و بنا به درخواست كسبه 
پيمانكاران بازار روز خاوران عزل و مديريت بازار 
به دست كسبه سپرده مي شود. كسبه هم فرصت 
را از دست نمي دهند و سنديكايي عمل مي كنند 
و 5نفر را به عنوان نماينده انتخاب كرده و مديريت 
بازار را به دست آنها مي سپارند. 3 ماه بيشتر از عمر 

مديريت جديد در بازار روز خاوران نمي گذرد اما 
در همين مدت كوتاه وضعيت بازار ســاماندهي 
شده است. همراه نيازي گشتي در بازار روز خاوران 
مي زنيم و او مي گويد: »ايــن بازار روز هفت الين 
دارد كــه در هر الين حــدود 100غرفــه براي 
فعاليت كسبه تعيين شده است. افراد جاي ثابتي 
دارند و روزانه بابــت غرفه 2متري 10هزار تومان 
مي پردازند.«  اين مبلغ در گذشته 15هزار تومان 
بوده كه براي حمايت از دستفروشــان در شرايط 
نابســامان اقتصادي اين مبلغ تقليل يافته است. 
نيازي ادامه مي دهد: »100زن سرپرست خانوار 
در اين بازار فعاليت مي كنند كه 90درصد غرفه 
اين بانوان رايگان اســت. همچنين دستفروشان 
ديگري هم كه اســتطاعت مالي نداشته باشند، 
با حمايت مســئوالن بازار، غرفه رايگان دريافت 

مي كنند.«
  مديريت كنوني بازار روز خاوران تحقق شــعار 
»امور مردم اگر به خودشان واگذار شود، بهتر اداره 
مي شود«  است. به گفته نيازي مشكالتي كه بازار 
روز خاوران در گذشته با آنها مواجه بود رفع شده 
است و امروز خواسته همه كســبه ماندگاري در 

اين بازار است. 

آخرین اظهارنظرها
علي اعطا سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران صبح روز چهارشنبه 9مهر ماه همراه با شهردار منطقه 15 
از اين بازار روز بازديد و وضعيت را خوب ارزيابي كرده است: »مشكالت بازارروز خاوران قباًل از سوي كميته 
حقوقي شوراي شهر، بررسي شده است. كســبه بازار روز خاوران درباره ادامه فعاليت و محل استقرار 
نگراني هايي دارند كه قرار است با تمهيدات شهرداري در وضعيت بهتري قرار گيرند.«  گويا در اين بازديد 
موضوع جديد يعني انتقال بازار روز خاوران به فضاي شهربازي فرهنگسراي خاوران مطرح شده است. به 
گفته مسئوالن بازار روز خاوران، شهربازي فرهنگسراي خاوران سال هاست بالاستفاده رها شده و گويا 
مديريت شهري تمايل دارد اين بازار روز به آنجا منتقل شود. كسبه باور دارند اين جابه جايي مدت كوتاهي 

تداوم خواهد داشت و نهايتاً بازار روز خاوران به سرنوشت كسبه جمعه بازار پروانه دچار مي شود.

ث
مك

اسكندر مختاري، معمار و شهرساز 
خانه، جايي براي آرامش اســت، ولي يك خانه 25متري جايي براي آسايش نيست. مسئوالن بايد 
توجه كنند خانه خوابگاه نيست. خانه محل استراحت است. جايي كه همه نيازهاي انساني در آن بر 

طرف مي شود. 
در خانه انســان ها كارهاي شخصي شــان را انجام مي دهند، معاشــرت مي كنند و... در بسياري از 
كشورهايي كه از اين الگو استفاده كردند مانند ژاپن يا طرح با شكست مواجه شده و آمار اختالفات 
و... در آن باال رفته است يا حداقل در اين كشورها فضاهاي عمومي زيادي در شهر وجود داشته و در 
معماري خانه ها مشاعات زيادي مانند فضاي سبز به كار برده اند. از طرفي فرهنگ ايراني كه در آن خانه 
به معناي باغچه، حياط، پشت بام، حوض، گل و گياه، حيوان و... است با اين خانه ها سازگار نيست. اين 
خانه ها فرهنگ ديگري را مي طلبند. در شرايط كرونا نيز كه در خانه ها نياز به تراس، فضاي باز، جريان 
هوا و... است، اين مسئله پيچيده تر خواهد شد. بنابراين اين خانه ها فقط مشكالت اقتصادي جامعه را 
تقليل مي دهند، ولي مشكالت ديگري ازجمله مشكالت شهري را به وجود مي آورند كه براي زندگي 

شهري و شهروند مناسب نيست. 

خانه خوابگاه نیست

زهراسادات منصوري، كارشناس شهرسازي و مسكن 
خانه هاي كوچك اندازه مسئله تمام شهرهاي بزرگ دنياست. چون اين شهرها مراكز كار و فعاليت به شمار مي روند. 
تهران هم به عنوان پايتخت جزو همين دسته از كالنشهرهاي دنيا قرار مي گيرد. ما در تهران شاهد آپارتمان هاي 
كوچك اندازه زيادي هستيم كه در مراكز كاري و بازار شكل گرفته اند، چون در اين فضاها به علت تراكم جمعيت ، 
رفت وآمد و... نياز بيشتري به مسكن وجود دارد. پس بهتر است اســناد باالدستي شهري اين مسكن ها را جزو 
ملزومات خود بدانند و براي آن برنامه ريزي كنند. البته لزوما معني اش اين نيست كه بايد حتما اين مسكن ها جاي 
خاصي باشند. مي توانند در تمام سطح شهر پراكنده شوند. اين مسكن ها امكان اسكان افراد در مجاورت كارشان 
را فراهم مي كند و سفر شهري را هم كم مي كند و باعث مي شود آلودگي شهري كم شود. ازطرفي ظرفيتي براي 
افراد با درآمد پايين تر به وجود مي آورد كه بتوانند سرمايه شان را ذخيره كنند. البته اين مسكن ها از لحاظ معماري 
بايد شرايط خاصي داشته باشند و كيفيت معماري در آنها بسيار مهم است. چون استاندارد زيستي هر انسان يك 
حداقلي دارد كه در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. اين آپارتمان ها در معماري بايد داراي فضاهاي مكمل براي 
تسهيلگري زندگي انسان ها ازجمله فضاهاي همسايگي، جايي براي گفت وگو، البي، باشگاه هاي ورزشي، فضاي 

سبز، نور كافي و... داشته باشند يا توصيه مي شود همه واحدها در ساختمان كوچك اندازه نباشند و...  

نیاز خانه هاي 25متري به معماري با كیفیت

2 سناریو براي خانه هاي كوچك اندازه
 كاوه حاجي علي اكبري 
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران  
طرح پيشنهادي شــهرداري تهران درباره ساخت  

خانه هاي كوچك مقياس، سال گذشته در شوراي 
مسكن مورد موافقت رئيس جمهوري قرار گرفت و 
قرار شد طرح آن تهيه شود. بر همين اساس جلسات 
تخصصي متعددي را كه يكي از آنها هم در روزنامه 
همشهري برگزار شــد با موافقان و مخالفان ترتيب 
داديم و نظرات تخصصي آنها را هم گرفتيم. در نهايت 
شهردار تهران اين طرح را به وزارت كشور فرستاد 
و در وزارت كشور چندين جلسه رفت و برگشت نيز 
با حضور معاونين شهرسازي كالنشهرها برگزار شد. 
در آخر طرح به مرحله نهايي رسيد و از طريق وزير 
كشــور به هيأت وزيران ارسال شد كه طبق آخرين 
خبرها، اين طرح در كميســيون زيربنايي دولت در 
حال پيگيري است. محتواي اين طرح دو بخش است. 
در بخش اول واحدهاي كوچك مسكوني در همه جاي 
شهر ســاخته و در قبال آن تسهيالت ويژه اي ارائه 
مي شود. در بخش دوم اما، خانه هاي كوچك اندازه در 
اراضي متعلق به دولت يا نهادهاي دولتي و حمايتي 
ساخته مي شود كه اين طرح پس از تصويب و ابالغ 
كمك زيادي به تامين مسكن اقشار مختلف مي كند.
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گذارازدولتتوزيعگر
دولت و ساختار اقتصادي آن همواره براساس كاركرد توزيع منابع شكل 
گرفته است. به اين صورت كه وظيفه اصلي دولت توزيع درآمد ناشي از 
فروش نفت و ساير منابع كشور تعريف شده است. اين موضوع به بعد از 
انقالب منحصر نبوده؛ بلكه از زمان شكل گيري دولت مدرن و همزمان 

با تزريق درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران، آغاز شده است.
دليل اينكه اقتصاد نفت زده ما همواره با رانت دست به گريبان است 
دقيقا همين رويكرد توزيعي بوده است. اينكه شما چقدر به ساختار 
قدرت دسترسي و ارتباط داشته باشــي ميزان رانت دريافتي شما از 

منابع توزيع شده را تعيين مي كند.
اما در كشورهاي موفق اقتصادي دولت نقش سياستگذار را بر عهده 
داشته و براساس ماليات دريافتي از شــهروندان اداره مي شود. اكثر 
بخش هاي بــزرگ اقتصادي در اختيار بخش خصوصي اســت و اگر 
منابعي هم وجود داشته باشــد در بخش خصوصي اداره شده و تنها 
بخشــي از آن به عنوان ماليات به دولتي پرداخت مي شــود كه براي 

دريافت اين ماليات مي بايست به شهروندان پاسخگو باشد.
شرايط تحريمي كه به ايران تحميل شده است باعث شده درآمد نفتي 
و ساير درآمدهاي دولت به شــدت كاهش يابد و دولت به فكر اصالح 
ســاختار مالياتي و مديريت مالي و اعتباري خود بيفتد. اين موضوع 
به نظرم بهترين فرصت است براي اينكه دولت تحوالت زيربنايي در 
رويكردها و راهبردهاي خود ايجــاد كند و از دولت توزيع گر به دولت 
سياستگذار تبديل شود. متأسفانه صداهايي كه از مجلس يازدهم نيز 
به گوش مي رسد اعم از مسكن و خودروي ارزان و كاالبرگ الكترونيك 
و امثالهم همه با همان رويكرد توزيعي و كوتاه مدت تطبيق دارد. وقتي 
سياستگذاري و ريل گذاري مناسبي در اقتصاد صورت بگيرد و اقتصاد 
به درستي به بخش خصوصي واگذار شــود نياز به مداخالت اينگونه 
از بين خواهدرفت و دولت سياستگذار و پاســخگو جايگزين دولت 

توزيع گر رانت خواهد شد.

شفافيت؛شرطبودجهپاييزه
خبر: ســيدحميد پورمحمدي، معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان 
برنامه و بودجه در بخشنامه اي از همه دستگاه هاي اجرايي درخواست 
كرد گزارش عملكرد 6 ماه اول اعتبارات خود را ارسال كنند؛ زيرا هرگونه 
ابالغ تخصيص اعتبارات هزينه اي در 3  ماه سوم سال جاري پس از تأييد 
گزارش عملكرد آن دستگاه براي دستيابي به اهداف مصوب از سوي امور 

بخشي ذيربط مربوطه در اين سازمان قابل اقدام خواهد بود.
نقد: بخشنامه اخير سازمان برنامه و بودجه نشان مي دهد اين نهاد در 
حال سختگيري بيشتر در پرداخت اعتبارات بودجه اي به دليل فشار 
كسري بودجه اســت تا جايي كه پورمحمدي هشدار داده  درصورت 
همكاري نكردن در اجراي اين بخشــنامه، هرگونه مسئوليت توقف 
پرداخت ها ازجمله پرداخت حقوق كاركنــان در زمان مقرر نيز با آن 
دستگاه خواهد بود. به نظر مي رسد اگر اين سازمان بر عهد خود پايبند 
بماند، ممكن است پرداخت حقوق كاركنان دستگاه هاي بودجه بگيري 
كه گزارشي از دخل و خرج نيمه نخست خود ارائه نكرده باشند هم به 
مشكل برخورد كند. سال هاست نهاد برنامه و بودجه درصدد اجراي 
برنامه عملياتي كردن بودجه ساالنه ايران است و بي نظمي و مقاومت 
دستگاه هاي بودجه خوار در هزينه هايشان باعث شده تا عملياتي كردن 
بودجه كشور به درستي اجرا نشــود. رصد آنالين دخل و خرج همه 
دســتگاه هاي دولتي و عمومي و نظارت بر هزينه كردن آنها مي تواند 
سنگ بناي شيشه اي شدن دخل و خرج كشور را به همراه داشته باشد 
تا شهروندان بدانند كه منابع بودجه اي كشور در چه بخش هايي هزينه 
مي شود. حاال بايد منتظر ماند و ديد آيا سازمان برنامه و بودجه مي تواند 
سد مقاومت در برابر شفاف سازي بودجه را بشــكند يا فشارها مؤثر 

خواهد شد و اين سازمان مجبور به عقب نشيني مي شود؟

اوجگيريطرحهايپوپوليستيدراقتصاد

سيدعلي موســوي، نماينده ملكان در 
مجلس، از تقديم 2طرح جديد به هيأت 
رئيســه مجلس خبر داده كه براساس 
يكي از اين طرح ها به نوزادان سهام داده 
خواهد شد و خانوارهاي بدون خودرو هم 
بدون يك ريال پول مي توانند ماشين دار 

شــوند. به نظر مي رســد دســت كم بر بخش زيادي از طرح هاي 
تقديم شده به مجلس رويكرد پوپوليستي و عوام گرايانه حاكم شده 
كه نتيجه آن فشار بر منابع درآمدي كشور و افزايش بي رويه سطح 
مطالبات مردم است. براســاس طرح خودرودار كردن خانوارهاي 
بدون خودرو، خانوارهاي 5دهك پايين درآمــدي فاقد خودرو به 
اتكاي ســهام عدالت شــان مي توانند صاحب خودرو شوند و حتي 
50درصد از سهام عدالت شــان را نزد خود نگه دارند. اين نماينده 
مجلس مدعي اســت طرح پيشنهادشــده نه تنها فشاري به دولت 
وارد نمي كند، بلكه باعث جهش توليد و ايجاد اشتغال هم مي شود. 
اما چگونه ممكن است با سهام عدالتي كه ارزش آن با ارزش سهام 
شــركت ها در بورس و فرابورس باال و پايين مي شــود و هم اكنون 
ارزش آن 14ميليون تومان اســت مي توان يك پرايد 130ميليون 
توماني خريد. مگر اينكه يك خانوار بيست نفره پيدا شود كه با نصف 
ســهام عدالت اش بتواند پرايد بخرد و نصف آن را حفظ كند. افزون 
بر اينكه نوزادان حاال بزرگ شده زمان محمود احمدي نژاد همچنان 
چشم انتظار كمك يك ميليون توماني دولت هستند، اين نماينده 
مجلس از طرح تشــويق زاد و ولد خبر داده و گفته است: براساس 
اين طرح، براي فرزندان سوم به بعد ســهام آيندگان درنظر گرفته 
مي شود و به فرزندان ســوم 1.5ميليون تومان، فرزندان چهارم 2 
ميليون تومان و فرزندان پنجم به بعد 2.5ميليون تومان سهام تعلق 
مي گيرد. بايد منتظر طرح مجلس ماند و ديد اين ســهام آيندگان 
شامل سهام چه شركت هايي مي شــود و چگونه نمايندگان سبد 
سهام آيندگان را تشــكيل داده اند كه به فرزند سوم 1.5به فرزند 
چهارم 2و براي فرزندان پنجم و بيشــتر 2.5ميليون تومان سهام 
داده شود. راســتي از اين نماينده مجلس بايد پرسيد تبعيض بين 
بچه ها چه معنايي دارد؟ مگر دست خودشان بوده كه سومي باشند 

يا پنجمي؟ 

يادداشت

نقد خبر

چهره روز

سياســت سركوب 
قيمت هــا و صدور 
مجوز هاي غيرواقعي 
از وزارت صنعت در 
بازار فوالد منجر به 
توزيع رانت گسترده 
بين دالالن شده است. بخش زيادي از اين دالالن، 
توليدكننده هاي قالبي هســتند كــه با دريافت 
مجوز هــاي غيرواقعي براي احــداث كارخانه يا 
كارگاه توليدي، از طريق ثبت سفارش در سايت 
بهين ياب مواداوليــه را در بــورس كاال ارزان تر 
مي خرند و در بازار ســياه دســت كم 70درصد 
گران تر مي فروشند؛ بدون اينكه محصولي توليد 

كنند.
 به گزارش همشــهري، فوالد هــم تحت تأثير 
سياست هاي غلط و تعيين دستوري قيمت ها به 
يك كاالي سرمايه اي تبديل شده و رانت جويان 
درحال جــوالن دادن در اين بازار هســتند. اين 
سياســت ها به افزايش تقاضا و قيمت ها در بازار 
فوالد منجر شــده و بازار مقاطع فوالدي را مانند 

بازار ساير مواداوليه آشفته كرده است.
ماجــرا از اين قــرار اســت كــه وزارت صنعت 
قيمت هايــي را براي عرضه مقاطــع فوالدي در 
بورس كاال تعيين مي كند كه غيرواقعي اســت و 
متناســب با مكانيزم عرضه و تقاضا نيست. اين 
موضوع به بروز تفاوت قيمــت بين بورس كاال با 
حاشــيه بازار منجر شده اســت؛ به همين دليل 
دالالن در حال خريد فوالد ارزان قيمت در بورس 
كاال هســتند و اين محصوالت را در بازارســياه 
دست كم 70درصد باالتر مي فروشــند. اما اين 
دالالن چه كساني هستند كه قادرند از اين تفاوت 
قيمت استفاده كنند و سود هاي سرشاري ببرند؟ 

آيا همه مي توانند از اين رانت بهره مند شوند؟

ويژهخوارانخاص
بررســي ها نشــان مي دهد ايــن افــراد عمدتا 
سفته بازاني هســتند كه از وزارت صنعت مجوز 
ساخت كارخانه يا كارخانه هايي را دريافت كرده اند 
تا از اين طريق مجوز ثبت سفارش خريد مقاطع 
فوالدي در سايت بهين ياب را پيدا كنند. اين افراد 
نه فقط در بازار فوالد، بلكه در بازار مواد پتروشيمي 
و ساير مواداوليه هم فعال هستند و اين محصوالت 
را در بورس كاال به دليل سياست تعيين دستوري 
قيمت ها ارزان تر مي خرند و درخارج از بورس كاال 
به قيمت هاي بسيار گزافي به صنايع پايين دستي 
مي فروشند؛ بدون اينكه كارخانه اي احداث كنند 

يا با مواداوليه  خريداري شده محصولي توليد كنند. 
برخي آمارها نشــان مي دهــد وزارت صنعت در 
دوره هاي گذشته در صنايع پايين دستي 20برابر 
نياز كشور مجوز براي ســاخت كارگاه و كارخانه 
صادر كرده و اين توليد كننده هاي قالبي خودشان 
به يك ماشــين رانت خواري تبديل شده اند كه 
هرگاه قيمت دالر افزايش مي يابد، حجم تقاضا را 
در بازار فوالد باال مي برند و با استفاده از فرصت هاي 
ســفته بازانه يا آربيتراژي به بازار فوالد و ســاير 

مواداوليه حمله مي كنند.
هم اكنون تحت تأثير اين رويداد، تفاوت قيمت در 
2بخش مقاطع تخت و طويل فوالدي با افزايش 
زيادي مواجه شده است؛ به طوري كه اكنون ورق 
ســياه به قيمت 12500 تومــان در بورس كاال 
معامله مي شــود؛ درحالي كه قيمت آن در بازار 
آزاد 22500 تومان است و اين اختالف 10 هزار 
توماني رانت بزرگي بين دالالن ايجاد كرده است.

فوالدسازانچهميگويند؟
 طهمورث جوانبخت، معــاون فروش و بازاريابي 
فوالد مباركه در اين باره مي گويد: فوالد مباركه 
براســاس اطالعــات حاصــل از بررســي هاي 
كارشناسي خود در مســير تأمين نياز صنايع به 
پيش مي رفت، اما از سال 97 با ابالغ دستورالعمل 
تنظيم بازار و تمركز بيش از اندازه بر كنترل قيمت 
)قيمت گذاري دستوري( و همچنين ابطال مكرر 
معامالت در بورس كاال، شاهد بروز التهاب بازار 

محصوالت فوالدي بوديم.
او توضيح مي دهد: در نيمه دوم سال 98، دوباره 

تمركز بر كنترل قيمــت در محصوالت فوالدي 
افزايش يافت و باوجود تجربه سال 97 درخصوص 
التهاب بــازار، باز بر عرضه كامــل در بورس كاال 
و كنترل قيمت اصرار ورزيده شــد كه درنهايت 
موجب بروز مشــكالتي براي توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان محصوالت فوالدي شد. معاون 
فروش و بازاريابي فوالد مباركــه ادامه مي دهد: 
اكنــون مي بينيم كه تفــاوت قيمت محصوالت 
فوالد مباركه در بورس كاال در مقايســه با بازار 
آزاد به بيش از 70 درصد رســيده اســت و علت 
اصلي اين رويداد مديريت نشــدن تقاضا در بازار 
محصوالت فوالدي است. سيدرضا شهرستاني، 
عضو هيأت مديره انجمــن توليدكنندگان فوالد 
ايران هم اين سخنان را تأييد كرده و مي گويد: با 
وجود توليد 15ميليون تني فوالد مازاد بر تقاضاي 
داخلي، بي ارزش شــدن پول ملي و ممنوعيت 
صادرات، تقاضــا را باال برده اســت. با اثرپذيري 
نرخ فوالد از شــاخص هاي كالن اقتصادي يكي 
از كاالهايي كه مي تواند مقدار زيادي از سرمايه 
را حفظ كند، فوالد اســت؛ به هميــن دليل نيز 
تقاضا براي محصوالت فوالدي در ايران بســيار 

باال رفته است.

راهكارچيست؟
كارشناســان معتقدنــد راه حــل مشــكالت 
به وجود آمده در بــازار فوالد و ســاير مواداوليه 
حذف نظام تعيين دســتوري قيمت هــا و الزام 
همه توليدكننده ها به عرضه محصوالتشــان در 
بورس كاالســت. به گفته فعاالن بازار، تا زماني 

كه قيمت ها در بورس كاال پايين تر از بازار ســياه 
است، اين فرصت هاي سفته بازانه از بين نمي رود 
و همواره عــده اي دالل به عنــوان توليدكننده 
)توليد كننده هاي قالبــي( از اين فرصت ها براي 
به دست آوردن سود هاي كالن استفاده مي كنند.

معاون فــروش و بازاريابي فــوالد مباركه دراين 
باره مي گويد: الزم اســت با مديريت تقاضا، بازار 
مديريت شــود و التهاب آن كاهش يابد. به گفته 
او، يكــي از راهكارهاي مهم بــراي كنترل بازار، 
عرضه محصوالت توسط همه توليدكنندگان در 
بورس كاالست و الزم است ساير توليدكنندگان 
محصوالت فــوالدي نيز همانند فــوالد مباركه 
محصوالتشــان را در بــورس كاال عرضه كنند. 
طهمــورث جوانبخت ادامه مي دهد: پيشــنهاد 
فوالد مباركه براي كنترل بازار و كاستن از التهاب 
موجود، احياي عرضه مســتقيم محصوالت به 
مشتريان با اعتبار اسنادي است كه اين كار بايد با 
عرضه بخشي از محصوالت به صورت مستقيم در 
تاالر بورس و مابقي براساس قيمت كشف شده در 

بورس و در چارچوب مچينگ انجام شود.
سيدرضا شهرســتاني، عضو هيأت مديره انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايــران هم مي گويد: عرضه 
فوالد به شــيوه مچينگ بايد كاماًل حذف شده 
و همه محصوالت فوالدي فقــط در بورس كاال 
ارائه شوند. حذف عرضه فوالد به شيوه مچينگ 
به 6 ماه زمــان نياز دارد، اما بــا برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، قرار است به مرور تمام محصوالت 
فوالدي در بورس عرضه شود تا معامالت به صورت 

شفاف و مستند صورت بگيرد.

آشوب بازار فوالد با موتور توليدكننده هاي قالبي 
توليدكننده هاي غيرواقعي با دريافت مجوزهاي صوري و كاذب، در حال درو كردن رانت گسترده حاصل از تفاوت قيمت مقاطع فوالدي در بورس با بازار سياه هستند

محمدحسنيسعديسوخت ماشين رانت خواهي بازارهاي مواداوليه از كجا تأمين مي شود؟
دانش آموخته جامعه شناسي

پروازقيمتبليتدرمسير
تهران– استانبول

به رغم رفع ممنوعيت پرواز ميان تهران به استانبول از فردا، 
قيمت بليت اين مسير نسبت به هفته قبل تا 50درصد 

افزايش می يابد

توقف پذيرش پروازهاي مسافري در 
مسير ايران و تركيه در فرودگاه هاي 
اين كشور فقط ســه روز دوام آورد و 
از ديروز با اعالم سازمان هواپيمايي 
كشوري مقرر شد مســافرت در اين 
شود.  مسير از چهارشنبه از سر گرفته 
به گزارش همشهري، اوايل هفته جاري، مسئوالن تركيه، اعالم 
كردند با توجه به شيوع موج جديد كرونا در ايران و جهان، اين 
كشور تصميم به تعليق مجدد پروازهاي تجاري-مسافري ميان 
تركيه و برخي از كشــورها ازجمله ايران گرفته است. پيرو اين 
مسئله، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري نيز از قطع پروازهاي 
اســتانبول از 13مهر تا 11 آبان خبر داده بود، امــا ديروز اين 
ســازمان بار ديگر از آغاز پروازهاي استانبول از 16 مهرماه خبر 

داد.

آغازبليتفروشييكايرالين
به دنبال توقف پروازهاي مســير ايران و تركيه از سوي مسئوالن 
ترك، دهقاني زنگنه، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، از ادامه 
مذاكرات با ســازمان هواپيمايي تركيه براي لغو دســتورالعمل 
توقف پروازهاي ايران و تركيه خبــر داده بود كه به دليل تقارن با 
تعطيالت شنبه و يكشنبه تركيه، اين مذاكرات متوقف شد. اما با 
شروع هفته كاري اين همسايه شــمال غربي ايران از روز جاري، 
بار ديگر مذاكرات دو طرف آغاز شد كه به نظر مي رسد مذاكرات 
مذكور به نتيجه رسيده است. در ادامه ديروز يكي از شركت هاي 
هواپيمايي ايراني در اطالعيه اي از آغاز مجدد پروازهاي تهران-

استانبول-تهران از فردا، چهارشنبه )16 مهرماه( خبر داد. در اين 
اطالعيه براي پذيرش مســافر در مسير تهران-استانبول-تهران 
براي روزهــاي 16، 17، 19 و 20 مهرماه جــاري برابر با هفتم، 
هشــتم، دهم و يازدهم اكتبر 2020 اعالم آمادگي شــده است. 
طبق اعالم ايــن ايرالين، همچنان همراه داشــتن جواب منفي 
آزمايش كرونا براي متقاضيان سفر در اين مسير الزامي است، زيرا 
تركيه باوجوداينكه الزام به داشتن پاسخ منفي تست كرونا براي 
مسافران ايراني به تركيه را در هفته نخست مهرماه لغو كرده بود، 
بار ديگر اين الزام را به پروتكل هاي خود بازگردانده و اعالم كرده 
كه مسافراني كه خواهان سفر به تركيه هستند نبايد حداكثر 72 

ساعت از جواب تست منفي كروناي آنها گذشته باشد.

بليتهواپيمارويباندپرواز
اگرچه توقف ســفر هوايي ميان ايران و تركيه كمتر از سه روز به 
طول انجاميد، اما به نظر مي رســد در بازگشايي سفرها، وضعيت 
به گونه اي است كه به رشــد جدي قيمت بليت دامن زده است. 
براساس آخرين آمارها، قيمت پرواز يك طرفه تهران-استانبول 
براي روز چهارشنبه 16 مهرماه با اين ايرالين ايراني، 12 ميليون 
تومان درنظر گرفته شــده، درحالي كه همين شركت هواپيمايي 
تا شــنبه 12 مهرماه كه آخرين پرواز قبل از مسدود شدن مسير 
هوايي تهران-استانبول انجام شــد، قيمت بليت پرواز مذكور را، 
صرفاً براي مسير رفت، 8 ميليون تومان تعيين كرده بود. بسياري 
از متقاضيان ســفر هوايي تهران-اســتانبول از سرگرداني خود 
به دليل اطالعيه هاي مكرر ممنوعيت يا ازســرگيري پروازها در 
اين مسير اعالم نارضايتي كرده اند و اكنون نيز از تغييرات شديد 

قيمت بليت گاليه دارند.

محركهايافزايشقيمتبليت
طبق مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا مبني بــر فاصله گذاري 
اجتماعي در پروازها و ابالغ ســازمان هواپيمايي، شــركت هاي 
هواپيمايــي از اول آبــان99، مجازند فقــط 60درصد ظرفيت 
هواپيماهاي خود را عرضه كنند. مقصود اســعدي ساماني، دبير 
انجمن شــركت هاي هواپيمايي، مي گويد: اين موضوع از سوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا به سازمان هواپيمايي ابالغ شده است و 
سازمان هواپيمايي كشوري هم به شركت هاي هواپيمايي ابالغ 
كرده است كه از اول آبان ماه 99فقط 60درصد ظرفيت هواپيماها 
فروخته شود. اسعدي ساماني مي افزايد: همزمان با اين موضوع، 
شركت هاي هواپيمايي به تازگي با مشــكل نوسان شديد ارزي 
و افزايش قيمــت ارز هم مواجه شــده اند. 60درصد هزينه هاي 
شركت هاي هواپيمايي، ارزي اســت. قطعات هواپيما و موتور از 
خارج از كشور تهيه مي شود كه بايد شركت ها براي تأمين آن ارز 
پرداخت كنند. به گفته او، اين دو عامل )فروش ظرفيت 60درصد 
و نوســانات ارزي( تأثير مســتقيم روي هزينه هاي شركت هاي 
هواپيمايي دارد و شركت ها ناگزيرند با توجه به اين دو مورد، براي 

پروازها قيمت هاي جديد تعيين كنند.

نرخهايجديدازسقفنرخنامهقبليباالتراست
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا 
نرخ هاي جديد از ســقف نرخ هاي قبلي عبور مي كند؟ مي گويد: 
قطعاً نرخ ها نسبت به ســقف قبلي تغيير مي يابد، زيرا سقف نرخ 
قبلي كه از سوي شركت هاي هواپيمايي براي پروازهاي داخلي 
تعيين شــده بود، براســاس دالر 11هزار تومان محاسبه شده 
بود، درحالي كه قيمت دالر 27و 28هزار تومان اســت. به گفته 
اسعدي ساماني، بانك مركزي هم از سال گذشته دالر نيمايي به 
شركت هاي هواپيمايي نداده است و شركت هاي هواپيمايي براي 

تأمين قطعات هواپيما، ارز را از بازار آزاد تهيه مي كنند.
در اين ميان، گزارش رسانه ها از سوءاستفاده برخي شركت هاي 
هواپيمايي در ماجراي گراني بليــت حكايت دارد، به گونه اي كه 
باعث شــده قيمت بليت بازگشــت از تركيه به ايران تا رقم 20 

ميليون تومان هم افزايش پيدا كند.

همشهري سياست كاهش فهرست كاالهاي مشمول دالر يارانه اي را تحليل مي كند

تجويزرژيمالغريبرايدالر4200توماني
 دبير ستاد تنظيم بازار: در نيمه نخست امسال فقط به 5قلم كاال شامل روغن خام، دانه هاي روغني، كنجاله سويا، جو و ذرت؛

3ميليارد دالر با نرخ 4200تومان تخصيص يافت

دولت امســال 6ميليارد دالر را با نرخ 
4200تومان بــراي واردات كاالهاي 
اساسي درنظر گرفته كه نسبت به سال 
گذشــته 8ميليارد دالر كاهش نشان 
مي دهد. پارسال ميزان تخصيص ارز با 
نرخ ترجيحي 4200تومان 14ميليارد 
دالر بود. برآوردهاي همشهري نشان مي دهد سرانه هر نفر ايراني 
از يارانه ارزي دالر 4200 توماني براي امســال نزديك به 71دالر با 
احتساب جمعيت 85ميليون نفري ايران است كه اگر اين رقم با دالر 
4200 توماني محاسبه شود، سهم هر ايراني اندكي بيش از 296هزار 
تومان و با دالر 25هزار توماني معادل يك ميليون و 765هزار تومان 

برآورد مي شود.
پس از اجراي سياســت دالر 4200توماني در فروردين سال 97، 
دولت، سياست كم كردن از فهرست بلند كاالهاي اساسي و ضروري 
مشــمول دالر 4200توماني را در پيش گرفت و حاال كل كاالهاي 
مشمول ارز ترجيحي به گفته محمدرضا كالمي، دبير ستاد تنظيم 
بازار به 5قلم كاال محدود شده اســت. او در تازه ترين اظهارنظرش 
گفته اســت از 6ميليارد دالر ارز 4200توماني درنظر گرفته شده 
براي واردات كاالهاي اساسي در كل سال جاري، 3ميليارد دالر ارز 
در نيمه نخست امســال براي واردات اين كاالها تامين شده است. 
او مي گويد: در شــرايط فعلي تنها به 5قلم كاال شامل روغن خام، 
دانه هاي روغني، كنجاله ســويا، جو و ذرت از سوي بانك مركزي 
تخصيص ارز 4200توماني صورت مي گيرد كه در نيمه نخســت 
امسال 3.5ميليارد دالر براي واردات كاالهاي يادشده اختصاص و 

تنها 3ميليارد دالر آن تامين شده است.

داليلرژيمالغري
به گزارش همشهري، سياست حذف و تعديل فهرست كاالهاي 
مشمول ارز 4200توماني به ويژه پس از خروج آمريكا از برجام 
و شــدت گرفتن محدوديت هاي ارزي و بانكي در نتيجه فشار 
تحريم ها در دســتور كار مشــترك دولت و بانك مركزي قرار 
گرفت و به تدريج كاالهايي چون گوشت قرمز، شكر و حتي دارو 
و تجهيزات پزشكي هم از اين فهرست حذف شد اما اصلي ترين 
سؤال اينجاست كه آيا اين سياست مي تواند به بهبود معيشت 
مردم كمك كنــد؟ دولت اعتقاد دارد نتيجه اجراي سياســت 
تخصيص ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي، كمك به تنظيم بازار 
و افزايش ذخاير كاالهاي يادشــده بوده كه مي تواند آرامش را 
در بازار برقرار كند. اين در حالي است كه با محدودشدن سطح 
دسترســي به ارزهاي ايران در خارج كشور و همچنين كاهش 
درآمدهاي ارزي پس از شيوع ويروس كرونا به دليل بسته شدن 

مرزهاي تجاري و افت صادرات كشور، روند تخصيص و تامين 
ارز كاالهاي اساسي به مشكل برخورد كرد و نتيجه آن انباشت 
حجم بااليي از كاالها در گمركات كشــور بود. اتفاقي كه باعث 
شد رئيس كل بانك مركزي و معاون اول رئيس جمهور در يك 
مسئوليت مشترك كار سامان دادن به وضعيت واردات كاالها و 
تامين ارز را در دست بگيرند و در سفر اخيرشان به بندرعباس و 
بازديد از گمرك شهيد رجايي تصميم هايي براي گشودن قفل 

تخصيص و تامين ارز گرفته شود.

آرامشبهبازارنهادههايداميبرميگردد؟
محمدرضا كالمي، دبير ســتاد تنظيم بازار مي گويد: قرار شده تا 
كاالهاي رســوب شــده در بنادر از گمرك ترخيص شود. اين كار 
مي تواند فضاي آرامش در بازار را حفظ كند تا دغدغه اي از اين بابت 
نداشته باشــيم. او همچنين درباره تامين خوراك براي واحدهاي 
توليدي دامي هم اعالم كرد: با توجه به تامين 50درصدي ارز براي 
واردات كاالهاي اساسي و نهاده ها براي تامين اين كاالها تالش شده 
است و عالوه بر اينكه در مورد كاالهاي دپو شده در گمرك تعيين 
تكليف شده بقيه كشتي هاي حمل كاالهاي مذكور در راه است و 
لذا ما تداركات الزم در حوزه تامين كاال را انجام داده ايم. او با اشاره 
به موضوع كاالرساني نهاده ها به مرغداران و دامداران گفت: ستاد 
تنظيم بازار در اسفند ماه 98با توجه به ايجاد سامانه بازارگاه وزارت 
جهادكشــاورزي مصوب كرد خروج همه نهاده هاي دامي از بنادر 
منوط به مجوز وزارت جهادكشاورزي شود. او با بيان اينكه سامانه 
بازارگاه فعال داراي ايراداتي است اما در وزارت جهاد در حال تكميل 
است، گفت: از طريق اين سامانه مرغدار مي تواند به طور مستقيم 
نهاده را دريافت كند لذا اگر كمي صبور باشيم انحرافات اين سامانه 

نيز رفع خواهد شد.
كالمي گفت: پيش از تاسيس سامانه ممكن بود واردكننده كااليي  را 
كه با ارز 4200توماني وارد كرده به شبكه توزيع منتقل نكند و بيرون 
از شبكه به فروش برساند يا يك مرغدار اقدام به جوجه ريزي كند و 
نهاده آن را با ارز ترجيحي دريافت كند اما در نهايت اقدام به پرورش 
جوجه نكند و نهاده را نيز در بازار آزاد به فروش برساند. لذا در آمار ما 
با توليد مرغ مواجه بوديم درحالي كه در واقعيت انحراف و تخلفاتي 

صورت گرفته بود و مرغي توليد نشده بود.
دبير ستاد تنظيم بازار گفت: وزارت جهادكشاورزي در اين سامانه 
جلوي تخلفات را گرفته ايم و ستاد تنظيم بازار تكليفي كه براي اين 
سامانه تعيين كرده اين است كه بين تحويل محصول نهايي و تبديل 
نهاده گره ايجاد شود يعني كساني نهاده دريافت كنند كه محصول 
نهايي خود را به دولت و شبكه تحويل دهند و اين كار قطعا حقوق 

مصرف كننده و توليد كننده را حفظ مي كند.

رقمواقعييارانهارزي4200توماني
پيش از اين برخــي رســانه ها از اختصاص 6ميليــارد دالر ارز 
4200تومانــي براي تامين كاالهاي اساســي خبــر داده بودند 
درحالي كــه كل رقم پيش بيني شــده در تبصــره 2و همچنين 
جدول تبصره 14قانون بودجه كل كشور براي تامين ارز كاالهاي 
اساسي تقريبا معادل 6ميليارد دالر است كه نيمي از اين رقم در 
نيمه نخست امسال هزينه شده است. البته دولت در قالب بودجه 
سال جاري پيشنهاد اختصاص 10.5ميليارد دالري براي تخصيص 
ارز با نرخ 4200توماني را داده اما از ابتداي امسال بانك مركزي 
و دولت در نهايت به كمتر شدن اين ميزان اعتبار و حذف برخي 
كاالها رضايت دادند. با اين حال دولــت همچنان تأكيد دارد كه 
سياست تامين كاالهاي اساســي با ارز 4200توماني حتي براي 
ســال آينده هم ادامه پيدا كند، اما همزمان مجلس در قالب يك 
طرح دوفوريتي تصميم دارد تا اين سياست را حذف و مابه التفاوت 
ريالي ارز ترجيحي با نرخ آزاد ارز را در قالب كارت خريد اعتباري 

بين 60ميليون ايراني توزيع كند.

پيامدهايتورميدالر4200توماني
توزيــع دالر 4200تومانــي عالوه بــر ايجاد رانــت ارزي براي 
واردكنندگان اين كاالها، در عمل رشد واردات و مصرف كاالهاي 
اساســي را به همراه داشت و با محدود شــدن فهرست كاالهاي 
مشمول دالر 4200توماني هم از ميزان واردات و هم مصرف آن 
كاسته شد و حتي به توليدكنندگان داخلي اين كاالها هم آسيب 
جدي زد. البته دولت نگران فشار ناشي از حذف دالر 4200 توماني 
بر سفره مردم است اما برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان 
داد كه فشار ناشي از ادامه اين سياست به درآمدهاي محدود ارزي 
دولت فشار وارد كرده و دولت هم ناچار شده تا كسري بودجه اش را 
از كانال بانك مركزي و صندوق توسعه ملي جبران كند كه نتيجه 
آن رشد نرخ تورم است چرا كه بخش قابل توجهي از ارز كاالهاي 
اساسي از طريق پايه پولي تامين شده كه نتيجه آن پرشدن جيب 
رانت جويان ارزي و كوچك شدن ســفره مردم با تورم باال خواهد 
بود. پيش از اين رئيس كل بانك مركزي گفتــه بود كه از ابتدا با 
ارز 4200 توماني مخالف بوده ام و هم اكنون هم مخالفم، اما تابع 
سياست هاي دولت براي تنظيم بازار و حمايت از معيشت مردم 

هستم.
حاال بايد ديد آيا سياســت دولت مي تواند بازارهــا را آرام كند و 
به بهبود معيشــت مردم بينجامد يا طرح كارت خريد اعتباري 
نمايندگان به نفع مردم اســت يا اينكه هر دو قوه مجريه و مقننه 
سرانجام به اين جمع بندي مي رسند كه روش ديگري را بايد در 

پيش بگيرند و ختم توزيع دالر 4200 توماني را اعالم كنند؟

صنعت حمل و نقل

كالن
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بازار مســكن در حال 
نزديــك شــدن بــه 
نقطــه تعادلي اســت؛ 
كارشناسان مي گويند 
درصورت تثبيت قيمت 
ارز، اين بازار نيز مي تواند 
به ثبات قيمتي برسد. بررسي هاي كارشناسي حاكي 
اســت نقطه تعادلي ميانگين قيمــت هر مترمربع 
مسكن در شهر تهران، در ادوار مختلف، حدود هزار 
دالر بوده كه در شــرايط فعلي بازار در حال نزديك 

شدن به اين محدوده است.
به گزارش همشهري، در فرهنگ اقتصادي جامعه 
ايراني، سرمايه گذاري در حوزه امالك و مستغالت 
بيشــترين طرفداران را به خود اختصــاص داده و 
باوجوداينكه ساير كاالهاي سرمايه اي نظير طال، ارز 
و سهام در دوره هايي بازدهي چشمگيري داشته اند، 
بازهم محبوبيت امالك و مستغالت يا به معناي عام، 
مسكن حفظ شده است. چسبندگي قيمت و حذف 
ريسك، تضمين حفظ ارزش دارايي در برابر تورم و 
تأمين درآمد موجه از محل اجاره، سه عامل برتري 
مسكن نسبت به ساير كاالهاي سرمايه اي در اقتصاد 
ايران است كه باعث شده عامه مردم ديدگاهي مثبت 
نسبت به سرمايه گذاري در اين حوزه داشته باشند و 
بدون نياز به دانش و فقط به اتكاي سرمايه ريالي وارد 

اين بازار شوند.

معيار سنجش ارزندگي در بورس و مسكن
در بازار ســرمايه، يكي از مؤلفه هاي اثرگذاري براي 
 )Price( ســرمايه گذاري بررسي نســبت قيمت
به درآمد )Earning( موســوم به نسبت P/E كه 
در دو شــيوه و با توجه به ســود فعلي و سود آينده 
شركت ها محاســبه مي شــود، دورنماي بازگشت 
سرمايه را ترســيم مي كند. در شرايط فعلي نسبت 
P/E گذشته نگر بازار سرمايه، برمبناي گزارش هاي 
تحليلي به محدوده 25مرتبه رســيده و براســاس 
محاســباتي كه تحليلگران بورســي انجام داده اند 
نســبت P/E آينده نگر بازارسهام با توجه به سودي 
كه در آينده محقق مي كنند در محدوده 12.7مرتبه 
است؛ يعني به طور ميانگين بازگشت سرمايه گذاري 
انجام شــده در بورس از طريق سود محقق شده در 
شركت ها 12.7سال زمان مي برد. اما در بازار مسكن 
عموما نســبت قيمت به اجــاره )P/R( را به عنوان 
مبناي تحليل بازار درنظر مي گيرند. طبق تازه ترين 
محاســبات تحليلي نســبت P/R بازار مسكن به 
43.9مرتبه رســيده كه باالترين سطح اين نسبت 
دست كم در 5سال گذشته اســت. هرچند برخي 
تحليل گران اين عدد را مالكي براي حبابي بودن بازار 
مسكن قلمداد كرده اند اما كارشناسان اقتصاد مسكن 
اين موضوع را به كلي مردود مي دانند؛ زيرا معتقدند 
مسكن، در هيبت يك كاالي سرمايه اي پرطرفدار، 
كاماًل متناسب با روند ميان مدت دالر قيمت گذاري 
مي شود و به واسطه جنس متفاوت عرضه و تقاضايي 

كه دارد، فقط در شــرايط ثبات اقتصادي، به ثبات 
مي رسد.

نگاه مسكن به عوامل بنيادي
تحليل بنيادي مسكن به واســطه جنس متفاوت 
عرضه و تقاضا در اين بازار و كسري انباشته موجودي 
در مقابل تقاضا، قوي ترين اهرمي اســت كه باعث 
مي شود به اصطالح، كف قيمتي اين كاال بسته باشد 
و كاهش پيدا نكند. از سوي ديگر، مسكن يك كاالي 
ضروري است كه به واسطه وابستگي شديد نهاده هاي 
آن به ارز و قيمت هاي جهاني، روند هزينه توليد آن 
در مقايسه با ريال صعودي است. بررسي هاي بهروز 
ملكي، كارشناس اقتصاد مســكن نيز اين مسئله را 
تأييد مي كند و نشان مي دهد در دوره هاي مختلف، 
ميانگين قيمت هــر مترمربع زيربناي مســكوني 
در شــهر تهران در حدود هزار دالر بوده و فقط در 
دوره هاي ركود و رونق، كمي از اين محدوده فاصله 

گرفته است.
به گزارش همشــهري، در بازار امالك و مستغالت، 
به خصوص مسكن، معيار سنجش ارزندگي، نسبت 
عايدي مسكن به نرخ ســود بانكي است و با توجه 
به حفظ ارزش دارايي مســكن در برابر تورم، حتي 
كاهش نسبت عايدي مسكن به نرخ سود بانكي تا زير 
5درصد نيز از سوي سرمايه گذاران مسكن پذيرفتني 
اســت. به عنوان مثال، ســپرده گذاري يك ميليارد 

تومان در بانك مي تواند در سال اول تا حدود 150تا 
180ميليون تومان بازدهي داشته باشد؛ اما قدرت 
خريد اين سرمايه در مقابل تورم و ساير شاخص هاي 

اقتصادي حفظ نمي شود. 
در مقابل اگر اين ميزان سرمايه در قالب يك واحد 
مسكوني ســرمايه گذاري شــود، )با توجه به قاعده 
محاسبه رهن مسكن معادل يك چهارم تا يك پنجم 
ارزش واحد مســكوني( درآمد حاصل از اجاره آن 
در ســال اول به 7تا 9ميليون تومان خواهد رسيد 
كــه تقريباً معــادل ســود بانكي 7تــا 9درصدي 
است؛ اما قدرت خريد ســرمايه متناسب با تورم و 
ســاير شــاخص هاي اقتصادي حفظ مي شود و در 
ميان مــدت و بلندمدت، اصل ســرمايه ريالي را به 
چندين برابر افزايش مي دهد. در حقيقت برگ برنده 
سرمايه گذاري مسكن در اقتصاد ايران، همين حفظ 
قدرت خريــد و توانايي براي درآمدســازي معقول 
است كه باعث شده همواره با رشد متناوب ارزش و 
چسبندگي شديد قيمت مواجه باشد. بررسي ادوار 
تاريخي بازار مسكن نشان مي دهد حتي در دوره هاي 
ركود، مانند ركود شديد سال هاي 93و 94، باوجود 
كاهش نسبت عايدي مسكن به سود بانكي تا حوالي 
5درصد بازهم اين بازار دچار اصالح قيمتي نشــده 
و فقط از رشد آن جلوگيري شــده است؛ آن هم در 
شرايطي كه ســاير بازارها، اعم از طال، ارز و بورس با 

روند نزولي مواجه بوده اند.

بررسي ها نشان مي دهد نقطه تعادلي ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران در ادوار مختلف 
هزار دالر بوده كه بازار در حال نزديك شدن به اين محدوده است

قيمت مسكن در آستانه نقطه تعادلي

وزانه  گزارش ر
بورس

دالر

طال و سكه

سوپرماركت

سهيل معمارباشي، مديركل دفتر صنايع حمل ونقل وزارت صنعت، در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

جزئيات برنامه اصالح ساختار بازار خودرو
رشد توليد و عرضه،  محور برنامه هاي  تنظيم بازار خودرو است

رشد هزينه تمام شده توليد و موانع تخصيص ارز و تامين قطعات و مواد اوليه 
زمينه دپوي 112هزار خودرو ناقص در خطوط توليد شركت هاي خودرو سازي  را 
فراهم كرده است. عرضه قطره چكاني خودرو به شيوه قرعه كشي موجب شده 
تا اين روزها بازار خودرو متاثر از نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمي، قيمت هايي 
را تجربه كند كه شايد هيچ يك از فعاالن صنفي و مسئوالن صنعتي انتظار آن 

را نداشتند. 
عليرضا رزم حسيني، وزير جديد صنعت، معدن و تجارت، روز 12مهر ماه در نخستين جلسه كميته خودرو، 
با حضور نمايندگان شركت هاي خودرو سازي و قطعه سازان، اين كميته را موظف كرد تا پايان هفته جاري 
در فضاي كارشناســي و با بهره  گيري از ظرفيت تخصصي همه صاحب نظران اين حوزه، به ويژه مجلس 
و تشكل ها، پيشنهاد نهايي براي ســاماندهي بازار خودرو جمع بندي و ارائه شود. در اين باره با سهيل 

معمارباشي، مديركل دفتر صنايع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت وگو كرده ايم.

محور اصلي نشست اخير كميته خودرو 
براي تنظيم بازار خودرو چه بوده است؟ 

براســاس نتايج جلســه كميته قيمت گذاري خودرو 
كه 12مهر مــاه جاري با حضور وزيــر جديد صنعت و 
خودروسازان و قطعه سازان برگزار شد، وضعيت توليد 
خودرو در شــركت هاي خودروســازي روند ساخت و 
تامين قطعات و مطالبات قطعه سازان از خودروسازان 
و.... بررسي شــد، اما نتايج اين نشست به جمع بندي 
نهايي نرسيد و مقرر شد تا پايان هفته جاري، با بررسي 
بيشتر اين موارد با همكاري همه دستگاه هاي ذي ربط 
و مجلس در نهايت راهكارهايي ارائه شود كه بر مبناي 
آن بتوان با افزايش توليد خودرو توســط شركت هاي 
خودروسازي، زمينه رشــد عرضه و تثبيت يا كاهش 

قيمت خودرو را فراهم كرد.
آيا شيوه قيمت گذاري و تنظيم بازار خودرو 

تغيير مي كند؟ 
شــيوه فروش خودرو همان روشي اســت كه اكنون 
نيز با پيش ثبت نام و قرعه كشــي اجرا مي شــود، اما با 
رأي اعتماد مجلس، وزيــر صنعت، معدن و تجارت در 
كميته خودرو از خودروســازان و قطعه سازان و ساير 
زنجيره توليد خودرو خواستند تا با افزايش توليد بتوانند 
نقش مؤثرتري در حل مشــكالت كنوني بازار داشته 
باشــند. در واقع به دنبال آن هستند تا راهكارهاي رفع 
چالش هاي افزايش توليد و عرضه توسط خودروسازان، 
قطعه سازان، نمايندگان مجلس و دستگاه هاي نظارتي، 
بازرسي و... بررسي و با بر طرف كردن موانع و رشد توليد، 
تجاري ســازي  و عرضه خودرو، زمينه كاهش شكاف 
قيمت مصوب كارخانه و حاشــيه بازار خودرو فراهم 
شود. در واقع، هدف آن است كه با رشد توليد و عرضه 
خودرو بازار تنظيم شود و در اين چارچوب خودروسازان 
بايد تا جايي كه بتوانند، تيراژ توليد محصوالت خود را 
چه به شيوه عرضه در بورس يا كميته خودرو از طريق 
فروش فوق العــاده و پيش فــروش و... افزايش دهند و 
با رشــد عرضه، زمينه كاهش يا تثبيت قيمت خودرو 

فراهم شود.
اما قطعه سازان عالوه بر گاليه از افزايش 
حجم مطالبات خود از خودروســازان، تخصيص 
نيافتن ارز براي تامين مواد اوليه را عامل كمبود قطعه 

مي دانند. چه ميزان قطعه در بنادر دپو شده است؟
واقعيت آن است كه اكنون دپوي قطعات در بندرها و 
گمرك ها صورت نگرفته است و شيوه كنوني واردات و 
ترخيص قطعات خودرو در ادامه همان روند قبلي است. 
به اين معنا كه همواره برخي قطعات خريداري و وارد 
شده و با قطعاتي كه قبال در بنادر موجود بوده و ترخيص 
شده است، جايگزين مي شــود. آمار دقيقي از ميزان 
دپوي قطعات خودرو در گمرك ندارم، اما اينگونه نيست 
كه اكنون حجم زيادي از قطعات خودرو در گمرك ها 
دپو شده باشد. همواره قطعات خودرو وارد گمرك و با 
تخصيص ارز در سامانه نيما از بنادر ترخيص مي شود. 
با وجود اين، مشكالتي براي تامين و تخصيص ارز مورد 
نياز براي ترخيص قطعات خــودرو از چند ماه پيش و 
به دليل تنگنا هاي ارزي ايجاد شــده كه اكنون نيز در 
جلسات مختلف درخواست مساعد بانك مركزي براي 
تامين و تخصيص ارز مورد نياز براي واردات اين قطعات 
را با استفاده از اختيارات باالترين دستگاه هاي اجرايي 
مطرح كرده ايم و مقرر شــده تا قطعات خودروسازان 
به صورت تعهــدي از گمرك ترخيص شــود. به دنبال 
تخصيص ارز براي ترخيص اين قطعات هســتيم، اما 
چون فرايند تخصيص و تامين ارز در كل كشور با مشكل 
مواجه است، بديهي است كه با تأخيرهايي در اين زمينه 
رو به رو هســتيم و اميدواريم با كمك بانك مركزي با 
سرعت بيشتري اين مشكالت برطرف و ارز مورد نياز 

ترخيص اين قطعات تامين شود و تخصيص يابد.
چه ميزان خودروهاي ناقص به دليل كمبود 

قطعه در خطوط دپو شده است؟
اكنون 112هزار دستگاه خودرو ناقص به دليل كمبود 
قطعات در خطوط توليد شركت هاي خودرو سازي  دپو 
شده اســت. اگرچه اغلب قطعات مورد نياز براي توليد 
خودرو در داخل و توسط قطعه سازان تامين مي شود، 
اما برخي قطعات خاص مانند قطعات  تك كه در داخل 
توليد نمي شوند يا حجم توليدشــان متناسب با نياز 
خودروسازان نيست، به واردات قطعه ناچارمان مي كند. 
البته با توجه به ميزان قطعاتي كــه اكنون در گمرك 
وجود دارد، اگر امروز همه اين قطعات ترخيص شود و 
در اختيار خودرو سازان قرار گيرد مي توان 50تا 55هزار 
خودرو را، از مجموع 112هزار دستگاه ناقص باقي مانده 
در خطوط توليد شركت هاي خودروسازي، تكميل و با 

تجاري سازي  به بازار عرضه كرد.
عرضه خودرو در بورس كاال تا چه حد قادر 

به ساماندهي بازار خواهد بود؟ 
طرح مجلس براي عرضه خــودرو در بورس كاال طي 
5جلسه با حضور دســتگاه هاي ذي ربط در كارگروه 
خودرو كميســيون صنايع و معادن مجلس بررســي 
و مشــخص شــد كه اين طرح اوليه داراي اشكاالتي 
اســت. زيرا در طرح، مشــكالت زنجيره تامين مواد 
اوليه و قطعات خودرو و هزينه تمام شده توليد بررسي 
نشده است. در نشست هاي يادشده، اين موارد مطرح 
و كارگروه مذكور اشــكاالت را پذيرفته و مقرر شده تا 
رفع اين مشــكالت طرح مذكور براي بررسي مجدد 

در مجلس ارائه شــود. طرح اوليه عرضــه خودرو در 
بورس كاال مشــكلي را حل نخواهد كرد، بلكه بايد با 
كاهش قيمت مواداوليه زمينه كاهش هزينه توليد و 
قيمت خودرو فراهم شــود. اما اكنون، در شرايطي كه 
قيمت مواداوليه عرضه شده در بورس گران مي شود اما 
قيمت خودرو ثابت مانده، شيوه كنوني كشف قيمت 
خودرو توسط شوراي رقابت نيز به كاهش فاصله نرخ 
مصوب كارخانه و بازار منجر نشده است. اگر بخواهيم 
با رفع مشــكالت توليد زمينه رشــد عرضه خودرو را 
فراهم كنيم با عرضه خودرو در بورس كاال اين مشكل 
رفع نمي شود. در طرح مذكور، براي تامين مواداوليه با 
قيمت مناسب سازوكاري ديده نشده و بر زنجيره تامين 
مواداوليه و قطعات خودرو تمركز نشده است. در اين 
طرح به صورت كلي رفع مشكالت صنعت و بازار خودرو 
مدنظر اســت. يكي از داليل افزايش قيمت مواداوليه 
آن است كه اكنون فقط بخشي از مواداوليه در بورس 

عرضه مي شود.
با اين رونــد احتمال عرضــه خودرو در 

بورس كاال تا پايان امسال چقدر است؟
اين كه طرح مذكور از چه زماني نهايي و اجرايي شود 
بستگي به روند بررسي و تصويب و ابالغ آن در مجلس 
دارد، اما به نظر نمي رســد عرضه خودرو در بورس كاال 
مشكالت كنوني بازار خودرو را رفع كند، زيرا اين طرح 
داراي اشكاالتي است كه در مجلس مطرح و پذيرفته 
شده و بايد اين اشكاالت در كارگروه خودرو كميسيون 

صنايع مجلس رفع و طرح مذكور نهايي و اجرا شود.
عرضه خودرو در بورس قــادر به حذف 

شكاف قيمت مصوب و بازار خودرو خواهد بود؟
درصورتي كه با رفع مشــكالت زنجيره تامين، ميزان 
عرضه خودرو در بورس افزايش يابد مي تواند به حذف 
فاصله قيمت حاشــيه بازار و نرخ مصوب خودرو منجر 
شود و با رشد عرضه از دونرخي شــدن قيمت خودرو 
جلوگيري كند. البتــه بايد اصالحــات الزم در طرح 
مجلس براي ســاماندهي صنعت و بازار انجام  شود. اما 
مشكالت بازار خودرو با عرضه در بورس حل نمي شود. 
زيرا مشــكل كنوني بازار خودرو در مشــكالت كالن 
اقتصادي ريشه دارد و تا زماني كه اصالحات اقتصادي 
انجام نشود و شاخص هاي كالن اقتصادي بهبود نيابد و 
به ثبات نرسد، نمي توان انتظار ساماندهي بازار خودرو 
را، حتي با عرضه اين محصول در بورس كاال، داشــت. 
بازار خودرو زماني به سامان مي رسد كه با رفع مشكالت 
كالن اقتصادي، تورم كنترل و هزينه تمام شده توليد 
كاهش يابد و با ثبات نسبي نرخ ارز، از روند كاهش ارزش 
پول ملي و انتظارات تورمي در بازار جلوگيري شود. فقط 
در چنين شرايطي اســت كه مي توان انتظار داشت تا 
عرضه خودرو در بورس كاال بتواند منجر به بهبود شرايط 

توليد، فروش و ساماندهي بازار خودرو شود.
برخي از احتمال خريد انبوه خودرو توسط 
دالل ها و تداوم شكاف نرخ مصوب و حاشيه بازار 

خودرو خبر مي دهند. اين احتمال تا چه حد است؟
درصورت عرضه خودرو در بورس كاال نيز محدوديت هاي 
كنوني عرضه خودرو مانند خريد خودرو با يك كد ملي و 
ساير ملزومات ثبت نام در زمينه احراز هويت خريداران 
اعمال خواهد شــد كه مي تواند مانع هجوم دالل ها به 
بورس براي خريد خودرو شود. از سوي ديگر، با حذف 
فاصله قيمت فروش خودرو در بورس و حاشــيه بازار 
مي توان انتظار داشت كه فقط متقاضيان واقعي، خودرو 
بخرند و ميزان تقاضاي كاذب بــراي خريد خودرو در 

بازار كاهش يابد.
برخي فاصله بين توليد و تقاضاي بازار را 
عامل كمبود و گراني خودرو مي دانند. با اين شرايط، 
عرضه خودرو در بورس مشكل بازار را حل مي كند؟

ظرفيت توليد ســاالنه خودرو در صنايع خودرو سازي  
2 ميليون دستگاه است و طي ســال هاي گذشته نيز 
يك ميليون و 300هزار خودرو توســط شــركت هاي 
خودرو سازي  توليد شده و امســال نيز با هدف گذاري 
و برنامه زمان بندي اعالم شــده، يــك ميليون خودرو 
در كشور توليد مي شود. با اين شــرايط اگر اصالحات 
مطرح شده در طرح ســاماندهي توليد و بازار خودرو 
براي عرضه اين محصول در بورس انجام شود، مي توان 
انتظار داشت با كشف قيمت و عرضه خودرو در بورس، 
تقاضاي انتفاعي كنوني بازار حذف و خريد خودرو فقط 
به تقاضاي واقعي خريداران محدود شود. در واقع، وقتي 
خودرو با قيمت روز به تيراژ كافي در بورس عرضه شود 
ديگر كسي به جز مصرف كننده واقعي به دنبال خريد 
خودرو نيست و هر كس مي تواند با قيمت كشف شده 

مشخص اقدام به خريد خودرو از طريق بورس كند.

   بازارهاي رقيب
عامه مردم همواره با هدف حفظ ارزش دارايي ريالي در برابر تورم به دنبال محل امني براي سرمايه گذاري هستند و 
به فراخور ميزان دانش مالي و اندازه و نوع سرمايه ريالي به سمت يكي از بازارهاي سرمايه پذير نظير طال و سكه، ارز، 
بورس و حتي خودرو و لوازم خانگي حركت مي كنند. در ميان اين بازارها، بازارهاي ارز و طال به واسطه محدوديت هايي 
كه در نگهداري و حتي خريد دارند، كمتر براي سرمايه گذاري كالن مورد استقبال عامه مردم قرار مي گيرند و در مورد 
كاالهاي با دوام نظير خودرو و لوازم خانگي نيز به واسطه مشكالت نگهداري و استهالك، سرمايه گذاري ها عمدتًا 
در حد نياز مصرفي يا نيازهاي احتمالي آينده انجام مي شود. در اين ميان، بورس و مسكن جدي ترين رقباي جذب 
سرمايه گذار در اقتصاد ايران محسوب مي شوند كه به خصوص در يكي دو سال اخير رقابت پررنگ تري در جذب عامه 
مردم داشته اند. بررسي وضعيت اين دو بازار از ميانه سال96 كه بازار ارز ملتهب شد و رشد قيمت ها استارت خورد، 
نشان مي دهد در ظاهر بازده بازار سرمايه )براساس رشد شاخص كل بورس( نسبت به بازده بازار مسكن بسيار باالتر 
بوده و آمارها نيز اين نكته را تأييد مي كند اما نتيجه مقايسه بازده اين دو بازار با ميزان دانش موردنياز و ريسك دو بازار، 
نتيجه كامالً متفاوتي دارد. در حقيقت آنچه باعث شده سرمايه گذاري ايرانيان در امالك و مستغالت به خصوص مسكن 
به يك اصل در اقتصاد تبديل شود، كم خطري سرمايه گذاري در اين بازار در طول تاريخ بوده كه همواره رضايت مشتري 
را با سود مطلوب و تضمين سرمايه، تأمين كرده؛ درحالي كه در بازارهاي موازي همواره اصالحات قيمتي شديدي تجربه 
مي شود و نظير اتفاقي كه از سه ماه پيش در بورس رخ داده، ريزش بيش از 50درصدي قيمت ها نيز دور از انتظار نيست.

در مبادالت روز دوشنبه بازارسهام رقم خروج پول 
سرمايه گذاران حقيقي از كف سامانه هاي مبادالت 
ســهام كاهش يافت. درحالي كه روز يكشنبه اين 
رقم به 1600ميليارد تومان رسيده بود ديروز رقم 
كل پولي كه حقيقي ها از بازار خارج كردند در حد 
420ميليارد تومان محدود ماند. ضمن آنكه در نيم 
ساعت پاياني وقت مبادالت ورق برگشت و حتي شاهد ورود پول حقيقي ها به 

بازار بوديم.
به گزارش همشهري، با توجه به اين تحوالت در مبادالت روز گذشته شاخص 
كل بورس تهران 2.16درصد افت كرد و تحت تأثير اين نزول 101هزار ميليارد 

تومان از ارزش سهام شركت هاي بورس و فرابورس كاسته شد.

بازارسهام ديروز براي دومين روز متوالي با نزول مواجه شد. اين نزول در حالي 
اتفاق افتاد كه رشد بازار ســهام در روزهاي چهارشنبه هفته قبل و شنبه هفته 
جاري اميدواري ها را براي توقف روند نزولي بازار ســهام بيشتر كرده بود اما از 
روز يكشنبه شــاخص كل بورس تهران دوباره وارد روند نزولي شد و اين نزول 
در مبادالت ديروز هم ادامه يافت به طوري كه در دادو ســتد هاي روز گذشته 
شاخص كل بورس تهران با 32هزارو 826هزار واحد به يك ميليون و 490هزار 
واحد رسيد و معادل 2.16درصد كاهش يافت. با نزول روز گذشته جمع كل نزول 
ارزش بازار سهام ظرف روز هاي يكشنبه و دوشنبه به 226هزار ميليارد تومان 
رسيد. ديروز همچنين ارزش كل معامالت 35درصد افت كرد و جمعا به 11هزارو 
571ميليارد تومان رسيد. اين ميزان معامله 6هزارو 156ميليارد تومان كمتر از 

معامالت روز يكشنبه بود.
با نزول شــاخص كل بورس تهران به محدوده يك ميليــون و 490هزار واحد 
احتمال نزول شــاخص كل تا محدوده يك ميليون و 350هزار واحد افزايش 
يافت. تحليلگران تكنيكي بر اين باورند كه احتماال شاخص بورس در يك دوره 

بلندمدت با صعود ها و نزول هاي پي درپي خود را به اين محدوده نزديك خواهد 
كرد و احتماال اين منطقه، محدوه پايان نزول شاخص است.

با وجود اين احتماالت، مسئوالن بازار سرمايه در تالشند از طريق پمپاژ نقدينگي 
به بازار، روند نزولي بازار سهام را متوقف كنند. اين احتمال وجود دارد كه با تزريق 
منابع بانك ها و همينطور يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه 
از شدت نزول شاخص بورس كاسته شود، اما به نظر مي رسد براي از بين رفتن 
ترس و هيجان در بورس بايد دوره نزول سپري شود و بازار به آرامش و اعتماد 

دوباره دست پيدا كند.

نماگر هاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

2.16-32826-1490154شاخص كل بورس-واحد
34.73-6156-11571ارزش معامالت- ميليارد تومان
1.46-101-6797ارزش بازار- هزار ميليارد تومان

روند خروج پول از بورس كند شد

قيمت هر دالر آمريكا ديروز تحت تأثير بازي خواني 
اشــتباه صرافي ملي، كه به عنوان بازارساز بازار ارز 
شناخته مي شود، بار ديگر به محدوده 29هزار تومان 
بازگشت و در نهايت تا ساعت 17ديروز به 29هزارو 
400تومان رسيد. با اين افزايش، اميدواري ها براي 

تداوم روند نزولي قيمت دالر كم رنگ شد.
به گزارش همشهري، درشرايطي كه قيمت هردالرآمريكا درمبادالت روز يكشنبه 
تا سطح 28هزارو 200تومان كاهش يافته بود و اميدواري ها را به تدام روند نزولي 
قيمت ارز افزايش داده بود ديروز يك بازي خواني اشتباه و تخمين نه چندان دقيق 

از واكنش احتمالي بازار، به رشد دوباره قيمت دالر منجر شد.
صرافي بانك ملي ايران ديروز ازهمان ابتداي صبح و درزمان گشايش معامالت 
قيمت هردالرآمريكا راكمتر از 27هزار تومــان تعيين كرد و اين موضوع زمينه 
ساز ارائه سيگنال غلط به بازار شد. اعالم قيمت هاي اين صرافي به عنوان بازارساز 
بازار، عموما به عنوان مبدأيي براي تعيين جهت و قيمت ها در بازار درنظر گرفته 

مي شود.
ديروز مشكل از آنجا شروع شد كه به موازات كاهش قيمت دالر از سوي اين صرافي، 
نرخ درهم امارات كه در كف بازار به عنوان قيمت ساز دالر شناخته مي شود، در بازار 
آزاد نسبت به روز قبل به شكلي متناسب كاهش نيافت و در محدوده همان نرخ هاي 
قبلي نوسان كرد؛ به نظر مي رسد اين موضوع، سيگنال غلطي را به فعاالن بازار ارز 
صادر كرد كه دست بازار ســاز براي عمق بخشي به بازار درهم پر نيست و همين 
موضوع به افزايش تقاضا در بازار ارز منجر شد زيرا همانطور كه اشاره شد قيمت 
درهم خود مبناي عالمت دهي به قيمت دالر است و بسياري از فعاالن بازار ارز، 

قيمت دالر را بر مبناي نوسان هاي نرخ درهم محاسبه مي كنند.
در نتيجه اين تحوالت ديروز قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد به سرعت از محدوده 

28هزارو 200توماني كه، در روز يكشنبه به آن دست يافته بود، فاصله گرفت و به 
محدوده 29هزار تومان رسيد.

اين روند صعودي تا بعداز ظهر هم ادامه يافت و در نهايت تا ساعت 17ديروز و تا 
لحظه تنظيم اين گزارش قيمت هر دالر آمريكا به 29هزارو 400تومان رسيد. 
تحت تأثير اين رشــد قيمت، صرافي بانك ملي هم مجبور شــد قيمت هر دالر 
آمريكا را 1210تومان افزايش دهد و به 28هزارو 200تومان برســاند. مقامات 
بانك مركزي مي گويند با انجام برخي گشــايش هاي ارزي ازجمله بازگشــت 
ارز هاي صادراتي و آزاد شــدن منابع ارزي بلوكه شــده ايران در ساير كشور ها 
به زودي زمينه كاهش ارز فراهم مي شود؛ موضوعي كه مي تواند به لحاظ بنيادين 
هم عمق بازار ارز را افزايش دهد و هم دست بانك مركزي را براي پاسخگويي به 

تقاضاهاي كف بازار پر كند.

قيمت ارز در صرافي هاي مجاز تا ساعت 17ديروز- ارقام به ريال
تغييرقيمت زندهنرخ ارزها

282،06012،1104.49دالر
330،44010،4203.26يورو

379،73010،3902.81پوند انگليس
79،6101،9202.47درهم امارات

37،7508802.39لير تركيه
320،7009،4003.02فرانك سوئيس

43،1801،0402.47يوان چين
293،00010،0003.53ين ژاپن

220،6605،9002.75دالر كانادا
210،5305،6302.75دالر استراليا

بازي خواني اشتباه در بازار ارز
دالر در مبادالت روز دوشنبه بازار آزاد دوباره به محدوده باالي 29 هزارتومان بازگشت

و خودر

بستني 20تا50درصد گران شد
يك  ماه اســت اخبار افزايــش قيمت 
بســتني به گوش مي رســد. خبرهايي 
كه واكنش هــاي متفاوتــي را به دنبال 
داشته و در آخرين مورد، باعث شد يكي 
از برندهاي مطرح بعد از اعتراضات شديد 
به افزايش هزار توماني يكي از توليدات 
پرطرفدارش، قيمت آن را دوباره به همان نرخ ســابق بازگرداند. اما 
نگاهي به يخچال هاي سوپرماركت ها نشان مي دهد شايعات شنيده 

شده بي اساس نبوده است. 
به گزارش همشهري و براساس گفته هاي فروشندگان، قيمت انواع 
بستني در يك  ماه اخير بين 20تا50درصد افزايش يافته و اين افزايش 
قيمت در محصوالت برند ميهن بيشتر از ديگر شركت ها اعمال شده 
است. گفته مي شود انواع بستني هاي اين شركت در طول يك ماه اخير 
دســت كم هزار تومان افزايش قيمت داشته اند و به طور مثال بستني 
حصيري)ناني( از 3هزار تومان به 4هزار تومان رسيده و زمزمه هايي 
درباره 4هزار توماني شــدن بســتني هاي قيفي ميهن هم به گوش 
مي رسد كه هم اكنون 3هزار تومان قيمت دارند. قيمت كيم - بستني 
پرطرفدار بزرگسال ها و نوستالژي بازان- هم در كمال ناباوري به 3هزار 
تومان رسيده درحالي كه همين بستني تا يك سال پيش 500تومان 
قيمت داشت. مگنوم كه يكي از معروف ترين بستني هاي برند ميهن 
است از ابتداي امســال 100درصد افزايش قيمت داشته و از 5هزار 
تومان ابتدا به 8و در نهايت به 10هزار تومان رســيده و بستني ساالر 
هم هم اكنون 8هزار تومان است كه طبق گفته هاي فروشندگان در 
خريدهاي جديد 10هزار تومان مي شود. نيمه هاي شهريورماه عالوه 
بر گراني بستني يك موضوع ديگر هم در اين حوزه خبرساز شد و آن 
كمياب شدن بستني عروسكي بود كه در آن زمان كمبودش به كمبود و 
گراني كره نسبت داده شد. البته صحبت از مشكالت فني در خط توليد 
اين بستني هم مطرح بود كه با توجه به اينكه اين مدل بستني توسط 
برندهاي مختلف توليد مي شود و امكان اختالل يكباره و همزمان در 
خط توليد همه شركت ها كمي دور از ذهن است، بايد همان موضوع 
كره را به عنوان عامل نوسان عرضه بستني عروسكي پذيرفت. اما هرچه 
بود اين مشكل هم اكنون وجود ندارد و اين نوع بستني فعال با قيمت 
2هزار تومان عرضه مي شود. برندهاي معروف ديگر ازجمله كاله هم در 

اين مدت قيمت محصوالتشان را افزايش داده اند. 
بســتني يك ليتري توليدي شــركت كاله را در ســوپرماركت ها با 
قيمت هاي متفاوت 15هزار تومان و 20هزار تومان مي توان مشاهده 
كرد درحالي كه هيچ تفاوتي باهم ندارند جز در تاريخ توليد و اين نشان 
مي دهد بستني هاي يك ليتري 15هزار توماني روزهاي آخر حضور در 

سوپرماركت ها را مي گذرانند.

قيمت فروش انواع بستني در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند بستني

15000وانيلي- يك ليتريكاله
3000كيك بستني-100گرميدومينو

20000كاكائويي- 2ليتريپاك
5000چوبي وانيلي بلوبريكاله

3000حصيري زعفرانيدومينو
15000شكالتي- يك ليتريميهن 

30000شكالتي اسنيكرز- يك ليتريپاك
3000قيفي وانيلي كارنيتاميهن
8000ساالر توت فرنگيميهن

3000چوبي وانيلي شكالتيدومينو

صعود دوباره ربع سكه به قله 5ميليون
بازار طال و سكه ديروز ســرانجام روند 
كاهشي را متوقف كرد و دوباره راه صعود 
در پيش گرفت. به گزارش همشهري، در 
بازار سكه و طال گرچه ركوردهاي هفته 
گذشته جز در مورد استثنايي ربع سكه 
تكرار نشده اســت اما نمودارها دوباره 
مسير رو به باال به  خود گرفته است. در بازار طال، برخالف دو روز ابتداي 
هفته كه روند قيمتي اين فلز گرانبها به علت كاهش نرخ ارز و كاهش 
اونس جهاني به دليل نامشخص بودن وضعيت جسماني رئيس جمهور 
آمريكا، كاهش پيــدا كرده بود، ديروز افزايــش يافت. هرگرم طالي 
18عيار تا ســاعت 17ديروز در بازار تهران يك ميليون و 336هزار و 
390تومان معامله شد كه در مقايســه با روز قبل نزديك به 34هزار 
تومان رشد داشت. بخشــي از اين افزايش قيمت را مي توان به روند 
افزايش قيمت انس جهاني نسبت داد كه ديروز هر انس طال در بازار 

جهاني با قيمت يك هزار و 909دالر معامله شد.
روند صعودي در بازار سكه نيز خام بود. در اين بازار ربع سكه با 350هزار 
تومان افزايش قيمت نسبت به روز قبل، براي دومين بار 5ميليون تومان 
را پشت سر گذاشت و به قيمت 5ميليون و 150هزار تومان رسيد. سكه 
طرح جديد با 800هزار تومان افزايش به رقم 14ميليون و 400هزار 
تومان رسيد و سكه طرح قديم با قيمت 13ميليون و 600هزار تومان 
معامله شد كه نسبت به روز يكشنبه 600هزار تومان بيشتر بود. نيم 
سكه با 350هزار تومان رشد، 7ميليون و 850هزار تومان معامله شد 
و هر قطعه سكه يك گرمي نيز به قيمت 2ميليون و600هزار تومان 

رسيد كه در مقايسه با روز قبل 200هزار تومان افزايش داشت.

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 17ديروز
قيمت)تومان(نوع دارايي

1.336.390طالي 18عيار)گرم(
14.400.000سكه طرح جديد
13.600.000سكه طرح قديم

7.850.000نيم سكه
5.150.000ربع سكه

2.600.000سكه يك گرمي

مسكن
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خوشحالي گسترده ايرانيان در سراسر كشور، پس از فيناليست شدن 
پرسپوليس در آسيا بيش از هر چيز ديگري نشان داد اين مردم تا چه 
حد نياز به چنين موفقيتي داشتند. تصاويري كه ديديم –    اگرچه در 
شرايط شيوع كرونا مخاطره آميز به نظر مي رسيد- اما نشان از يك 
برون ريزي ضروري و يك نشاط سالم و همه گير داشت. در چنين 
شرايطي اما تنها 24ســاعت بعد از فيناليست شدن پرسپوليس، 
جنجال هاي خفته ســر از زير خاك بيرون آورد و مصاحبه ها عليه 
مديريت شروع شد. شجاع خليل زاده و كمال كاميابي نيا در اين مورد 
طاليه دار بودند. كاري به اين نداريم كه در اين اختالف حق با كيست 
و كدام يك از طرفين درگيري بيشتر مقصرند، اما كاش خوشي مردم 
را به اين زودي به تلخي نمي كشيديد. الاقل چند روز صبر كنيد تا اين 

لذت ادامه پيدا كند، بعد هر چه دوست داريد بگوييد.

شادي مردم را خراب نكنيد

اســتقالل در حالي بعد از پايان كارش در ليــگ قهرمانان از قطر به 
ايران برگشت كه شيخ دياباته و ميليچ آبي پوشان را همراهي نكردند. 
همينطور پرسپوليس هم بعد از فيناليست شدن در شرايطي به تهران 
بازگشت كه خبري از بشار رســن نبود. طبيعي است كه اين نفرات 
خارجي ترجيح بدهند از فرصت پيش آمده براي استراحت استفاده 
كنند، اما شرايط 2 باشگاه طوري است كه تا اين بازيكنان برنگردند، 
هواداران نمي توانند از ادامه حضور آنها مطمئن باشند. سهل انگاري 
در انجام تعهدات مالي، در كار بودن بندهاي جدايي و نيز پيدا شدن 
مشــتريان احتمالي براي اين بازيكنان مي تواند ترســناك باشد؛ 
مخصوصا كه 2 باشگاه ديگر توان جذب بازيكن خارجي ندارند. فكر 
كنيد يكي مثل بشار كه چهره درخشان پرسپوليس در قطر بود جدا 
شود؛ در اين صورت سرخپوشان حتما براي فصل آينده و مخصوصا 

فينال آسيا كار دشواري خواهند داشت.

نگراني مشترك سرخابي ها

حسن روشن پيشكسوت استقالل اخيرا مقايسه جالبي انجام داده و 
گفته: »كريم باقري در پرسپوليس دستيار است، اما در استقالل همه 
مي خواهند سرمربي باشند.« اشاره كامال درستي است. كريم در اين 
سال ها دستيار 4 سرمربي در پرســپوليس بوده؛ علي دايي، برانكو، 
كالدرون و گل محمدي. همه هم از همكاري با او رضايت داشتند و 
خود كريم هم به جايگاهش قانع بوده. بعد از جدايي برانكو وقتي شايعه 
سرمربيگري كريم مطرح شد، خودش فورا همه  چيز را تكذيب كرد تا 
كار اصال بيخ پيدا نكند. االن هم كه بين خليل زاده و مديران پرسپوليس 
اختالف به وجود آمده، كريم گفته: »خودم دست شجاع را مي گيرم 
مي برم باشگاه.« باقري يكي از بزرگ ترين نعمت هاي پرسپوليس 
است كه تيمي مثل استقالل جاي خالي نفر مشابهش را حس مي كند.

كريم؛ هماني كه استقالل ندارد

نكته بازي

ليلي خرسند| ســكوت آزاردهنده اي است. 
عادت نداريم ورزشگاه آزادي را اينطور خلوت 
ببينيم؛ چند نگهبان و كارمندي كه به اجبار 
سركارشان حاضر شده اند تنها كساني اند كه 
در ورودي ورزشگاه مي شود ديد. سكوت بغض 
را راهي گلويت مي كند، با خودت مي گويي اگر 
كرونا نبود، چه غوغايي اينجا به پا بود؛ دختران 
و پسران جلوي سالن ها را پر مي كردند. چند 
ساعت قبل از شروع مســابقات به استاديوم 
مي آمدند و صداي شيپورها دلت را مي لرزاند، 
دست فروش ها بساط ســاندويچ و تخمه شان 
پهن بود، يكي رنگت مي كرد، به رنگ عشــق، 
به رنگ تيمــت و ديگــري پرچم دســتت 
مي داد. يكــي براي بازي بســكتبال مي آمد، 
ديگري براي كشــتي و وزنه و... اگر كرونا نبود 
و اگر بازي سياســت اجازه مي داد حتما حاال 
ورزشگاه آزادي به جاي قطر ميزبان بازي هاي 
پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا بود و همه جا 
پر از آدم هايي كه عشقشان رنگ قرمز است، يك 
روز براي تماشاي تمرين تيم صف مي كشيدند 
و يك روز براي ديدن بــازي... اما هيچ كدام از 
اينها نيست و هر كجا را كه نگاه مي كني حسرت 
شادي هاي گذشته را مي خوري، هرچند يادت 
مي آيد تو به عنوان يك زن كوچك ترين سهم را 

در اين شادي ها داشتي و بيشتر روزها درهاي 
اين ورزشگاه به رويت بسته بوده است.

در سكوت صبحگاهي آزادي صداي چند دختر 
و مادر سر ذوقت مي آورد، صدايي كه از سمت 
درياچه مي آيد. تعدادشان زياد نيست. دختران 
گرم مي كنند و مادران تماشا. چند روزي است 
كه مســابقات قايقراني قهرماني ايران برگزار 
مي شود و امروز نوبت رويينگي هاست كه به آب 
بزنند. مادران دور هم جمع شده اند و از پشت 
ماسك صدايشــان به زور به گوشت مي رسد. 
به يكــي مي گويند مادر پــاي كار. حق دارند 
اين لقب را به او بدهنــد: »هر روز صبح از كرج 
براي تمرين، دختــرم را به درياچه مي آورم.« 
اين صحبت هاي مادر ســما حشم دار است، 
مادري كه از ساعت 4 صبح تا عصر كه تمرين 
دختر تمام شود، كنار اوست. مادران ديگر هم 
مثل او هستند. مادراني كه از مريوان آمده اند، 
از نبود قايق در شهرشــان گاليــه مي كنند، 
اينكه دختران شــان بايد با قايق هاي دست 
دوم تعميري پارو بزنند. مادر ســما مي گويد: 
»راه طوالني اســت، نمي توانم او را بگذارم و 
برگردم. در ماشين مي مانيم.« صندوق عقب 
ماشين او آشپزخانه ســيار است: »همه  چيز 
تويش پيدا مي شود؛ پتو، متكا، گاز پيك نيكي، 
قابلمه و هر چيزي كه براي آشپزي الزم است.« 
مادر آرينا رجبي ام اس دارد و هر روز نمي تواند 
او را سر تمرين ببرد و مادر ســاريه كريميان 
است كه كمك حال او شــده. آنها اهل مريوان  
هستند. مادر ساريه مي گويد: »ما از قايقراني 
فقط درياچه اش را داريم، درياچه زريوار، بقيه 
امكانات مان صفر است.« دختران آنها از وقتي 
تيم ملي در زريوار اردو داشته، عاشق قايقراني 
شده اند. مادر ساريه در اين سال ها كمك  حال 
مســئوالن تيم مريوان هم بوده: »هميشــه 
هســتم. هر كمكي بخواهند انجام مي دهم. 
خيلي وقت ها تا تمرين بچه ها تمام شود، من 

برايشان صبحانه آماده مي كنم.« 
بودن كنار بچه ها، اتفاقــات خوبي را هم براي 
مادران داشته اســت. گالله مرادپور مادر اسرا 
جوانمردي اســت. او هم از كرج مي آيد. او در 
همين رفت وآمد خودش هم ورزشــكار شده 
و حتي به تيم ملي هم رســيده: »از قايقراني 
خوشــم آمد. االن عضو تيم دراگون بت باالي 

45ساله ها هستم.«
مادران از سختي ها مي گويند ولي خوشحالند 
كه اين ســختي ها را به خاطر ورزشكار بودن 
دخترانشان تحمل مي كنند نه چيز ديگري. 

برخالف تصور براي آنها مــدال هم زياد مهم 
نيســت. مادر آرينا مي گويد: »مهم اين است 
كه ورزش مي كنند، اين وســط اگر مدالي هم 

بگيرند، خوشحال مي شويم.«
چند روز پيش مســابقات پسران برگزار شده 
ولي متفاوت از مسابقات دختران بوده. داوران 
از سكوت مسابقات پسران مي گويند: »دخترها 
قشنگ تشــويق مي كنند ولي پسرها انگار نه 
انگار مسابقه داشتند.« روي سكوها تماشاگري 
نيست. مادران و دختراني كه مسابقات شان به 
پايان رسيده، تنها تماشاگر كساني هستند كه 
روي آب پارو مي زنند. اســرا مسابقه داده و در 
حال تشويق نگار و زهراســت. 18ساله است 
اما دوســتانش به او پيشكســوت مي گويند: 
»از 10ســالگي در اردوها هســتم. خانه اولم 
اينجاست.« اسرا بيشتر رشته هاي قايقراني را 
امتحان كرده و از 13سالگي رويينگ را شروع 

كرده است.
اردوهاي مداوم و روزي 3جلســه تمرين كه 
نخستين نوبتش از 6صبح شــروع مي شود، 
بايد مهتا را خسته كرده باشد اما اينطور نيست. 
مهتا آهنگريان 19ساله است و به قول خودش 
از بچگي در اردوهاي قايقراني است. او مي گويد: 
»خسته مي شويم ولي وقتي روي سكو مي روي 
همه خســتگي هايت يادت مي رود.« مهتا از 
ابهر آمده، يكــي از شــهرهاي زنجان. زينب 
نوروزي هم زنجاني اســت. آنهــا مي گويند 
زنجان بهترين اســتعدادها را در اين رشــته 
دارد. استدالل زينب اين اســت كه به خاطر 
ارتفاع بااليي كه زنجان دارد، ورزشكاران اين 
استان در رشته هاي استقامتي خوبند. سدهاي 
زنجان هم اين امكان را داده كه آنها در قايقراني 
خودي نشان بدهند. سولماز عباسي قايقراني 
است كه در المپيك لندن پارو زد و حاال مربي 
رويينگ كاران سبك وزن است. او هم زنجاني 
است، اهل خرمدره. تأكيد مهتا اين است كه: 
»يك مدتي بود همه كساني كه در قايق هاي 

تيم ملي مي نشستند، زنجاني بودند.« 
در روزهاي عادي كــه كرونايي نبود، اردوهاي 
زمســتاني در تهران برگزار مي شــد و ديگر 
فصل ها قايقرانان كنار ســدها اردو مي زدند. 
همه اين اردوها بلندمدت بود. حتي شده بود 
كه آنها 5،4 ماهي به خانه هايشان نرفته بودند. 
اسرا مي گويد: »دو سال پيش موقع سال تحويل 
روي آب بودم و داشتم پارو مي زدم. چند سالي 
هم هست كه ســيزده بدر را نديده ام.« درست 
اســت كه ســاعت هاي تمرين زياد است اما 

در اردوهــا به بچه ها خــوش مي گذرد. زينب 
روزهايي را به ياد مي آورد كــه بچه ها دور هم 
مي نشستند و فيلم مي ديدند: »روزهاي عادي 
هرشب ساعت 9 بايد بخوابيم. از ظهر پنجشنبه 
تا جمعه شــب، تمرين نداريــم. در اين روزها 
بيشتر فيلم مي ديديم.« اســرا هم مي گويد: 
»روزهاي عادي خيلي وقت نداريم. اگر ماشين 
لباسشويي باشد كه لباس را ماشين مي شويد 
وگرنه بايد با پا بشوييم. دست هايمان هم تاول 
مي زند و نمي شود با دست شست. تا بخواهيم 

لباس بشوييم و وسايلمان را براي روز بعد آماده 
كنيم موقع خواب مي شود. آخر هفته را مي رويم 
خريد و يك ناهاري هم بيرون مي خوريم.« اگر 
اردوها هم كنار سد باشــد، خوشي ها تعريف 
ديگري برايشان دارد؛ آتش به پا و سيب زميني 
تنوري مي كنند. اســرا و دوستانش كتاب هم 
زياد مي خوانند. خيانــت پائولو كوئيلو كتابي 

است كه اسرا هنوز تمامش نكرده.
مهتا رو به آفتاب نشسته و وقتي نور چشم هايش 
را اذيت مي كنــد، يادش مي افتد كــه بايد از 

ســوختن زير آفتاب هم بگويد: »همين يك 
مورد خودش اصلي ترين ســختي كار است.« 
زينب بيشتر از بقيه ســوخته و اسرا مي گويد: 
»ما رومالي داريم ولي زينب نه.« منظورش اين 
است كه ضدآفتاب زده اند. وسط خاطره تعريف 
كردن، دوستانشــان را هم تشويق مي كنند. 
صداي آنها و مادران سكوت آزادي را شكسته. 
دختراني كه آرزوي رسيدن به المپيك را دارند 
و مادراني كه تمام قد كنارشــان ايستاده اند و 

دلخوشي شان، بودن آنها در ورزش است.

همپيمانباقايقرانها
 دختران قايقران حامي بزرگي دارند؛ مادران. مادراني كه از ساعت 4 صبح
 تا عصرهمراه شان هستند تا آنها براي گرفتن سهميه المپيك آماده شوند

تاج: هيچ خطري پرسپوليس را تهديد نمي كند
حكم AFC درخصوص پرونده پرسپوليس و النصر امروز اعالم مي شود

 3روز بعد از برتري پرسپوليس مقابل النصر و صعود سرخپوشان به فينال 
ليگ قهرمانان، حرف وحديث ها درخصوص شــكايت باشگاه عربستاني و 
گمانه زني درباره نتيجه اين شكايت همچنان ادامه دارد. ديروز مهدي تاج، 
رئيس سابق فدراسيون فوتبال ايران و نايب رئيس AFC با انتشار يك استوري 
در صفحه شخصي اش نوشت: »به عنوان نايب رئيس AFC موضوع اعتراض 
عليه پرسپوليس را بررسي كردم. به رغم تالش عده اي هيچ خطري باشگاه 
پرسپوليس ايران را در ليگ قهرمانان آسيا تهديد نخواهد كرد و اعتراض باشگاه 
عربستاني كامال نابجاست.« تاج در پايان استوري هم نوشت: »همه در كنار هم 
براي ايران عزيز« و كامالً شكل  و شمايلي ميهن پرستانه به حرف هايش داد. 
ديروز وكيل برانكو ايوانكوويچ هم درخصوص اين پرونده به اظهارنظر پرداخت 
و شايعه ارائه سند به باشگاه عربستاني را يك دروغ بزرگ خواند. وكيل برانكو 
ايوانكوويچ شايعه ارائه اسناد به باشــگاه النصر عربستان را يك دروغ بزرگ 
خواند. گويا در روزهاي اخير برخي افراد رســانه اي در عربستان سعودي با 
انتشار شايعه اي عنوان كردند كه دارو بوشــيچ، وكيل برانكو ايوانكوويچ به 
مسئوالن باشگاه النصر عربستان اسنادي را ارائه كرده تا اين باشگاه سعودي 
بتواند شكايت خود عليه پرسپوليس را پيگيري كند. ديروز ايسنا از قول دارو 
بوشيچ نوشت: »هرگز سندي را به كسي نداده ام! اين اصل و نگرش حرفه اي 
من است. مي توانيد از همه همكاران رسانه اي خود در ايران سؤال كنيد. بارها از 
من نسخه و سند خواستند اما من هرگز سندي را افشا نكردم. اطالعات شكايت 
باشگاه النصر از پرسپوليس را هم از طريق رسانه هاي ايران متوجه شدم.« در 
همين حال سايت سعودي اسپورت هم اعالم كرد باشگاه النصر عربستان قبل 
از ديدار نيمه نهايي برابر پرسپوليس از تخلف نماينده ايران خبر داشته اما آن را 
اعالم نكرده است. اين سايت مدعي شد باشگاه عربستاني بعد از آنكه شكست 
خورد از پرسپوليس شكايت كرد و اميدوار است كه رأي AFC به سودش 
باشد. طبق اعالم قبلي كميته انضباطي AFC حكم اين كميته درخصوص 

پرونده پرسپوليس و النصر امروز اعالم خواهد شد.

توافق استقالل با فكري، صداي نساجي را درآورد
 برخي منابع مي گويند نساجي از اين اتفاق راضي نيست

 و مي خواهد از باشگاه استقالل شكايت كند.

مسئوالن باشگاه اســتقالل بعد از چند روز تحقيق و مذاكره با گزينه هاي 
مربيگري اين تيم در فصل آينده، باالخره تصميم خود را گرفتند و محمود 
فكري را به عنوان سرمربي اين تيم انتخاب كردند.  ديروز عصر مسئله اصلي 
براي آبي ها، قرارداد فكري با نساجي قائمشهر بود و استقاللي ها براي اينكه 
در فاصله 25روز تا آغاز ليگ صاحب سرمربي شوند بايد رضايت اين باشگاه 
خصوصي را براي صدور رضايتنامــه محمود فكري جلب مي كردند، برخي 
منابع مي گويند نساجي از اين انتقال راضي نيســت و مي خواهد از باشگاه 
استقالل شكايت كند. درحالي كه رسما اعالم شده فصل جديد ليگ برتر از 
روز 10آبان ماه آغاز مي شود از جمع 16تيم ليگ برتري تا ديروز فقط استقالل 
بود كه سرمربي نداشت. مديران اين باشگاه روزهاي اخير گزينه هايي مثل 
الكس نوري، فرهاد مجيدي، جواد نكونام، مهدي پاشازاده، محمد تقوي و امير 
قلعه نويي را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت با محمود فكري براي هدايت 
اين تيم در ليگ بيستم به توافق رسيدند. فكري سابقه مربيگري در استقالل 
را سال هاي 92تا 94دارد كه در آن زمان دستيار امير قلعه نويي بوده و حاال بعد 
از 5سال دوباره به تيم دوران بازيگري اش برمي گردد. تنها سابقه سرمربيگري 
فكري در ليگ برتر همين هفته هاي پاياني ليگ نوزدهم بود كه او به نساجي 

رفت و نتايج خوبي نيز همراه با اين تيم گرفت. 

كوتاه تر از گزارش

  سيو لك مقابل شارجه
حامد لك ستاره درخشان پرسپوليس در اين مسابقات 
بــود. او واكنش هاي خوب زيادي داشــت كه شــامل 
سيوهايش در بازي اول با التعاون، ديدار با السد و مخصوصا 
مهار پنالتي مايكون در بازي با النصر مي شد. با اين همه 

يكي از كليدي ترين واكنش هاي لــك مربوط به مهار 
ضربه ويليتون در اواسط نيمه اول بازي با شارجه مي شد. 
پرســپوليس با گل زودهنگامش از حريف اماراتي جلو 
افتاده بود و اين تيم مي توانست روي ارسال بلند پشت 
مدافعان به بازي برگردد، اما لك عالي عمل كرد. درصورت 

گل شدن آن توپ، احتمال زيادي وجود داشت كه ورق 
بازي برگردد. الشــارجه با كايو و ويليتيون خط حمله 
مخوفي داشت كه در بازي قبلي 6 گل به التعاون زده بود. 
به تساوي كشيده شدن بازي در آن شرايط، يك ضربه 
روحي بزرگ براي پرسپوليس بود؛ تيمي كه به منظور 

صعود از مرحله گروهي نياز به پيروزي داشت.

  وقتي شجاع نقش بر زمين شد
يكي از سنگين ترين مســابقات پرسپوليس در قطر، 
بازي با الســد بود. نماينده قدرتمند ميزبان ازجمله 
شانس هاي اصلي رســيدن به فينال به شمار مي آمد 
و تيم يحيــي گل محمدي صرفا با ارائــه يك نمايش 
جانانه، به كمك گل دقايق پاياني عيسي آل كثير موفق 
به شكست اين حريف شــد. بعد از پايان اين بازي اما 
پرسپوليسي ها كه ناي جشــن گرفتن نداشتند روي 
زمين پهن شدند. در اين لحظات حامد لك چهاردست 
و پا خودش را به شجاع خليل زاده رساند؛ بازيكني كه 

گفته مي شود بعد از آن بازي با افت فشار مواجه شد.

  ماشاريپوف در نقش كمال!
اگر پيش از بازي پرسپوليس و پاختاكور به هواداران تيم 
ايراني گفته مي شد قرار است در 15 دقيقه ابتدايي بازي 
يك كارت قرمز داده شود كه در متن آن كمال كاميابي نيا 
قرار گرفته، همه آنها صددرصد مي گفتند كمال باز يك 
تكل بي محابا رفته و اخراج شده؛ اتفاقي كه اخيرا به وفور 
براي كاميابي نيا رخ داده است. با اين حال وقتي قرار است 
فوتبال معجزه كند، ماشاريپوف فانتزي باز روي پاي كمال 
خشــن تكل مي رود و كمك داور ويدئويي كه درست از 
همين مرحله وارد مسابقات شده، كارت زرد داور را قرمز 
مي كند. ماشاريپوف از بهترين نفرات پاختاكور بود كه 
استقالل را هم خيلي اذيت كرد، اما مقابل پرسپوليس 
اخراج شد تا سرخپوشان ضمن كسب يك پيروزي راحت، 

كمي هم نفس ذخيره كنند.

  تير حمداهلل؛ الحمدللله!
پرسپوليس در اين مســابقات زياد به تير زد، اما نكته 
اينجاســت كه همه آن بازي ها را برد. عيسي آل كثير 

تير دروازه تعاون و الســد را لرزاند، اما سرخپوشــان 
برنده شــدند. با اين حال تير دروازه در بهترين زمان 
ممكن دين خودش را به سرخپوشــان ادا كرد؛ وقتي 
دقيقه 48بازي با النصر ضربه آزاد عبدالرزاق حمداهلل 
به تير دروازه پرسپوليس خورد. مسابقه در آن دقايق 
يك - يك بود و همه مي دانند كه اوايل 2 نيمه بدترين 

زمان ممكن براي گل خوردن است.

  وداع اشكبار با عيسي
و سرانجام محروميت عجيب عيسي آل كثير در فاصله 
3 ساعت تا بازي نيمه نهايي، ابتدا پرسپوليسي ها را تا 
مرز جنون خشمگين كرد، اما فورا مايه وحدت آنها و 
منبع الهام براي مبارزه در يك جنگ نابرابر شد. تصوير 
خداحافظي پرسپوليسي ها با عيسي در هتل، فوق العاده 
عجيب و تكان دهنده بود. اين نيرو كه حتي از پشت يك 
عكس به بيننده منتقل مي شــد، نهايتا كاري كرد كه 
پرسپوليسي ها در شرايط دشــوار حتي با وجود عقب 

افتادن و 10 نفره شدن بازي را ببرند.

  سرخ دراماتيك
5 لحظه خاص پرسپوليس در راه رسيدن به فينال آسيا

بهروز رسايلي|  پرسپوليس با برگزاري 7 بازي در كمتر از 20 روز به فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيد. طبيعي است 
كه در اين مسير، آن هم با اين همه فشردگي و حساسيت، اتفاقات خاطره انگيز زيادي رخ داده باشد، اما براي 
ثبت در تاريخ، مي توان 5 لحظه كليدي را از دل مسابقات سرخپوشان بيرون كشيد و به آنها جداگانه نگاه كرد. 
صد البته همه گل ها در چنين تورنمنت هايي كليدي اند، اما اين 5 لحظه خاص بيرون از آنها انتخاب شده است.

  شجاعي: مي خواستم آن خوشحالي را به AFC نشان دهم
    زننده گل صعود پرسپوليس اعتقاد دارد كار يحيي در هماهنگ كردن بازيكنان جديد قابل ستايش بوده است

اميرحسين اعظمي| علي شجاعي وينگر چپ پاي پرسپوليس، در بازي هاي دوحه به اندازه ديگر بازيكنان جديد پرسپوليس فرصت نداشت تا خودش را نشان دهد ولي بازي با النصر بهترين زمان ممكن بود 
تا اين بازيكن براي زدن يك پنالتي سرنوشت ساز پشت ضربه بايستد. او با اعتماد به نفس باال پشت توپ ايستاد و آن پنالتي مهم را تبديل به گل كرد تا پرسپوليس به فينال آسيا برسد. با شجاعي درخصوص 

رسيدن به فينال ليگ قهرمانان، خوشحالي بعد از گلش برابر النصر و مسائل مختلف ديگر صحبت كرديم.

  از آخرين پنالتي پرسپوليس برابر النصر شروع 
كنيم. خودت دوست داشتي پنالتي پنجم را بزني يا كادر 

فني تصميم گيرنده بود؟
كادر فني تصميم گرفت. اول آنهايي كه خودشان مي خواستند پنالتي 
بزنند در ليست قرار مي گرفتند، كادر فني از همه سؤال كردند و من هم 

گفتم كه دوست دارم پنالتي بزنم.
  برخي مي گويند بازيكنان چپ پا خوب پنالتي 

نمي زنند، تو اين حرف را قبول داري؟
نه اصال اينطور نيســت. 3پنالتي تيم النصر را بازيكنان چپ پا زدند و 
چپ پاها خيلي بهتر از بازيكنان راست پا پنالتي مي زنند. خوشحالم كه در 

نهايت پنالتي من هم تبديل به گل شد.
 خوشحالي بعد از گلت هم جالب بود، واقعا با آن 

سرعت قصد داشتي كجا بروي؟
من خيلي خوشــحال بودم چون رفتن به فينال آسيا با اين وضعيتي 
كه فوتبال ايران دارد بسيار سخت است. شــما ديديد كه النصر براي 

بازيكنانش چه پاداشي درنظر گرفته بود و مي بينيد كه تيم هاي عربي چه 
بازيكناني را از اروپا يا آمريكاي جنوبي به تيم هايشان مي آورند. وقتي آن 
پنالتي تبديل به گل شد احساس كردم كه تمام زحمت هاي مجموعه 
پرسپوليس نتيجه داد. كادر پزشكي، تداركات و ماساژورها هم خيلي 
زحمت كشيدند كه البته ديده نشــد. همه  چيز دست به دست هم داد 
و وقتي اين گل را زدم نمي دانستم بايد كجا بروم. فقط مي خواستم آن 

خوشحالي را به AFC و فوتبال آسيا نشان دهم.
 مثل اينكه وسط راه هم به كريم باقري برخورد 

كردي؟
در آن صحنه آقاكريم خواســت مرا بگيرد كه به ايشان برخورد كردم و 

ترسيدم كه چيزي شده باشد. از ايشان عذرخواهي مي كنم.
 دوست نداري سبك خوشحالي ات را عوض كني؟

اين خوشحالي كه ديباال آن را انجام مي دهد خيلي دوست دارم. قبال در 
نساجي هم اينطور خوشحالي مي كردم و خدا را شكر كه نخستين بار در 
پرسپوليس هم آن را انجام دادم. اميدوارم در بازي هاي بعدي گل بزنم و 

به اين سبك خوشحالي كنم.
 در مورد محروميت عيســي 

آل كثير چه صحبتي داري؟
اين محروميت عادالنه نيست چون عيسي از 
زماني كه در صنعت نفت بود هم اين خوشحالي 
را انجام مــي داد. اميدوارم ايــن محروميت 

بخشيده شود.
 در بازي هــاي قطر فرصت 

زيادي براي بازي كردن نداشتي. آيا اين 
موضوع براي تو ناراحت كننده است؟

وقتي با باشگاه قرارداد بستم شرايط نرمالي نداشتم چون يك 
مصدوميت طوالني را پشت سر گذاشتم و 40روز نتوانستم تمرين 

كنم. وقتي قرارداد امضا كردم 4روز بعد به قطر رفتيم و 8روز بعد 
بازي اول برگزار شــد. بدن من شرايط خوبي نداشت و كم بازي 

كردن من در قطر طبيعي بود. البته فكر هم نمي كردم به اين 

بازي ها برسم ولي خدا را شكر كه بدنساز بسيار خوب پرسپوليس در 
قطر با من به صورت اختصاصي كار كرد و شــرايط خوبي پيدا كردم. 
بايد از دكتر مظاهر تشكر كنم كه خيلي تالش كرد تا به شرايط خوبي 
برسم. وضعيت من طوري شد كه بتوانم دقايقي بازي كنم. بازي كردن 
در پرسپوليس خيلي مهم اســت ولي واقعا در اين تورنمنت فقط به 
موفقيت پرسپوليس فكر مي كردم و اميدوارم اين روند خوب را ادامه 
دهيم. من هم تالش مي كنم تا براي شــروع ليــگ برتر به وضعيت 

ايده آل تري برسم.
 فكر مي كني پرسپوليس قهرمان آسيا شود؟

كارمان اينجا تمام نشده و با تمام انگيزه مي رويم تا نام پرسپوليس و ايران 
در آسيا بدرخشد. ما بايد براي سوپرجام، ليگ برتر و فينال ليگ قهرمانان 
آماده شويم. واقعا با اين وضعيت رسيدن به فينال كار آساني نبود ولي 
بايد اين كار بزرگ را تكميل و قهرماني را به هواداران پرسپوليس هديه 

كنيم. در بازي فينال با تمام وجود مي جنگيم.
 در مورد نقش يحيــي گل محمدي در اين 
موفقيت صحبت كن. كار كردن با اين مربي چطور 

است؟
وقتي 7بازيكن جديد به تيم اضافه مي شود و چند بازيكن 
تأثيرگذار هم جدا مي شوند، نقش سرمربي بسيار مهم 
است. هماهنگ كردن اين تيم كار بسيار سختي بود، با 
اينكه بازيكنان خيلي زحمت كشيدند ولي هماهنگ 
كردن اين تيم كار هر كسي نبود. در فاصله يك هفته 
مانده به شروع اين بازي ها، تغييرات نسبتا زيادي 
در پرسپوليس ايجاد شد و كار گل محمدي ارزش 

بسيار زيادي داشت و قابل ستايش است.

راه المپيكي شدن
براي دختران قهرمان شدن در ايران مهم نيست، آنها مي خواهند به المپيك برسند اما از اسفند سال گذشته نتوانسته اند تمرين منسجمي 
داشته باشند. سولماز عباسي مي گويد: »از اسفند و بعد از تعطيلي اردوها به خاطر كرونا به 3نفري كه شانس گرفتن سهميه را دارند، ارگومتر 
داديم كه در خانه تمرين كنند.« ارگومتر دستگاه شبيه ساز تمرينات قايقراني است. اما چند ماهي است كه اين 3 نفر در درياچه آزادي تمرين 
مي كنند. از بين اين 3نفر قرار است 2نفر براي مسابقات آسيايي و جهاني كه ارديبهشت سال آينده برگزار مي شود، انتخاب شوند. عباسي 
تأكيد مي كند كه بقيه قايقران ها هم فرصت دارند تا در تست ها شركت كنند و اگر بهتر از اين نفرات بودند، مي توانند به مسابقات اعزام شوند. 

اين دختران در سبك وزن براي قايق 2نفره رقابت مي كنند، نازنين ماليي هم در قايق  تك نفره سنگين مدعي حضور در المپيك است.

ث
مك

چادر به جاي خوابگاه

بعضي ها انتقاد دارنــد كه چرا 
فدراســيون قايقراني در شرايط 
كرونايي مسابقات قهرماني كشور 
را برگزار كرده اســت. عليرضا 
ســهرابيان، رئيس فدراسيون 
مي گويد كه همــه پروتكل هاي 
بهداشتي رعايت شده است: »از 
هالل احمر خواستيم به ما چادر 
بدهند. هيچ كس بــه خوابگاه 
نرفت. مســابقات يكروزه بود و 
هر ورزشــكاري هم مي خواست 
اســتراحت كند، چادر داشت. 
غذاهايشــان را هــم همانجا 
مي خوردند.« هيأت ها بعد از گرفتن 
تست كرونا تيم ها را عازم تهران 
كرده بودند اما بودند كساني كه 
حاضر به مسابقه نشدند: »بعضي 
از خانواده ها حتي اجازه ندادند 
بچه هايشان تست كرونا هم بدهند. 
نگران بودند در شلوغي  آزمايشگاه 

درگير كرونا شوند.«
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بررسي تحوالت قره باغ در مجلس
يك عضو هيأت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت كه اين كميسيون در جلسه اي 
تحوالت قره باغ را مورد بررسي قرار خواهد داد. يعقوب رضازاده به ايسنا گفت: هيأتي از كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس از مناطق مرزي 2استان اردبيل و آذربايجان شرقي در پي مناقشات اخير بين جمهوري 
آذربايجان و ارمنستان بازديد كرد كه گزارشي از بازديد صورت گرفته را در جلسه اي در كميسيون امنيت ملي 
ارائه خواهد كرد. وي گفت كه در اين جلسه مسئوالني از وزارت خارجه حضور خواهند داشت و كميسيون تحوالت 
قره باغ را مورد بررسي قرار خواهند داد. به گزارش همشهري،  اخيرا هيأتي از كميسيون امنيت ملي به منطقه 
مرزي ايران و آذربايجان براي بررسي تحوالت اخير در منطقه قره باغ رفت كه طبق بازديد به عمل آمده طي چند 

روز گذشته چند خمپاره و راكت به مناطق داخل خاك ايران اصابت كرده است.

ث
مك

مجلس يازدهــم 4 ماه پس از 
استقرارش، اعضاي گروه هاي مجلس

دوســتي- پارلماني را تعيين 
كرد؛ گروه هايي كه اگرچه نقش مستقيم در 
سياســت خارجي ندارند، اما تشكيل همين 
گروه هــا مقدمه فعال شــدن ديپلماســي 
پارلماني در مجلس يازدهم اســت. مجلس 
شوراي اســامي با 120كشــور دنيا رابطه 
پارلمانــي دارد و در مجلــس اخيــر ايــن 
120كشــور در 25گروه تقسيم شده است. 
براساس يك ســنت رياست گروه دوستي – 
پارلماني 2كشور ســوريه و لبنان به رئيس 
مجلس مي رســد. همچنان كه در اين دوره 
محمدباقر قاليباف، رياســت ايــن دو گروه 
دوســتي- پارلماني را بر عهــده گرفته و در 
مجلس دهم نيــز علي الريجانــي، رئيس 
گروه ها بود. از گروه هاي دوستي – پارلماني 
به عنــوان انجمن هــاي پارلمانــي هم ياد 

مي شود.
تشــكيل گروه هاي دوســتيـ  پارلماني در 
مجلس شــوراي اســامي ايران به اواسط 
دوره دوم مجلس بازمي گــردد كه مجلس 
با پيشــنهاد و درخواســت چنــد پارلمان 
خارجي مواجه شد. براساس گزارش باشگاه 
خبرنــگاران جــوان، در آن دوره به دليــل 
مشــكات ايجادشــده از جنگ تحميلي، 
كمبود امكانــات و... به تشــكيل گروه هاي 
دوستي اهميت الزم را نمي دادند، اما پس از 
پايان يافتن جنگ تحميلي و آغاز دوره سوم 
مجلس، موضوع تشكيل گروه هاي دوستي 
ـ پارلماني با تأكيد رئيــس وقت مجلس در 
دســتور كار قرار گرفت و پــس از طرح در 
هيأت رئيسه، 12مهر 1368 آيين نامه تشكيل 
گروه هاي دوســتيـ  پارلماني تصويب شد 
و آذر همان سال نخســتين گروه دوستيـ  

پارلماني با كشور پاكستان شكل گرفت.
با رفتــن علي الريجانــي از شــوراي عالي 
امنيت ملــي به مجلس و با ســابقه اي كه او 
در مذاكرات هســته اي داشت، نگاه مجلس 
به حوزه ديپلماسي پارلماني تقويت شد، اما 
در همان دوران الريجاني، رفت وآمد برخي 
هيأت هاي خارجي پارلمانــي به مجلس با 
انتقادها و حاشيه هايي هم همراه بود. به عنوان 
نمونه پوشش ماريچه اسخاكه، سياستمدار 
هلندي و نماينده پارلمان اروپا كه در سال 94 
همراه يك هيأت 7نفره به تهران سفر كرده 
بود در ديدار با علي الريجاني حاشــيه هاي 
بســياري براي مجلس درســت كرد. با اين 
حال در برخي مقاطع حســاس، گروه هاي 
دوســتي- پارلماني مجلس ايران به كمك 

ديپلماسي رسمي كشــور آمده اند؛ به عنوان 
نمونه سفرهاي چندباره نمايندگان مجلس به 
سوريه در روزهايي كه اين كشور درگير جنگ 
با تروريست هاي داعش بود، در آن ايام مورد 
توجه قرار گرفت. يكي از اين ســفرها، سفر 
عاالدين بروجــردي و هيأتي از نمايندگان 
مجلس دهم در خرداد ســال 97به سوريه و 
ديدارشان با بشار اسد در آن ايام بود. اعضاي 
گروه هاي دوســتي – پارلمانــي همچنين 
به عنوان گزارشــگران مذاكرات و سفرهاي 
وزير خارجه يا ســاير وزيران يا معاون او به 
كشورهاي مختلف هم عمل مي كنند. معموال 
رسم بر اين اســت كه وزير خارجه يا يكي از 
وزيران در نشست هاي بين المللي يك يا چند 
نفر از اعضاي گروه هاي دوســتي- پارلماني 
مجلس را با خودشان همراه مي كنند و گاهي 
حتي تذكراتي در مجلــس از جنس عاقه 
نمايندگان به سفر با وزيران شنيده مي شود 
كه اعتراض مي كنند چرا در فان سفر، وزير يا 
رئيس دولت هيچ نماينده اي را با خود همراه 
نكرده اســت. در عين حــال بعضي وقت ها 
نمايندگان مجلس كه از سياســت خارجي 
و ديپلماســي كمتر اطاع دارنــد در عرصه 

ديپلماسي دردسرهايي هم درست مي كنند؛ 
يكي از همين مــوارد را محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه در يكي از روزهاي تيرماه كه 
به مجلس رفته بود، افشا كرد و گفت: »يكي از 
نمايندگان مي گفت چرا شما نمايندگان را در 
جلسات خود راه نمي دهيد؟ اتفاقاً همان برادر 
در مذاكرات به كلي سري من و پوتين حضور 
داشــت و بعد از آن گفت قرار است روسيه 
از ما نفــت بخرد. همان گفتــه موجب قطع 
خريد نفت ايران از ســوي روسيه شد؛ چون 
هركجا كه روس ها خواستند از ما نفت بخرند، 
آمريكايي ها جلوي آن را گرفتند؛ درحالي كه 
مي شد جور ديگري رفتار شود. درباره چين و 
برجام هم همين گونه است؛ اين معضلي است 
كه سياست خارجي با آن روبه روست و كسي 

هم به كمك ما نمي آيد.« 
اشــاره ظريف بــه محمدحســن آصفري، 
نماينده اراك در مجلــس يازدهم بود كه در 
جلسه علني 15تيرماه خطاب به وزير خارجه 
گفته بود: آقاي ظريف شما شاهد هستيد در 
مجلس قبل چندين بار نمايندگان با مسئوالن 
وزارت خارجه همراه شده و در ديدارهايي با 
مقاماتي همچون پوتين، بشار اسد، سيدحسن 

نصراهلل و نوري المالكي حضور يافتند. بعد از 
اين ســفرها نمايندگان گزارش هاي جامعي 
را بــه مجلس ارائــه و اعام كردنــد در اين 
مذاكرات با اين شــخصيت ها چه گذشته و 
چه درخواست هايي مطرح شده، اما بعد از آن 
وزارت خارجه اجازه نداد كه نمايندگان همراه 
با وزارتخانه سفر كنند تا مشخص شود كه در 
اين مذاكرات چه مي گــذرد؛ از اين رو اگر در 
اين مذاكرات و ديدارها پشت پرده اي وجود 

دارد، مجلس بايد متوجه شود.
در برخي دوره ها نيز اتفاق افتاده كه سفراي 
برخي كشورها از ميان روســاي گروه هاي 
دوستيـ  پارلماني انتخاب شــده اند. البته 
روساي اين گروه هاي دوســتيـ  پارلماني 
هم در مجلس معموال به اقتضاي تخصص و 
تسلطشان به همان حوزه انتخاب مي شوند؛ 
مثا مهدي سنايي كه در اوايل مجلس دهم 
از كسوت نمايندگي مجلس در آمد و رداي 
ســفارت به تن كرد، در مجلس نهم و دهم 
رياســت گروه دوســتيـ  پارلماني ايران- 
روسيه را بر عهده داشــت. او سابقه 2دوره 
ماموريت ديپلماتيك در روسيه و قزاقستان 
را هم داشت و با همين ســابقه رئيس گروه 

مجلس ايران با 120كشور رابطه پارلماني دارد كه در بين روساي اين گروه هاي دوستي- پارلماني هيچ نماينده زني نيست

گروه های دوستی - پارلمانی در25 كميته تقسيم بندی شده اند.    عكس:خانه ملت

آرايش سياست خارجي مجلس  در حاشيه سياست

  اصالح طلبان نيامدند كه بروند 
مرتضي طايــي از فعاالن سياســي اصولگــرا در گفت وگويي 
با خبرآنايــن درباره نحوه حضــور اصاح طلبــان در انتخابات 
رياســت جمهوري 1400گفــت: »تصــور من اين اســت كه 
اصاح طلبان نيامدند كــه بروند و اينطور نيســت كه قدرت را 
به راحتي تحويــل رقباي خود دهنــد.« به گفتــه طايي، اين 
خوش بيني و خوش خيالي است كه بگوييم اصاح طلبان به واسطه 
عملكرد دولت دوازدهم يا مجلس دهم يا شوراي پنجم حاضرند 
صحنه را ترك كنند. اينطور فكر نمي كنم؛ هرچند گاهي همچون 
انتخابات مجلس يازدهم حضور پررنگي در عرصه نداشتند اما در 
انتخابات هاي رياست جمهوري هميشه حاضر بودند و فكر مي كنم 

براي 1400 هم برنامه دارند.

  تعقيب قضايي 46شخصيت آمريكايي 
دبير ستاد حقوق بشــر قوه قضاييه جمهوري اســامي ايران از 
تعقيب قضايي ده ها شخصيت آمريكايي از سوي دستگاه قضايي 
ايران خبر داد. به گزارش ايسنا، علي باقري كني طي اظهاراتي در 
جمع خبرنگاران گفت: ما با تمام ابزارهاي قانوني و حقوقي كه در 
عرصه داخلي و بين المللي وجود دارد با عزمي جدي براي مقابله با 
جنايت ها ايستاده ايم و امروز اعام مي كنم كه اسامي 46 شخصيت 
حقيقي و حقوقي آمريكايي كه به نوعــي دخيل در تحريم هاي 
ظالمانه و ضد انســاني عليه ملت ايران بودند در اختيار دادستان 

تهران قرار داديم تا طبق مواد قانوني تحت تعقيب قرار دهند.

  احزاب تازه تأسيس در آستانه انتخابات
حميد مانوري، دبير كميســيون ماده 10 احزاب وزارت كشور 
در نشست خبري با اصحاب رســانه، از درخواست مجوز تاسيس 
2حزب و جبهه جديد در آســتانه انتخابات خبــر داد و تصريح 
كرد: 2يا 3 تقاضاي جديد در حال بررســي و مرحله رســيدگي 
كارشناسي هســتند و 2 جبهه ديگر هم درخواست كرده اند كه 
آن هم در دست بررسي هســت. به گزارش فارس، وي همچنين 
فعاليت »مجمع زنان اصاح طلب« را غيرقانوني دانســت و گفت 

كه اين تشكل اصا پروانه براي فعاليت ندارد.

  رسالت اصالح طلبان به سياست خالصه نمي شود
غامرضا ظريفيــان، عضو شــوراي مركزي مجمــع ايثارگران 
اصاح طلب با تأكيد براينكه اگر جامعــه از اصاح طلبان نااميد 
شود به سمت اصولگرايان نمي رود، به ايرنا گفت: جامعه ما تجربه 
جريان هاي مختلف و خشونت طلبي شبيه داعش مانند منافقين 
را دارد و نمي خواهد به آن شــرايط برگردد. ظريفيان به رقباي 
اصاح طلب هشدار داد: اگر اصاح طلبان را از كنشگري در جامعه 
حذف كنند، به اين معني نيســت كه مردم به سمت آنها خواهد 
رفت، بلكه ايــن امكان وجود دارد جامعه به ســمت جريان هاي 
خطرناك و آشوب طلب برود كه براي كشور خطرناك است. اين 
فعال اصاح طلب درباره موانع حضور اصاح طلبان در قدرت نيز 
گفت: اگر اجازه كنش سياســي و انتخاباتي به اصاح طلبان داده 
نشد و راهبردها و شرايط آنها مورد اقبال حاكميت قرار نگرفت، 
راه اصاح طلبي به پايان نرسيده؛ بايد بروند جامعه را تقويت كنند. 
گرچه رسالت اصاح طلبان در سياست خاصه نمي شود و مي تواند 
گفتمان بلندمدت خود را به عرصه هاي فرهنگ و اجتماع برده و 

جامعه اي فاخر، آزاد و قوي بسازد.

  زن ضعيف را به مرد قوي ترجيح نمي دهيم
زهرا شجاعي فعال سياســي اصاح طلب در واكنش به اظهارات 
ســخنگوي شــوراي نگهبان مبني بر آنكه زنان به خودشان هم 
رأي نمي دهند؛ گفت: من اعتقادي بــه صحبت در اين باره ندارم 
و اين توپ انداختن در زمين زنان اســت. زنان نيمي از جمعيت 
جامعه هســتند و در انتخابات، ماك، ويژگي ها و شاخص هاي 
افراد اســت. صرف زن بودن ماك تعيين كننده اي نيست، بلكه 
اين موضوع در كنار تمامي شاخص ها و ماك هاي يك فرد براي 
پست رياســت جمهوري يا نمايندگي مجلس قرار مي گيرد. اگر 
زن و مرد تمامي اين شــاخص ها را داشــتند آن زمان زن بودن 
ارجحيت پيــدا مي كند امــا زن ضعيف را به مــرد قوي ترجيح 
نمي دهيم. به گزارش خبرآناين، وي گفت: زنان اليق و توانمند 
بسياري شناسايي شده يا برخي هم خودشــان نخواستند پا در 
عرصه سياســت بگذارند. اما زنان از جهت بهره مندي از سرمايه 
اجتماعي، تزريق اميد به جامعه، وقت گذاشــتن و پاكدســتي 
و... موفق تر هســتند. البته ايــن به معناي معصــوم بودن زنان 
نيست اما در مقايســه با مردان، پاكدست بوده و كمتر وارد فساد 
شــدند. زهرا شــجاعي در پاســخ به اينكه چهره مناسب براي 
رياست جمهوري زنان در ايران چه كسي است؛ پاسخ داد: نمي توان 
اآلن به اين سؤال پاســخ داد. زنان بسياري هستند كه در تعريف 
رجل سياســي مي گنجند اما با توجه به فضاي مسموم سياست 
 نمي توان هم اكنون از آنــان نام برد؛ زيرا بناي اعتراض نســبت

 به آنان باز مي شود.

  نفي نامزد قرضي
دبيركل حزب مردم ساالري با بيان اينكه اين تشكل اصاح طلب 
در انتخابات رياســت جمهوري از نامزد قرضي و غيراصاح طلب 
حمايت نمي كند، گفــت: اگر ديگر احــزاب اصاح طلب در پي 
حمايت از اشخاص غيراصاح طلب هســت به خودشان مربوط 
اســت. به گزارش ايرنا، مصطفي كواكبيان بــا بيان اينكه صرف 
اعام حضــور در انتخابات 28 خردادمــاه 1400 چيزي را حل 
نمي كند و بايــد زمينه هاي حضــور را مهيا كــرد، گفت: دفتر 
سياســي، هيأت اجرايي و همايش فصلي حزب مردم ســاالري 
از من خواســته  اســت براي انتخابات رياســت جمهوري نامزد 
شــوم، ولي نپذيرفتم چون تجربه رد صاحيت دارم. وي افزود: 
البته تصميم حــزب براي من حجت اســت و تصميــم درباره 
 داوطلــب شــدنم در انتخابات را بــه كنگره پيــش روي حزب 

واگذار كرده ايم.

  شبيه سازي  حادثه هواپيماي اوكرايني
حجت االسام والمسلمين بهرامي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه از انجام مراحل تخصصي 
بررسي ها در مورد ســقوط هواپيماي اوكرايني خبر داد و گفت: 
ســازمان قضايي نيروهاي مسلح براي بررســي دقيق تر پرونده، 
اقدام به شبيه سازي حادثه نيز كرده است. به گزارش فارس، وي 
افزود: آنچه هم اكنون الزم اســت به صورت جدي از سوي دولت 
پيگيري و اجرا شــود، موضوع پرداخت غرامــت به خانواده هاي 
حادثه ديده اســت كه با وجود پيگيري هاي اين ســازمان هنوز 

محقق نشده است.

زان
 مي

س:
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   گفت وگوي تلفني روساي 
مجالس ايران و روسيه

محمدباقر قاليباف در تماس تلفني ويچسالو 
والودين، رئيس دوماي دولتي روســيه با 
وي، به گذشــت چند  ماه از فعاليت مجلس 
يازدهم اشــاره كرد و گفت: دوره پيش رو 
فرصت مغتنمي براي ايران و روسيه است 
كه روابط پارلماني خود را توسعه ببخشند 
 و همكاري هاي دوجانبه را شــتاب دهند.

 به گزارش خانه ملت، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي همچنين گفت: تداوم گفت وگوي 
تهران - مســكو هم در حوزه منطقه اي و 
هم در حــوزه بين المللي تأثيرگذار خواهد 
بود و ما از استمرار گفت وگو هاي سازنده دو 
كشور استقبال مي كنيم. قاليباف همچنين 
تشديد تنش هاي ارمنستان و آذربايجان 
را نگران كننده خوانــد و گفت: بايد تالش 
كنيم كه درگيري ها متوقف شود و طرفين 
با گفت وگو به مناقشات موجود پايان دهند. 
ويچســالو والودين، رئيس دوماي دولتي 
روسيه نيز در اين تماس تلفني، بر توسعه 
همكاري پارلماني ايران و روســيه تأكيد 
كرد و گفــت: اميدواريم با فراهم شــدن 
شرايط بهداشتي، شاهد تبادل هيأت هاي 
 پارلماني ميان مجالس دو كشــور باشيم.
وي با اشــاره به تشــديد درگيري هاي 
ارمنســتان و آذربايجان بر ســر موضوع 
قره باغ گفت: همچون شما معتقد هستيم 
كه بايد اين درگيري به صورت مسالمت آميز 
و از طريق گفت وگــو و مذاكره حل و فصل 
شود. در پايان همچنين دو طرف بر اهميت 
سازوكار كميسيون عالي مشترك پارلماني 

دو كشور تأكيد كردند.

تنــش در مرز هاي شــمالي ايران 
10روزي مي شــود كه باال گرفته؛ ديپلماسی

بهانه تبادل آتش، بين آذربايجان و 
ارمنســتان يك منطقه به نام قره باغ است كه از 
25سال قبل محل مناقشه بين دو كشور همسايه 
شمالي ايران بوده است. در زد و خورد اخير بارها 
مناطق ايراني نشين در مرزهاي شمالي از سوي 
طرفين مورد تعرض قرار گرفته كه خشم مقامات 
كشورمان را به دنبال داشــته است. ايران در عين 
حال هميشه براي كاهش تنش بين دو همسايه 
خود پيشگام بوده و حاال طرحي عملياتي هم براي 

پايان بحران در دست تهيه دارد.
ديروز سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه 
در نشست هفتگي خود با خبرنگاران با بيان اينكه 
ايران تحوالت اخير بين آذربايجان و ارمنستان را با 
جديت، دقت و از نزديك دنبال مي كند و در تماس 

مداوم با همه طرف هاي درگير است، گفت: ما بر 
اين تأكيد داريم كه هر چــه زودتر درگيري هاي 
نظامي خاتمه پيدا كند و گفت وگوهاي سياسي 

زمان دار بين دو طرف آغاز شود.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين با اشاره به اينكه 
در بحران ايجاد شده ايران از كنشگران معدودي 
است كه با همه طرف هاي اين موضوع روابط خوبي 
دارد، تأكيد كرد: در هميــن چارچوب براي خود 
رسالت ويژه اي براي كمك به حل اين بحران قائل 
است و در اين زمينه تاش مي كند و آماده است 

تمامي مساعي جميله خود را به كار ببرد.
مســاعي جميله اصطاحي در حقوق بين الملل 
اســت كه براســاس آن درصورت وقوع تنش و 
درگيري بين دو كشور، طرف ثالث براي كشاندن 
آن دو پشــت ميز مذاكــره تاش مي كنــد، اما 
مداخله اي در روند مذاكرات ندارد؛ اين در حالي 
اســت كه ايران عاوه بر آمادگي براي مســاعي 
جميله، آمادگي خود را براي ميانجيگري نيز اعام 

كرده است.

ســخنگوي وزارت خارجــه با بيان اينكــه ما بر 
حفظ تماميت ارضي آذربايجان، خروج نيروها از 
شهرهاي اشغال شده و آغاز گفت وگوهاي سياسي 
بين دو طرف و توقف درگيري هاي نظامي تأكيد 
داريم، گفت: در چارچوب موارد ذكر شــده ايران 
طرحي را براي حل اين بحران آماده كرده اســت 
و با مشــورت 2 كشــور درگير و همچنين ديگر 
دولت هاي منطقه و همســايگان تاش دارد اين 

موضوع را به پيش ببرد.
خطيب زاده بــا بيان اينكــه در همين چارچوب 
ايران به صورت مستمر با پايتخت هاي دو كشور 
ارمنستان و آذربايجان در تماس مستمر قرار دارد، 
گفت: اميدواريم در چارچــوب طرحي كه به آن 
اشاره كردم بتوانيم هر چه زودتر به اين جنگ پايان 
بدهيم و شاهد آغاز گفت وگوهاي سياسي بين دو 

كشور آذربايجان و ارمنستان باشيم.
ســخنگوي وزارت خارجه در عين حــال درباره 
هرگونه تعرض به مرزهاي ايران از سوي طرفين 
درگير هشدار داد و گفت: ايران نمي تواند درگيري  

در مرزهاي خود را تحمل كند. با دقت به دوستان 
خود در هر دو كشور گفته ايم مراقبت الزم را داشته 
باشــند. در روزهاي اخير روستا هاي اطراف شهر 
خدابنده و نيز اصــان دوز در مناطق مرزي ايران 
بارها شاهد اصابت راكت و خمپاره از سوي طرفين 
درگير بود، درگيري هاي آذربايجان و ارمنســتان 
آنقدر به ايران نزديك اســت كه تصاويري از اين 
مناطق منتشر شده كه ايرانيان در اقدامي خطرناك 

براي تماشاي درگيري ها در مرز تجمع كرده اند.
اين نخستين بار نيست كه ايران در رابطه با يك 
بحران منطقه اي طرح ديپلماتيك ارائه مي دهد. 
ايران با آغاز بحران سوريه در حدود 10سال قبل 
طرح 4ماده اي را براي پايان بحران در سوريه ارائه 
داد. علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي 
در تشــريح جزئيات طرح 4ماده اي ايران گفته 
بود: طرح سياســي 4ماده اي جمهوري اسامي 
ايران براي پايان دادن به بحران جاري در سوريه 
مشــتمل برآتش بس فوري، اجراي اصاحات، 
شــكل گيري گفت وگوهاي داخلــي و برگزاري 
انتخابات فراگير در اين كشــور در گذشته ارائه 

شده است.
طرح ايران بعد ها در چارچوب مذاكرات موســوم 
به آستانه كه با مشاركت روسيه و تركيه پيگيري 
شد روند عملياتي گرفت و هم اكنون روند رايزني 
براي تشــكيل كميته قانون اساسي را پشت سر 

مي گذارد.
از طرفي 5سال قبل و با شيوع بحران يمن، ايران 
طرح مشابهي را براي پايان بحران در يمن ارائه داد. 
محمد جواد ظريف در نامه اي به دبير كل سازمان 
ملل طرح ايران را مشتمل بر آتش بس، كمك هاي 
بشردوستانه، گفت وگوي داخلي بين خود يمني ها 

و دولت فراگير تبيين كرده بود.
طرف يمني درگير يعني انصاراهلل يمن پيشنهاد 
ايران را پذيرفت، اما طرف ديگر يعني سعودي ها 
با طرح اين ادعا كه موضوع عربي اســت و ربطي 
به ايران ندارد از پذيرش طرح استنكاف كرد، اما 
پس از 5ســال هنوز بحران يمن خاتمه نيافته 

است.

روي خط ديپلماسي

  حمله گانتز به ايران و تركيه
بني گانتــز وزير جنــگ رژيم صهيونيســتي در نشســتی كه 
خبرنگاراني از امارات، بحرين و عربســتان سعودي در آن حضور 
داشتند با متهم كردن ايران و تركيه به بي ثبات سازي منطقه غرب 
آسيا و تاش براي تضعيف توافق هاي سازش امارات و بحرين، ادعا 
كرد: ]آنها[ مخالف ترويج صلح در منطقه هستند و از ستيزه جويي 

منطقه اي حمايت مي كنند.

  عربستان حق اظهارنظر ندارد
سخنگوي وزارت امورخارجه درباره ســخنان وزير امورخارجه 
عربســتان مبني بر نقض برجام از ســوي ايران گفت: عربستان 
سعودي و رژيم صهيونيستي از همان ابتدا مخالف هرگونه توافق 
هســته اي با ايران بودند، پس حق اظهارنظر در اين خصوص را 
ندارند. به گزارش مهر، ســعيد خطيــب زاده درباره فعاليت هاي 
مخفيانه رياض در عرصه هسته اي نيز گفت: عربستان سعودي در 
چارچوب NPT موظف به رعايت تعهداتش است. ما به دقت در 
حال بررسي تحوالت مرتبط هستيم و به رياض هم تذكر مي دهيم 
كه به تعهدات خود پايبند باشد و اجازه دهد مسيرهاي حقوقي و 
بين المللي در مورد فعاليت هاي بعضاً پنهان و مخفيانه عربستان در 
مسئله هسته اي پيگيري شود. به نهادهاي بين المللي هم گفتيم 

عربستان را نسبت به فعاليت هاي خود پاسخگو كنند.

  ادعاي دبيركل اتحاديه عرب عليه ايران
احمد ابوالغيط، دبيركل اتحاديه عرب با بيــان اينكه منطقه در 
مرحله اي به ســر مي برد كه از نظر حجم تهديــدات و چالش ها 
بي نظير است، آنچه كه آن را دخالت هاي منطقه اي 2كشور ايران 
و تركيه مي خواند، باعث تهديد امنيت ملي عربي دانست. وي در 
گفت وگو با رسانه ها مدعي شد: دخالت هاي ايران و تركيه امنيت 
ملي تمام كشــورهاي عربي را تهديد مي كند و ما سرزمين هايي 
داريم كه توســط نيروهاي نظامي و شــبه نظامي وابسته به اين 
2كشور اشغال شده اند. دبيركل اتحاديه عرب همچنين تصميمات 

حوثي هاي يمن را به تهران  مرتبط دانست.

  اهرم ايران عليه كره
رامين مهمانپرست، ســخنگوي اســبق وزارت خارجه، درباره 
بدعهدي كره جنوبي براي بازگرداندن پول هاي ايران گفته است:  
مهم ترين اهرم در تنظيم روابط خارجي اين است كه با يك نوع 
انسجام و هماهنگي همه ابعاد روابط را كنترل كنيم. براي كشوري 
مثل كره جنوبي كه صادرات محصوالتش به ايران قابل توجه است 
و ايران بازار آنها را تامين مي كند، مي توان به وسيله دستگاه هاي 
مربوطه در قبــال رفتاري كه آنهــا انجام مي دهنــد، آنها را نيز 
تحت تأثير قرار داد. با اينگونه اقدامات، قطعا وقتي منافع كشــور 
كره جنوبي به خطر بيفتد، سعي مي كند رفتار متعهدانه تري داشته 
باشد. به گزارش ايلنا، وي اضافه كرد:  اگر با يك نوع ناهماهنگي 
و عدم انسجام در بخش هاي مختلف مواجه نبوديم، شايد تاكنون 

مي توانستيم اقدام مقابله اي انجام دهيم.

راهحلايرانبراي
بحرانقرهباغ

تهران پيش از اين براي بحران هاي 
سوريه و يمن هم طرح ارائه داده بود

 اسماعيل سلطنت پور
روزنامه نگار

مجيد مهرابي دلجو
دبير گروه سياسي

دوستي- پارلماني ايران و روسيه شده بود.
به غيــر از رئيــس مجلس كــه گروه هاي 
دوســتي- پارلمانــي ســوريه و لبنان را 
رياست مي كند، نواب رئيس هم سهمي در 
رياســت برخي ديگر از گروه هاي دوستي- 
پارلماني دارند. در اين دوره اميرحســين 
قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس اول مجلس 
رياســت گروه هاي روســيه، عراق و كويت 
را برعهده دارد. البته به غيراز اين 3كشــور 
گروه هاي دوســتي- پارلماني بوركينافاسو 
و نيجر هم به قاضي زاده هاشــمي ســپرده 
شــده اند. علي نيكزاد ثمرين، نايب رئيس 
دوم مجلس هم رياست گروه هاي دوستي 
– پارلماني ايران با آذربايجــان، اوكراين، 
ايســلند، نپال و موريتاني را برعهده دارد. 
سنت بر اين است كه هر دوره رئيس يا يكي 
از اعضاي كميسيون امنيت ملي هم رياست 
گروه هاي دوستي – پارلماني با چند كشور 
مهم را برعهده مي گيرد. اين دوره ابوالفضل 
عمويي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي 
رياســت گروه هــاي دوســتي- پارلماني 
باروس، مكزيــك، كوبا، غنــا و نيجريه را 

عهده دار شده است. 

   توصيه های مرکز پژوهش ها برای ديپلماسی پارلمانی
در سال 95مركز پژوهش هاي مجلس با مطالعه تطبيقي پارلمان هاي دنيا 13پيشنهاد براي افزايش 
عمق نفوذ و تأثيرگذاري ديپلماسي پارلماني مجلس شوراي اسالمي در عرصه روابط بين الملل مطرح 
كرد؛ ازجمله آنها مي توان به تقويت حضور زنان نماينده در تركيب گروه هاي دوستيـ  پارلماني، 
ضرورت آشــنايي رئيس و اعضاي گروه با مختصات هويتي، فرهنگي و زباني كشور هدف، لزوم 
آشنايي نماينده با اصول و فنون ديپلماسي و استفاده از تجارب انباشته شده نمايندگان ادوار گذشته 
پارلمان اشــاره كرد. با وجود توصيه مركز پژوهش هاي مجلس بر تقويت حضور زنان در گروه هاي 

دوستي- پارلماني، در دوره يازدهم مجلس هيچ نماينده زني رياست هيچ گروهي را برعهده ندارد.
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نكته روز

بخشنامه رعايت عفاف و 
حجاب در تورهاي گردشگري

اداره كل ميــراث فرهنگــي، گردشــگري 
و صنايع دســتي اســتان تهــران بــا صدور 
بخشنامه اي از آژانس هاي مسافرتي خواست 
عفاف، حجاب و حقوق شهروندي در تورهاي 
داخلي و خارجي رعايت شود. به گزارش ايسنا، 
در اين بخشــنامه كه به نام پرهام جانفشان، 
مديركل ميراث فرهنگي اســتان تهران و به 
امضاي معاون گردشگري اين اداره، خطاب به 
انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي 
و جهانگردي ايران، انجمن صنفي دفاتر سفر 
و گردشگري اســتان تهران و انجمن صنفي 
راهنمايان گردشــگري اســتان تهران صادر 
شده، آمده اســت: »عطف به مصوبات جلسه 
۴۲۷ شوراي عالي انقالب فرهنگي و تأكيد به 
دستگاه هاي اجرايي و نظارتي مبني بر رعايت 
فرهنگ و عفاف و صيانت از حقوق شهروندي 
در تورهاي داخلي و خارجي گردشــگري و با 
عنايت به اطالعات واصله، متأسفانه مشاهده 
مي شود موارد صدراالشاره با توجه به وظايف 
نظارتي ايــن وزارتخانه و جوامــع حرفه اي و 
انجمن هاي وابسته در اين خصوص در برخي 
از تورهــاي گردشــگري رعايت نمي شــود. 
خواهشمند اســت به جهت رعايت مصوبات 
ســتاد فرهنگ و حجــاب و رعايــت حقوق 

شهروندي نسبت به موارد ذيل اقدام كنيد:
 رعايت حدود پوشش كاركنان زن و 

مرد فعال در دفاتر خدمات مسافرتي 1
و گردشــگري و همچنيــن راهنمايــان 

گردشگري.
 عدم به كارگيــري كاركنــان فاقــد 

صالحيت در مراكز گردشگري تحت 2
نظارت.

 شناسايي و معرفي افراد و گروه هايي 
كه مبادرت بــه برگــزاري تورهاي 3

گردشگري غيرمجاز مي كنند.
 اطالع رســاني الزم دربــاره رعايت 

فرهنــگ عفــاف و حجــاب بــه 4
مجموعه هاي ذيربط براي رعايت موارد مذكور.
 شناســايي و جلوگيري از برگزاري 

تورهــاي گردشــگري بــه مناطق 5
نامطلوب در مقاصد داخلي و خارجي.

پيگيری گزارش

پس از انتشــار خبرهاي مرتبط به وقف انفال و منابــع طبيعي همچون 
وقف بخش هايي از كوه دماونــد و پيگيري ماجراي وقــف 5600 هكتار 
جنگل هيركاني آقمشهد ســاري در روزنامه همشهري، معاونت حقوقی 
رياســت جمهوري به منظور »حمايت از انفال و ثروت هــای عمومی« و 
»جلوگيری از تصرف مالكانه و دســت اندازی گروه های سودجو«، اليحه 
»اصالح تبصره )6( ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال 
اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه« را به كميسيون لوايح هيات دولت 
ارائه كرد. به گزارش همشهری، براساس اين اليحه تمامي اسناد اراضي و 
امالكي كه براساس وقف انفال صادر شــده ابطال و از درجه اعتبار ساقط 
مي شود. سازمان ثبت اسناد و امالك كشور نيز ملزم می شود به تشخيص 
خود يا براساس درخواست وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي، 
وزارت نيرو، ســازمان حفاظــت محيط زيســت، وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي نســبت به ابطال اسناد مذكور اقدام و بازگشت 
مالكيت دولت جمهوري اسالمي ايران را با مالكيت دستگاه هاي ياد شده بر 
انفال تثبيت كند. در پيش نويس اين اليحه آمده است: اگر حتي براساس 
آراي قطعي قضايي، اسناد مالكيت منابع طبيعي و انفال به نفع موقوفه در 
انفال صادر شده باشد، دستگاه هاي دولتي بايد در مسير نقض آراي صادر 
شده با استفاده از اعاده دادرسي و فرجام خواهي و اعتراض ثالث اقدام كنند 
و مراجع و مقامات قضايي و غيرقضايي موظف به اجراي اين قانون هستند.« 
معاونت حقوقي رياســت جمهوري در اين اليحه اعالم كرده است، »انفال 
و ثروت های عمومی از قبيل زمين های موات يا رها شــده، معدن، درياها، 
درياچه ها، رودخانه ها و ســاير آب های عمومی، كوه ها و جنگل ها مطابق 
اصل )۴5( قانون اساسی به عنوان مصاديق انفال و ثروت های عمومی تعيين 
شده اند كه در اختيار حكومت اسالمی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به 
آن ها عمل نمايد.« در پيش نويس اين اليحه آمده است: »براساس ماده )55( 
قانون مدنی، مفهوم وقف عبارت است از حبس عين مال و تسبيل منافع آن 
كه با تحقق آن، مالكيت مال، زايل و موقوفه، شخصيت حقوقی مستقلی پيدا 
می نمايد و منافع مال مزبور به اهداف مشخص شده، تعلق می گيرد. بنابراين 
امكان وقف انفال و اموال عمومی به ويژه منابع طبيعی كه قابل تملک نيست، 
وجود ندارد و براين اســاس صدور و وجود هرگونه ســند مالكيتی در اين 
خصوص، بی اعتبار است.« اين اليحه تصريح دارد: »باتوجه به گزارش های 
ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع طبيعی كشور، اقدام قانونی با تصويب 
قانون مناسب برای اعالم اعتبار اقدامات صورت گرفته و جلوگيری از تكرار 
موضوعات مشابه، الزم به نظر می رسد. در اين راستا قسمت اخير تبصره )6( 
ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش 
رقبات، آب و اراضی موقوفه، اختالل در نظام انفال و منابع طبيعی، دست 
اندازی به اموال عمومی و تضييع منافع و مصالح عمومی را باعث شده است.« 
براساس توضيحات اين اليحه، »عده  ای سودجو با صحنه سازی و تظاهر به 
تصرف در اموال عمومی و منابع طبيعی، خود را به عنوان متصرف مالكانه آن 
منابع معرفی و سپس با وقف آن، اسباب سوءاستفاده از حكم قسمت اخير 
تبصره قانون ياد شده را به منظور آسيب به جنگل ها و كوه ها و ديگر منابع 
طبيعی ملی فراهم آورند. همچنين، افراد ممكن است با سوءاستفاده از اين 

حكم قانونی، منابع ملی و انفال را وقف خاص خانواده خود نمايند.«

پيشنهاد ابطال وقف انفال و منابع طبيعي

ذرات معلق طي هفته هاي اخير در شهرهاي 
 آلودگي 

كشــور افزايش يافتــه و ممكن اســت هوا
همه گيري بيشــتر كرونا بــا آلودگي هوا 
تكميل شود. طبق بررســي هاي علمي انجام شده توسط 
دانشگاه هاروارد، به ازاي افزايش هر ميكروگرم ذرات كمتر 
از ۲.5ميكرون، 15درصد مرگ ومير ناشي از كرونا افزايش 

پيدا مي كند.
به گزارش همشهري، در بخشي از اين پژوهش آمده است: 
»غلظت باالي ذرات معلق در هوا با افزايش نرخ مرگ ومير 

در اثر كوويد-19 در ارتباط است.«
محققان كيفيت هوا در شــهرهاي مختلف آمريكا و آمار 
مرگ ومير در اثــر كرونا در اين مناطق را با هم مقايســه 
كردند و نتايج نشان داد كه افزايش اندك آلودگي هوا روي 
ساكنان مناطق آلوده منجر به باالرفتن نرخ مرگ ومير در 

اثر كرونا شده است.

بيل هاناژ، اپيدميولوژيست دانشــگاه هاروارد در اين باره 
اعالم كرده اســت: »انتقال ويروس كرونا از طريق هواي 
آلوده كامال جدي است و بايد توجه داشت كه اين ويروس 
حداقل تا چند ساعت در ذرات معلق موجود در هوا فعال 
باقي مي ماند و مي تواند افرادي را كه در منزل و خيابان و 
محل كار حضور دارند، آلوده كنــد.« نتيجه اين پژوهش 
نشــان داد در نقاطي كه آلودگي هواي باال دارند، شــمار 
فوتي هاي ناشــي از ويروس كرونا بيشــتر از مكان هاي 
ديگر اســت. در اين تحقيق اطالعاتــي از 3هزار منطقه 
آمريكا جمع آوري شد و نتايج نشان داد افزايش تنها يک 
ميكروگرم ذرات معلق در هوا موجب افزايش 15درصدي 
فوتي هاي ناشي از كرونا مي شــود. به عبارت ديگر ذرات 
معلق در هوا و در معرض هواي آلــوده قرارگرفتن، حتي 
براي مدتي كوتاه منجر به افزايش شــمار كشته شدگان 
ناشي از ابتال به كرونا مي شود. ذرات معلق از مرگبارترين 
انواع آلودگي هوا محسوب مي شــوند كه طي دهه اخير 
در شهرهاي كشــور به نحو فزاينده اي افزايش يافته اند. 
اين ذرات به ريه ها نفوذ كرده و مي توانند به حمله قلبي، 

كاهش عملكرد ريه و مرگ ناگهانــي در بيماران قلبي و 
تنفسي منجر شوند.

سهم 15درصدي تركيبات آلي فرار 
در كنار ســهم فزاينده ذرات معلق در شيوع بيماري هاي 
تنفسي، تركيبات آلي فرار مشكالت بسياري پديد آورده 
است. بر مبناي گزارش سياهه انتشار كه سازمان حفاظت 
محيط زيست منتشر كرده است، ســال96، خودروهاي 
ســواري ســاالنه ۲61هزارتن گازهاي ســمي وارد هوا 
مي كنند. اما آمار كلي توليد گازهاي آالينده توسط وسايل 
نقليه در ســال به 5۷۲هــزار تن مي رســد. بدين ترتيب 
15درصد گازهاي آالينده را تركيبات آلي فرار تشــكيل 
مي دهند. هر ســال 91هزار تن تركيبات آلي فرار توليد 
مي شود كه ۷8درصد از آن ناشي از فعاليت خودروهاست 

و 1۴درصد ديگر در اثر تبخير بنزين است.
حسين شهبازي، استاد دانشگاه صنعتي شريف در 
اين باره به همشــهري مي گويد: تركيبات آلي فرار 
)Voc( يكي از مهم تريــن آالينده ها در توليد ازن و 

احتمالطغيانمرگهايكروناييدرهوايآلوده
  دانشگاه هاروارد: افزايش يک ميكروگرم ذرات معلق در هوا، 15درصد فوتي هاي ناشي از كرونا را بيشتر مي كند

  معاون سازمان حفاظت محيط زيست: ميزان ابتال به كرونا در هواي آلوده در ماه هاي آينده بيشتر می شود

 سيدمحمد فخار
خبرنگار

ذرات معلق در اتمسفر هستند.
به گفته اين اســتاد دانشــگاه، در خودروهاي سواري، 
تنهــا راه مقابلــه با ايــن آالينده هــا كه تأثير بســيار 
نامطلوبي بر ســالمت دارند، نصب و تعويض كاتاليست 
خودروهاي گازسوز و بنزين سوز اســت كه تا 90درصد 
از انتشار اين مواد مي كاهد. اقدام مهم ديگر، جايگزيني 
موتورســيكلت هاي كاربراتــوري فرســوده موجــود با 
موتورســيكلت هاي انژكتوري و برقي است كه مي تواند 
تأثير قابل مالحظه اي در كاهش انتشار تركيبات آلي فرار 

از اين منبع آالينده داشته باشد.
بيشتر موتورســيكلت هاي موجود در تهران و شهرهاي 
كشــور كاربراتوري هســتند و به دليل احتــراق ناقص، 
مقادير زيادي تركيبــات آلي فرار توليد و وارد آســمان 
شــهرها مي كنند. بدين ترتيب ساالنه حدود ۷۲ هزار تن 
تركيبات آلي فرار در اثر فعاليت خودروها توليد مي شود 
كه خودروهاي سواري و موتورسيكلت ها به ترتيب عامل 

توليد 31 و ۲8هزار تن از اين مقدار هستند.

نگراني از ماه هاي پيش رو
فصل آلودگي هوا در شــهرهاي كشور سخت پيش بيني 
مي شود و براســاس آنچه سازمان حفاظت محيط زيست 
به نقل از مسعود تجريشــي معاون محيط زيست انساني 
اين ســازمان منتشر كرده است، سال بســيار سختي از 
نظر آلودگي هوا خواهيم داشت، چون نتوانستيم اتوبوس 
جديد به سامانه حمل ونقل عمومي اضافه كنيم. همچنين 
تا پايان امسال حدود ۲00هزار تاكسي فرسوده در سراسر 
كشور خواهيم داشــت و به علت شيوع كوويد-19، طرح 
ترافيک در ســاعاتي از روز اجرا نمي شود و در كنار همه 
اينها پديده وارونگي هوا نيز خواهيم داشت كه همه اينها 
دست به  دست خواهند داد و پاييز سختي براي ايراني ها 

رقم خواهند زد.
تجريشي گفت: با پايش ســوخت توزيعي در شهرها در 
ســال هاي 9۷ و 98 مقدار ذرات معلق در هوا كه ناشي 
از سوخت غيراســتاندارد بود، كاهش يافت. اما امسال با 
شيوع ويروس كرونا مواجه شديم و چون اتوبوس به اندازه 
كافي نداريم و مردم هم بايد سر كار بروند و براي برداشتن 
فشار از مترو و اتوبوس، طرح ترافيک در ساعاتي از روز لغو 
شد، حجم ترافيک افزايش يافت. آلودگي هوا نيز بيشتر 
شد كه در ماه هاي آينده ميزان ابتال به كرونا هم افزايش 

بيشتري خواهد يافت.
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سيده زهرا عباسي- ستاره حجتي
روزنامه نگار
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كارشناسان امیدوارند در قرن جدید، بتوان از 
رشد منفي جمعیت روستایي و عشایري كاست 
و میانگین عدد ۷60 هزار نفري را كه ساالنه از 

جمعیت روستاییان كم مي شود، جبران كرد

مهاجرت معكوس با یك فكر اقتصادي
كاهش جمعیت روستاییان در سال هاي گذشته در آمار و ارقام هم 
مشهود است. مركز آمار مي گوید 93هزار و 9۷8روستا در كل كشور 
وجود دارد، اما سرشماري ها نشان مي دهد فقط 62هزار و 284آبادي 
داراي سكنه هســتند و چراغ 31هزار و 694آبادي خاموش است. 
برخي روستاییان اما با جرقه یك فكر اقتصادي، چراغ روستایشان را 

روشن نگه داشته  و حتي شهرنشینان را هم به دیارشان كشانده اند.
 »مصر« یكي از همین نمونه هاست. هرچند از آن روستاهایي نبوده 
كه چراغش خاموش شود، اما از دهه 80پا در راهي گذاشته كه رونق 
خوبي به كل منطقه داده و حاال مي تواند یك الگو براي روستاهاي 

خالي از سكنه یا در معرض تخلیه باشد.
داستان »مصر« البته قدیمي تر از اینهاست؛ به اندازه یك قرن. ماجرا 
به روایت »حســین طباطبایي« مالك خانه بوم گردي »بارانداز« از 
آنجا شروع شد كه »آلفونس گابریل« اتریشي پس از سفر به ایران از 
جندق و مسیر بین »مصر« و »عروسان« در منطقه »خور و بیابانك« 
اســتان اصفهان نام برد. همین كافي بود تا در شرایطي كه ایراني ها 
حتي نام »مصر« را هم نشنیده بودند، گردشگران اروپایي براي دیدن 

كویر آن به ایران بیایند.
طباطبایــي توضیــح مي دهد كه بــا ورود گردشــگران خارجي، 
رونق روســتاي »مصر« و منطقه كلیــد مي خورد؛ فــردي به نام 
»مازیــارآل داوود« محل اقامت گردشــگران را تامیــن مي كند و 
»علي ساربان« بخش شترسواري آنها را عهده دار مي شود. خانواده 
او یعني طباطبایي ها هم در روســتاي »فرحزاد« در 3كیلومتري 
مصر با بازسازي خانه پدربزرگ عالوه بر ایجاد مكان اقامتي جدید، 
نیاز گردشگران را تامین مي كنند. انتشار فیلم »خیلي دور، خیلي 
نزدیك« رضا میركریمي گردشــگران داخلي را هم به این منطقه 
مي كشــاند تا اینكه از نیمه هاي دهه 80با رونق روستا، اهالي رفته 
بازمي گردند و حتي افراد غیربومي زیادي در منطقه ساكن مي شوند 

و سرمایه گذاري مي كنند.
حاال »مصر« بسیاري از جواناني را كه به دلیل بیكاري روانه شهرهاي 
اهواز، یزد، اصفهان یا مناطق دیگر مي شدند، به آغوش خود بازگردانده 
و عالوه بر گردشگري، كشــاورزي و دامداري خود را هم رونق داده 

است.
در زماني كه »مصر« چند جوانش را كه براي یافتن شغل مهاجرت 
كرده بودند در زلزله بم از دســت داد، »عطا آباد« در استان گلستان 
درگیر اعتیاد و بیكاري جوانانش بود؛ آنها براي سرایداري یا كارگري 
در كارگاه هاي مبل ســازي یافت آباد روانه تهران شده بودند. اعتیاد 
و بیكاري جوانان روســتا به حدي باال گرفت كه یكي از اهالي به نام 
آقاي بابایي دست به كار شد و نخســتین كارگاه مبل سازي روستا 
را راه انداخت. كم كم كارگاه ها زیاد شــدند و جوانان مهاجرت كرده 
به روستا بازگشــتند. حاال رونق »عطاآباد« به حدي است كه مردم 
گلستان براي خرید مبل روانه این روستا مي شوند كه به نام شهرك 

معروف شده است.

»پرویز پقه« عضو شوراي روســتا تعداد شاغالن در كارگاه هاي این 
روســتا را 1800نفر مي داند كه نیمي از آنها از روستاها و شهرهاي 
اطراف هستند. او تأكید مي كند كه این روزها روستاي 5500نفري 
»عطاآباد« هیچ جــوان بیكاري ندارد و با 280كارگاه مبل ســازي 
اشــتغال زایي خوبي در منطقه ایجاد كرده است به حدي كه حتي 

زنان روستا در فعالیت هاي خیاطي و تزیینات مبل مشغول هستند.

جهاني شدن به دست زنان
رونق زندگي روستاییان در برخي مناطق به شكل هاي دیگري رقم 
خورده است؛ یك دغدغه، یك میراث و همتي زنانه. ایران 3 روستاي 
جهاني دارد؛ »قاسم آباد«، »خراشاد« و »كلپورگان« كه هر كدام از 
آنها با هنري شناخته و ثبت جهاني شــده اند كه به دست زنان زنده 

مانده است و با همین هنر حاال رونق اقتصادي خوبي دارند.
»قاسم آباد« روستایي از توابع چابكسر در شهرستان رودسر در شرق 
گیالن است. انواع پارچه هاي دستبافت رنگارنگ و لباس محلي از زیر 
دست زنان این روستا بیرون مي آید، اما آنچه »قاسم آباد« را جهاني 
كرده، هنر چادرشب بافي است. با توجه به اشتغال گسترده زنان این 
خطه به هنر چادرشب بافي، كیفیت و مرغوبیت محصوالت تولیدي 
و اختصاص مراكز مختلف محلي به این هنر دستي در سال 9۷این 
روستا به عنوان روستاي ملي چادرشب بافي ثبت شد و سال بعد به 
ثبت جهاني رسید. 600نفر از زنان این روستا سرگرم چادرشب بافي 
هســتند و مراكز آموزش، معرفي و ترویج این هنر دســتي مانند 
خانه خالقیت نساجي، كارگاه هاي چادرشــب بافي، فروشگاه هاي 
صنایع دستي و نیز موزه تخصصي چادرشب بافي هم به اشتغال زایي 

و رونق روستا كمك كرده است.
»خراشاد« یا »محل طلوع خورشید« روســتایي كوچك در شرق 
ایران و در خراسان جنوبي است. قدمت روستا به دوران پیش از اسالم 
مي رسد و به جاي خالي از سكنه شدن، آن هم در خطه اي محروم، 
همیشه پذیراي جمعیت است. این روستا 2 سال پیش با هنر توبافي 
در فهرست روستاهاي جهاني ثبت شد تا رونق این روستا هم با نام 
زنان گره بخورد. توبافي هنر تولید محصوالت سنتي مانند پارچه از 
پنبه و ابریشم اســت و آموزش آن از 16سال پیش موجب شد زنان 
زیادي از روستا مدرك این حرفه را بگیرند. امروز بیش از 300نفر از 
زنان روستا عضو تعاوني زنان و 206نفر هم عضو تعاوني وزین خراشاد 
هستند و روزانه بیش از1200مترمربع محصول تولید مي كنند كه 
پس از فرش و گلیم پرفروش ترین صنایع دستي خراسان جنوبي است.

»كلپورگان« با قدمتي ۷هزار ســاله در سیستان و بلوچستان است 
و به نام تنها موزه زنده سفالگري دنیا شناخته  مي شود؛ هنري كه از 
گذشته تا امروز به دست زنان تولید شده است. امروز در این روستاي 
كوچك بیش از 30نفر از زنان سرگرم سفالگري هستند، اما عالوه بر 
آن، ساالنه بیش از 25هزار گردشگر براي تماشاي این موزه زنده به 

روستا سفر مي كنند.

راه توسعه از درون جامعه محلي 
»مصر« و »عطاآباد« یا »خراشاد« و »قاسم آباد« تصویر دور از ذهني 
از توسعه و بازگشت زندگي به یك روستا نیستند. ممكن است وقتي 
نام توسعه به میان مي آید، برخي روستاهاي پیشرفته را در سیماي 
یك شهر تصور كنند و برخي دیگر شمایل كامال محلي و گذشته آن 
را به عنوان یك اصالت خدشــه ناپذیر پندارند؛ نگرش هایي كه هر 
كدام، حامیان و مخالفاني دارد و البته انتخاب هر شــیوه تهدیدها و 

فرصت هایي به همراه دارد.
»محمدعلي مروت« كارشناس توسعه جامعه محلي در این باره به 
همشهري مي گوید: »ممكن است آینده مطلوبي كه توسط بیروني ها 
براي یك جامعه محلي ترسیم مي شود، بســیار ناپایدار و زودگذر 
باشــد و به محض خروج نیروهاي مداخله گر، اوضاع داخلي روستا 
به همان روال سابق برگردد. زیرا روســتاییاني كه نقشي در تدوین 
چشم انداز آباداني روستاي خویش نداشته اند، تعلق خاطر و اعتقادي 
به آن چشــم انداز ندارند و زود آن را فرامــوش مي كنند. به همین 
دلیل احساس مالكیت و تعلق خاطر روستاییان در تدوین و اجراي 

موفقیت آمیز یك برنامه توسعه اي بسیار مهم و تأثیرگذار است.«
وي تأكید مي كند تدوین چشم انداز آباداني و پیشرفت یك روستا 
توسط خود جامعه محلي، الزم و پســندیده است، ولي این نگراني 
وجود دارد كه به دلیل مالحظات، پایین بودن سطح آگاهي، اختالف 
داخلي یا اتفاقات تاریخي و محرومیت هاي ریشه دار، هدف گذاري 
براي توسعه اصولي، همه جانبه، جامع و متوازن نباشد و با رشد برخي 

خدمات عمومي نتواند موجب تحول و پیشرفت واقعي روستا شود.
مروت براي این صحبت خود به زیرساخت هاي مناسب روستاهاي 
خالي از سكنه اشاره مي كند و توضیح مي دهد:  »با وجود توجه ویژه 
دولت هاي یازدهم و دوازدهم به حوزه روستا و عشایر، هنوز روستاهاي 
خالي از سكنه بسیاري در كشور وجود دارد. بسیاري از روستاهاي 

خالي از ســكنه فعلي، داراي امكانات زیرســاختي نسبتا مناسبي 
هستند، ولي اهالي آنها به دلیل مشكالت معیشتي و بیكاري مجبور 

به مهاجرت شده اند.« 
او با ذكر این نمونه، تأكید مي كند كه نقش تسهیلگران بیروني باید 
كمك به جامعه محلي براي شــناخت وضع موجــود و قابلیت ها و 
پتانسیل هاي منطقه و مردم باشــد تا روستا از این ظرفیت ها براي 
توسعه اســتفاده كند. همچنین هدف گذاري و تدوین چشم انداز 
مسائل زیربنایي چون اشتغال زایي، افزایش بهره وري، تكمیل زنجیره 
ارزش و افزایش درآمد خویش مي تواند در درازمدت خدمات رفاهي 
و تفریحي مورد نیاز جامعه محلي را هم تامین كند تا دیگر وابستگي 
چنداني به كمك هاي بیروني  نداشته باشند؛  یعني همان اتفاقي كه 

در »مصر«  یا »خراشاد« افتاد.
    

آنچه مروت و بسیاري دیگر از كارشناســان توسعه محلي، ملي و 
بین المللي مي گویند تئوري هایي روي كاغذ نیستند. در نمونه هاي 
مشابه دیگر، جازموریان منطقه اي در حاشــیه كرمان و سیستان 
و بلوچســتان به عنوان یكي از محروم ترین مناطق كشور در حوزه 
روســتایي توانســته اســت این تئوري را اجرا كند. كنشگران و 
تســهیلگران محلي در این منطقه، ضمن اجراي اهداف عمراني به 
واسطه كمك هاي مالي مردمي با همراهي جامعه محلي، روستاها 
را نه فقط در ســطح فرهنگي و اجتماعي توســعه داده ، بلكه روال 
اقتصادي گذشته را متحول كرده اند. #جازموریان_تنها_نیست كه 
ابتدا با هدف جذب كمك هاي مالي معرفي مي شد، امروز برندي به 

نام جازكاال شده كه تولید صنایع دستي منطقه 
جازموریان را به فروش مي رســاند. این 

اتفاق در منطقه اي از سیســتان و 
بلوچســتان هم رخ داده اســت. 
بانــوك، برنــد تولیــدات محلي 

روستاهاي سیســتان و بلوچستان و 
برپایــه ســوزن دوزي از ســوي زنان 

توانمندسازي شده بلوچستان اداره 
مي شود. این تغییرات نه بر مبناي 

توســعه دســتوري دولت به 
مردم، بلكه در اساس بر پایه 
توانمندي و امكانات محلي 

شكل گرفته است.

یادداشت

دریچه

روستا؛ محل بهتري براي زندگي

موانع توسعه روستایی در ایران

ابتدا باید موضوع توانمندي را به 2بخش 
توانمندســازي روســتا و توانمندسازي 
روستاییان تقســیم كنیم. توانمندسازي 
روستا كه بیشتر در حوزه هاي زیرساختي 
و زیربنایي تعریف مي شود، شامل مجموعه 
اقداماتي است كه زیرســاخت هاي الزم 
براي زیست در روســتا را تامین مي كند. در روســتاها پس از پیروزي 
انقالب اســالمي در این حوزه اقدامات متعدد و گســترده اي توسط 
دستگاه هاي اجرایي كشور انجام شده است؛ ازجمله در زمینه توسعه 
راه هاي روســتایي، آب آشامیدني، بهســازي معابر، انتقال تاسیسات 
مربوط به انرژي و سایر زمینه ها. به طوركلي مي توان گفت این اقدامات 
موجب شده است چهره روســتاها با آنچه در سال هاي پیش از انقالب 
وجود داشته، تفاوت  اساسي داشته باشد؛ به گونه اي كه در برخي از این 
زیرساخت ها نظیر برق تقریباً همه روستاهاي كشور تحت پوشش قرار 

گرفته اند.
اما توانمندسازي روستاییان مفهوم گسترده تري دارد و به معناي كمك 
به روستاییان براي حفظ زیســت روستایي به عنوان یكي از شیوه هاي 
زندگي در كشور است. اگرچه با پیشرفت هاي در گذر زمان شیوه هاي 
زیست در روستاها نیز متفاوت شده است، اما روستا به عنوان كانون تولید 
و ارزش آفریني و حفظ ارزش هــاي اصیل فرهنگي داراي ویژگي هایي 
است كه توانمندسازي روستاییان آنها را كمك مي كند ضمن ارتقاي 
شاخص هاي كیفیت زندگي، این ارزش ها را نیز حفظ كنند. در این راستا، 
توسعه اقتصاد مبتني بر معیشت روستایي، ارائه آموزش هاي شهروندي، 
ارتقاي سطح بهداشت فردي و عمومي، كارآفریني و خلق مزیت هاي 
جدید با توجه به محدودیت هاي كشاورزي به عنوان اصلي ترین شیوه 
امرارمعاش و مسائلي از این دست در چارچوب توانمندسازي روستاییان 
مي گنجد. سازمان شــهرداري ها و دهیاري  هاي كشــور نیز براساس 
ماموریت هاي محوله ضمن توجه به توسعه مسائل زیرساختي ازجمله 
بهسازي معابر روستا، ارائه خدمات ایمني، ساماندهي وضعیت پسماند 
روســتایي و احداث ابنیه ایمني به موضوع توانمندسازي روستاییان 
پرداخته است. برگزاري جشنواره طرح هاي برگزیده روستایي، جشنواره 
ایده هاي برتر روستایي، تشكیل بانك اطالعات كارآفرینان روستایي و 
ارائه تسهیالت و كمك ها به دهیاري ها براي توسعه گردشگري روستایي 
از این اقدامات براي توانمندسازي روســتاییان بوده است. در مجموع 
مي توان گفت پرداختن به موضوع توانمندسازي روستا از برنامه هاي 
اصلي همه دولت ها پــس از پیــروزي انقالب بــوده و در برنامه هاي 
میان مدت 5ساله نیز به طورخاص به این موضوع پرداخته شده است. 
با این توضیحات و با تأكیــد بر تقویت بنیان هاي اقتصادي روســتا و 
توانمندسازي روستاها به جرأت مي توان گفت روستا هنوز محل زندگي 

و در برخي موارد محل بهتري براي زندگي است.

مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشایر با 
تاكید بر اینكه روستاییان و عشایر قربانی 
ناآگاهی برنامه ریزان كشــور در شناخت 
موقعیت شــان هســتند به همشــهری 
می گوید: »همه دســتگاه های اجرایی و 
خدمات رسان در كل كشــور تحت تاثیر 
همین نگاه و رویكرد، موجب ایجاد تبعیض شــدید در روستاها از نظر 
مسكن، آموزش، فرهنگ، امكانات رفاهی و خدماتی شده اند.« ابوالفضل 
رضوی مهم ترین مشكل روستاییان را در حال حاضر مسكن می داند و 
معتقد است بنیاد مسكن، وظیفه خود را در قبال روستاییان انجام نداده 
است و در نتیجه 30 درصد روستاییان كشور همچنان سند مسكونی 

ندارند.
او با بیان اینكه بنیاد مسكن، روستاییان جوان را كه درخواست واگذاری 
زمین ارزان دارند در انتظاری 10 ســاله می گذارد، می افزاید: »مشكل 
روستاییان در تامین مسكن از شهرنشینان بیشتر و حتی گاهی قیمت 

تمام شده خانه در روستا گران تر از شهر است.«
معاون پیشین توسعه روســتایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، 
تبعیض در آموزش را مشكل دوم روستاییان می داند و توضیح می دهد: 
»متاسفانه روستاییان از موقعیت های مناسب آموزشی و فرهنگی محروم 
هستند و این ظلم موجب می شود در آینده هم فرزندان روستاییان از 
گرفتن مســئولیت در اداره كشــور محروم بمانند و مورد غفلت واقع 
شــوند تا این دور باطل ادامه داشته باشــد. با این وضعیت، فرزندان 
روســتاییان در آینده هم نمی توانند تولیدكننده باشند؛ زیرا آموزش 
درستی ندیده اند. آموزش های فنی و حرفه ای برای داشتن یك مهارت 
باید در رأس آموزش روستاییان باشد؛ در حالی كه تا همین چند سال 
پیش آموزشــگاه های فنی و حرفه ای فقط در شهرها مستقر بودند.« 
مدیرعامل خانه توسعه روستا و عشــایر از اختالف درآمد بازنشستگی 
بین روستاییان، عشایر و شهرنشــینان هم می گوید و تصریح می كند: 
»دولت به دلیل اینكه باید 15 درصد ســهم بازنشستگی روستاییان را 
پرداخت كند، حقوق بازنشستگی روستاییان و عشایر را برابر با حداقل 
حقوق سال قبل كارگران در نظر می گیرد و این هم ظلم دیگری در حق 

روستاییان است.«
رضوی نداشتن دفترچه بیمه تامین اجتماعی، خدمات ضعیف مانند 
اینترنت به ویژه در روزهای فعلی كه آمــوزش به صورت مجازی انجام 
می شــود و بی توجهی دســتگاه های مختلف چون وزارت نفت، بانك 
مركزی و جهاد كشاورزی كه زیرمجموعه های روستایی دارند را  از دیگر 
موانع توسعه روســتایی عنوان می كند.  رضوی البته پیشنهادی را هم 
مطرح می كند و آن، اعطای تسهیالت كم بهره به روستاییان برای رونق 
اقتصادی و اشتغال زایی در روستاهاست تا فاصله درآمدی و مشاركت 
اقتصادی بین شهر و روستا كاهش یابد و روستاییان برای این مشاركت 

انگیزه داشته باشند. 

مهدي جمالي نژاد
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستایي وزیر كشور 

هر كدام  از ما روزهایي را داشــته ایم كه از قيل و قال 
زندگي شهر و هياهوي خيابان هاي یك دم شلوغ و همه 
آنچه زندگي شهري نام دارد، خسته شده باشيم و هوس 
كنيم به یك روســتاي زیبا و خوش آب و هوا برویم و 
مدتي آنجا بياسایيم؛ چه روزهاي آرامي. اما شهرنشينان 
زیبایي هاي روستا را در فصلي خاص مي بينند و عموما از 

مشكالت روستانشينان خبر ندارند.
 زندگي براي آبادي نشــينان كم فراز و نشيب نيست. 

چنان فراز و نشــيبي دارد كه گاه جالي خانه و كاشانه 
كرده اند. حاال اما به نظر چندسالي است صداي توسعه 
با نگرش هزاره سوم به ایران رســيده و جاني در قلب 
روستاها دميده اســت. نوای بازگشت به خانه می آید 
و نبوغ و قریحه اهــل قریه به داد خودشــان و حتی 
كشور رســيده اســت تا دوباره یادمان بياورد روستا 
هنوز هم زیباســت و مي توان خواند: »خوشا به حالت، 
 اي روستایي!« كارشناســان هم همين اميد را دارند تا 
شاید در قرن جدید با كاهش نرخ رشد منفي جمعيت 
روستایي و عشایري ميانگين عدد ۷۶۰ هزار نفري كه 

ساالنه از جمعيت روستایيان كم مي شود، كاهش یابد.

روستا هنوز زيباست
 62 هزارو 284 روستا داراي سكنه هستند و چراغ بیش از

 31 هزار آبادي خاموش شده است

سنگيني كفه شهرنشيني
براساس آخرین سرشماري در سال 9۵، حدود ۷۴ درصد جمعيت كشور در مناطق شهري و كمتر از ۲۶ درصد در مناطق روستایي 
سكونت دارند. این در حالي است كه بيش از ۴ دهه قبل ماجرا برعكس بود و ۷۰ درصد جمعيت ایران در روستاها زندگي مي كردند. تغيير 
محل سكونت روستایيان اتفاقي نيست كه بي دليل رخ داده باشد و عوامل زیادي چون جنگ تحميلي، مشكالت تامين آب، كشاورزي، 
خشكسالي، تهدیدهاي زیست محيطي چون ریزگردها و تبعات آن مانند بيكاري و از سوي دیگر توسعه شهرها همه دست به دست 

هم داد تا عالقه مندي روستایيان به شهرنشيني بيشتر و كفه شهرنشيني در ایران سنگين تر شود.
این تغيير وضعيت سكونت جمعيت در ميان عشایر هم دیده مي شود؛ به طوري كه درسال ۴۵، 38/۶درصد جمعيت كشور، عشایر و 
كوچ نشين بودند درحالي كه امروز این درصد به 1/۵رسيده است. تقریبا همه عوامل مؤثر بر كاهش جمعيت روستایي بر جمعيت عشایري 
هم اثرگذار بوده ، اما در این بخش بيش از همه خشكسالي و كاهش درآمد كشاورزي و دامداري دخالت داشته است. امروز از كل جمعيت 
حدود 83ميليون نفري ایران بيش از ۲۰ ميليون و ۷۰۰هزار نفر )۲۵/9درصد( در روستاها ساكن هستند كه در ۶۲ هزار و ۲8۴ آبادي 
توزیع شده اند. هرچند از سال 8۷به بعد سرشماري جدیدي از جمعيت عشایري صورت نگرفته است، اما بنابر همين سرشماري، جامعه 

عشایر كوچنده ایران شامل 1۰۲ ایل و ۵9۷ طایفه با یك ميليون و 18۶هزار و 83۰نفر جمعيت هستند.

ث
مك
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بعــد از ابوترابي، يك متخصص چشــم در 
بيمارســتان شهرســتان دناي ياسوج هم 
مورد حمله همراهان بيمار قرار گرفت و از 
ناحيه دست آســيب ديد. قبل از او، پرستار 
بيمارستان امام خميني كوهدشت، از طرف 

همراهان بيمــار مورد ضرب و شــتم قرار 
گرفت و در مشــهد هم اتفاق مشابهي براي 
2پرستار ديگر افتاد. در 7 ماه گذشته موارد 

حمله به كادر درمان باال رفته است.
گروهي از پرستاران و پزشــكان مي گويند 

تعداد حمالت بيشتر نشــده، اما شديدتر و 
خشن تر از گذشته شده است. شدت درگيري 
و حمله به كادر درمان تنها به 7 ماه گذشته و 
اپيدمي كرونا محدود نمي شود. پيش از اين 
هم بارها گزارش هايي درباره خشــونت هاي 

فيزيكي عليــه اين افراد به ويژه پرســتاران 
داده شده بود كه نمونه آن مربوط مي شود به 
آذر سال گذشته كه 10مرد به زن پرستاري 
در شيفت شــب بيمارســتان امام خميني 
ايالم حملــه كردند. همراهــان بيمار ضربه 
محكمي به ميز بخش پذيــرش زدند. ميز با 
شدت به شكم پرســتار برخورد كرد و او از 
شدت ضربه بي هوش شد. قبال دبيركل خانه 
پرستار گزارش داده بود كه از سال96 تا 97، 
حدود 20پرستار در كشــور به دليل شدت 
برخوردهاي فيزيكي حداقل يكي از اعضاي 

بدنشان دچار شكستگي شده است.

نارضايتــي بيماران و همراهانشــان از 
خدمات بيمارستان ها

محمود عميدي، فعال حوزه پرستاري است 
و به اســتناد گزارش همكارانش مي گويد 
كه مــوارد برخورد و حمله بــه كادر درمان 
در ماه هــاي اخير بــاال رفته اســت. او هم 
بارها مورد خشــونت كالمي قرار گرفته، اما 
مي گويد به دليل جثه اش كسي جرأت نكرده 
با او برخورد فيزيكي داشــته باشد. عميدي 
به همشــهري مي گويد بيمار و همراهش، 
تخت خالي، پتو، ويلچر، غذا، پزشك و... را از 
پرستار مي خواهد و زماني كه به خواسته اش 
نمي رســد، انتقام تمام اين كاســتي ها را از 
پرستار مي گيرد. به گفته او، خشونت كالمي 
مثل فحاشي و تهديد، همواره وجود داشته 
و پرستاران خيلي با آن برخورد نمي كنند: 
»محال است در يك شــيفت شاهد اعمال 
اين خشونت ها نباشيم. قبال در بيمارستاني 
در اسالمشهر فعاليت مي كردم. يك بار 17، 
18نفر به بيمارستان حمله كردند. پرستاران 
و پزشكان خودشان را در اتاقي حبس كردند 
تا در امان بمانند. از اين موارد به خصوص در 

برخي مناطق زياد رخ مي دهد.«
خرداد امسال رئيس سازمان نظام پرستاري 
در نامــه اي به رئيس جمهــوري، از كمبود 
پرســتار خبر داد. او در اين نامه نوشــت به 
ازاي هر تخت بيمارستاني فقط هشت دهم 
نيروي پرستار در يك روز وجود دارد. پيش از 
اين هم اعالم كرده بود كه بايد ساالنه 9هزار 
پرستار استخدام شود. به همه اينها كمبود 
تخت هاي  آي سي يو و تجهيزات مراقبت هاي 
ويژه را هــم بايد اضافه كرد كه در شــرايط 
شيوع كرونا، فشــار زيادي به كادر درمان و 
بيماران وارد كرده اســت. به گفته عميدي، 
اين كمبودها بر شــدت خشونت  عليه كادر 
درمان تأثير گذاشته است: »در بيمارستاني 

34بيمار كرونايي را به 3پرستار سپرده اند. در 
اين شرايط مراقبت از بيمار به سختي انجام 
مي شود و بيمار و همراهش ناراضي اند. اين 

نارضايتي به تنش منجر مي شود.«
نيروهاي درماني بخش اورژانس بيشترين 
فشار و خشونت كالمي و فيزيكي را از سوي 
همراهان بيمار و خود بيمار تحمل مي كنند.

 از نظر ميزان مواجهه با زن و مرد هم تفاوتي 
وجود ندارد. موارد زيادي از خشــونت عليه 
پرستاران زن گزارش شده است؛ هر چند كه 
پرستاران زن بيش از همكاران مردشان در 
معرض خشونت كالمي هســتند. به اعتقاد 
عميدي، فعال حــوزه پرســتاري، نيروي 
انتظامي بايد در بخش هــاي پرتنش مثل 
اورژانس حضور پررنگ تري داشــته باشد. 

او مي گويد حتي زماني كه موارد خشــونت 
دادگاهي يا گزارش مي شــود همــواره از 
پرستاران مي خواهند تا ببخشند و بگذرند. 
به هر حال زماني كه خطايي اتفاق مي افتد، 
فرد بايد مجازات شــود تا اين اتفاقات ديگر 
تكرار نشود. براساس قانون مجازات اسالمي، 
هركس اعم از بيمار و بســتگان به پرسنل 
درماني حين انجام وظيفــه توهين كنند، 
مشمول 3تا 6ماه حبس، شالق تا 74ضربه 
و جزاي نقدي مي شــوند. به كاربردن الفاظ 
ركيك و اهانت آميز و تحقيركننده، فحاشي 
و انجام هرگونه اقدامــات عملي )ضربه( كه 
داللت بر توهين و تحقير داشته باشد، جزو 

اين مصاديق به شمار مي رود.

 80درصد گروه پرستاري مورد خشونت 
قرار مي گيرند

درباره ميزان خشــونت فيزيكــي و كالمي 

عليه پرستاران آمار دقيقي در دست نيست. 
تنها يك مطالعه در اين زمينه انجام شــده 
كه مربوط مي شــود به اواخــر دهه 80كه 
سازمان نظام پرســتاري در يك نظرسنجي 
از گروه پرستاري به اين نتيجه دست يافت 
كه در مدت 6ماه، 80درصــد از اين افراد به 
شكلي مورد خشونت قرار گرفته اند. بيشتر 
اين خشــونت ها كالمي و حدود 30درصد 
هم خشــونت فيزيكي بوده اســت. محمد 
شــريفي مقدم، دبيــركل خانه پرســتار به 
همشــهري مي گويد كه پرســتاران تنها از 
ســوي همراهان بيمار مورد خشــونت قرار 
نمي گيرند، گاهي پزشــكان هم آنها را مورد 
حمله قرار مي دهند: »به ترتيب ابتدا بيماران، 
دوم همراهان بيمار و سوم پزشكان هستند 
كه گروه پرســتاري را مورد خشونت كالمي 
و فيزيكي قرار مي دهند.« او البته به اين نكته 
هم اشاره مي كند كه سيستم گزارش دهي اين 
موارد ضعيف است و بسياري از اين اتفاقات 
گزارش نمي شــود و بيمارســتان پيگيري 
خاصي نمي كند. دبيركل خانه پرســتار اما 
به نكته ديگري اشــاره مي كند. به گفته او، 
اگر بيمارســتان امكانات خوبي در اختيار 
بيماران قرار دهد و تعداد پرســتار و كادر 
درمان افزايش پيدا كند از بار خشونت ها هم 
كاسته مي شود. از سوي ديگر، بيمارستان 
موظف است از نيروي انتظامي استفاده كند، 
اما به دليل پرداخت نشدن حقوق اين افراد، 
بسياري از آنها بخش هاي ويژه بيمارستان 

را ترك كرده اند.
شريفي مقدم با سال ها سابقه كار در بخش 
عفوني بيمارستان امام خميني، بارها مورد 
حمالت همراهان بيمار و خود بيماران قرار 
گرفته اســت. او مي گويد اين خشونت ها از 
پرتاب كردن ليوان از ســوي بيمار تا حمله 
همراهان بيمــار به دليل سوءبرداشــت ها، 
همواره بــراي او و ســاير همكارانش اتفاق 
افتاده است. ماجرا اما تنها به خشونت هاي 
ديده شده محدود نمي شــود؛ به طوري كه 
به گفته مجيد توكلي، عضــو هيأت مديره 
نظام پرستاري مشــهد به همشهري، اجرا 
نشــدن قوانين مربوط به حوزه پرستاري با 
وجود تصويب و تبديل شدن به قانون مثل 
تعرفه گــذاري خدمات پرســتاري و قانون 
ســخت و زيان آور بودن شــغل پرستاري و 

ارتقــاي  قانــون 
بهــره وري كاركنان 

نظام ســالمت نوعــي از خشــونت عليه 
پرستاران است.

سازمان نظام پرستاري در يك 
نظرسنجي از گروه پرستاري 
به اين نتيجه دست يافت كه 
در مدت 6ماه، 80درصد از اين 
افراد به شكلي مورد خشونت 
قــرار گرفته اند. بيشــتر اين 
خشــونت ها كالمي و حدود 
30درصــد هــم خشــونت 

فيزيكي بوده است

دريچه

بي دفاع در خط مقدم

طوالني شدن دوره بيماري و بروز مشكالت جديد، مواجهه با شرايط كنوني 
را براي اكثريت افراد جامعه به شدت دشوار كرده؛ چه افرادي كه بيم ابتال به 
بيماري كرونا را دارند و چه افرادي كه در بيمارستان ها و مراكز درماني در 
حال خدمت رساني هستند. در ماه هاي گذشته روانشناسان بارها نسبت به 
پيامدهاي ناديده گرفته شدن پيامدهاي كرونا بر سالمت روان در جامعه 
هشدار داده اند، اما اين هشدارها ناشنيده مانده و ستادملي مقابله با كرونا 
در زمينه سياستگذاري در اين حوزه عملكرد ناموفقي دارد. سازمان جهاني 
بهداشت تاكنون چندين بار به دولت ها هشدار داده است كه پيامدهاي ناشي 
از فشار رواني كرونا را جدي بگيرند، اما اين موضوع در كشورهاي در حال 
توسعه اي مانند ايران كه در شرايط عادي نيز پرداختن به بحث سالمت روان 
در آنها جدي گرفته نمي شده اكنون در ميانه بحراني اينچنين فراگير به شدت 
مورد غفلت قرار گرفته اســت. يكي از مهم ترين نشانه هاي برون ريزي اين 
فشارها در جامعه، احساس افسردگي و كناره گيري و در كنار آن بروز خشم و 
ناتواني در كنترل آن است. هر دو موضوع اكنون در جامعه به طور فزاينده اي 
در حال افزايش است؛ درحالي كه آسيب ديدگان اين فشار رواني، مراقبت ها 
و خدمات درماني مناســب را در اختيار ندارند. در هفته هاي اخير انتشار 
ويدئوهايي از حمله به بيمارستان ها و كادر درمان در كنار ديگر مشكالت 
روزانه مردم و كشور تصويري دردناك از بي دفاع بودن كادر درمان در مواجهه 
با برخي خشــونت هاي عريان را بار ديگر در معرض ديد همگان قرار داد. 
اگرچه حادثه اي كه در بيمارستاني در رشت اتفاق افتاده بود با برخورد نيروي 
انتظامي و دستگيري متهمان پايان يافت، اما واقعيت اين است كه تعدادي 
از پزشكان و پرســتاراني كه در معرض خشونت قرار مي گيرند به صدمات 
جبران ناپذيري دچار مي شوند و صرف برخورد قهري با مجرمان به معناي 
پايان يافتن اين فرايند خشونت نيست. بررسي ها نشان مي دهد بخش زيادي 
از خشونت عليه كادر درمان، چه پزشكان و چه پرستاران ثبت نمي شود و 
عموما با تالش براي سازش و گذشت جنبه حقوقي و قضايي پيدا نكرده و 
به عنوان شكايت در مراجع قضايي ثبت و پيگيري نمي شود. اگرچه خشونت 
عليه كادر درمان پديده اي است كه از گذشته وجود داشته، اما هم اكنون و با 
وجود همه گيري كرونا اين مسئله نيازمند رسيدگي ويژه، برنامه هاي اجرايي 
و تصميم گيري هاي اثربخش است؛ در غيراين صورت چطور مي توان انتظار 
داشــت كادر درمان كه ماه هاست در شــرايطي طاقت فرسا فداكارانه 
خدمت مي كنند تا پايان بحران فرساينده و مرگبار كرونا بتوانند همچنان 

در خط مقدم مبارزه با كوويد-19باقي بمانند؟ 
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ح: ه
 همشهري از شدت گرفتن برخوردهاي فيزيكي و كالمي طر

عليه پزشكان و پرستاران در مراكز درماني گزارش مي دهد

تشديد خشونت عليه كادر درمان

   
خبر فوت بيمار را كه داد، يكي يقه اش را گرفت و محكم هلش 
داد و آن يكي با مشت و لگد به جانش افتاد. مهدي، 2هفته پيش، 
زماني كه از دست همراهان يك بيمار فوت شده به اتاق عمل پناه 
برد، در آينه ديد كه لبش چطور خونريزي مي كند و سر و صورت 
و پاهايش چطور كبود شده و از درد ذق ذق مي كند. او پرستار 
يك بيمارستان در تهران است كه پرونده اي براي شكايتش باز 
شده. شب ها كابوس مي بيند و تصوير حمله 3مرد و يك زن، از 

جلوي چشمانش دور نمي شود.

همراه بيمار مربي باشگاه بود. وقتي با صداي پرستار بيدار شد، 

ديگر نفهميد چه شده و 10مشت پي درپي درصورت پرستار نشاند. 
چشمان پرستار ســياهي رفت و افتاد. همراه بيمار را دادگاهي 

كردند و يك شب بازداشت شد.

محمد دست و پاهاي 6نفر را ديد كه به سر و صورتش مي خورد. 
دادگاه اما براي 3نفر از آنها پرونده تشكيل داد. از تيرماه چندين 
جراحي روي چشم و صورتش انجام شــده و ماجرا همچنان با 
خونريزي گاه و بيگاه چشم راست ادامه دارد. اول تير، روز سختي 
براي محمد ابوترابي بود. همراهان بيمار وقتي عزيزشــان فوت 
كرد، پزشك متخصص بيهوشي را به مثابه قاتل پدرشان ديدند و 
بي رحمانه سر و صورتش را هدف گرفتند. تنها چند مشت و لگد 
مانده بود تا محمد بينايي چشم راستش را از دست بدهد. تصاوير 

صورت كبود و خونين او در فضاي مجازي بسيار ديده شد.

 زهرا جعفرزاده 
خبرنگار

ادامه در 
صفحه 17
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 كميتــه نوبل روز گذشــته 
به صورت رسمي اعالم كرد كه پزشکی

دو دانشمند آمريكايي و يك 
دانشمند انگليسي به صورت مشترك برنده 
جايزه نوبل پزشــكي ســال 2020به مبلغ 
 C 870هزار پوند براي كشف ويروس هپاتيت
شــده اند. به گزارش ســايت جايزه نوبل، با 
كشــف مهم »هاروي جي آلتــر«، »مايكل 
هوتون« و »چارلز رايس« در دنياي پزشكي، 
حاال اين بيماري براي نخستين بار در تاريخ 
قابل درمان شده و نجات جان ميليون ها نفر 
با انجــام آزمايش خــون و داروهاي جديد 
 C ضدويروســي امكان پذير است.هپاتيت
منتقله از خون، يك مشكل بزرگ بهداشتي 
جهاني اســت كه باعث بــروز بيماري هاي 
مرگبار سيروز و سرطان كبد مي شود. پيش از 
 B و Aاين، كشــف ويروس هاي هپاتيــت
قدم هاي مهم رو به جلويي در علم پزشــكي 
به حساب مي آمد، اما در بيشتر موارد دليل 
هپاتيت منتقل شده ازراه خون بدون توضيح 
Cباقي مانده بود كه كشف ويروس هپاتيت

پاسخ اساسي موارد هپاتيت مزمن را داد.

اهميت كشفي كه منجر به اهدای جايزه 
نوبل شد

كشــف برندگان نوبل پزشــكي 2020يك 
موفقيت مهــم در نبرد عليــه بيماري هاي 
ويروسي است. به لطف كشف آنها، آزمايش 
خون بســيار دقيقي براي شناســايي اين 
ويروس هم اكنون در دســترس و ســالمت 
جهانــي را تا حــد زيادي بهبود بخشــيده 
اســت. كشــف آنها همچنين امكان توليد 
 سريع داروهاي ضد ويروسي را براي درمان
هپاتيتC فراهم كرده است. حاال اميد جهاني 
براي ريشه كن كردن ويروس هپاتيتC در 
جهان بيش از پيش قوت گرفته است. هرچند 
كه براي دستيابي به اين هدف، تالش هاي 
بين المللي براي تسهيل آزمايش خون و در 
دسترس قرار دادن داروهاي ضد ويروسي در 

سراسر جهان مورد نياز است.

هپاتيت چيست؟
التهــاب كبــد يا هپاتيــت عمدتا توســط 
عفونت هاي ويروسي ايجاد مي شود؛ اگرچه 
سوءمصرف الكل، سموم محيطي و بيماري 
خودايمن نيز از ديگر علل مهم اين بيماري 
هستند. در دهه 1940مشخص شد كه دو نوع 
اصلي هپاتيت عفوني وجود دارد. نخســتين 
مورد كه هپاتيتA نام دارد، به واسطه مصرف 
آب يا مواد غذايي آلوده منتقل مي شــود و 
به طور كلي تأثير طوالني مدت آن روي بيمار 
كم است. نوع دوم يا Bاز طريق خون و مايعات 
بدن منتقل مي شــود و تهديــدي جدي تر 
محســوب مي شــود، زيرا مي تواند با ايجاد 
سيروز و ســرطان كبد به يك بيماري مزمن 
بينجامد. نوع B يك هپاتيت موذي اســت، 
چراكه افراد ســالم مي توانند سال ها قبل از 
بروز عوارض جدي به آن آلوده شــده باشند. 
هپاتيت منتقل شــده از خون بــا عوارض و 
مرگ ومير قابل توجهي همراه است و ساالنه 
باعث بيش از يك ميليون مرگ در سراســر 
جهان مي شود، بنابراين آن را به يك نگراني 
 HIV جهاني در مقياس قابل مقايسه با عفونت

و سل تبديل مي كند.

Cشناسايي ويروس هپاتيت
با وجود نــوع موذي B، شناســايي ويروس 
جديــد از اولويت بااليــي برخــوردار بود 
و از همــه روش هاي ســنتي براي شــكار 
ويروس اســتفاده شــد. »مايكل هوتون« 
ويروس شــناس انگليســي در دانشــگاه 
 آلبرتاي كانــادا كــه در شــركت دارويي
Chiron نيز مشــغول به كار بود، كار سخت 
و دشــواري را براي جداسازي توالي ژنتيك 
ويروس انجــام داد. هوتــون و همكارانش 
مجموعه اي از قطعات DNA را از اسيدهاي 
نوكلئيــك موجود در خون يك شــامپانزه 
آلوده ايجاد كردند. اكثر اين قطعات از ژنوم 
خود شامپانزه تهيه شــده بود، اما محققان 
پيش بيني كردند كه برخــي از آنها ممكن 
است از يك ويروس ناشناخته جدا شده باشد. 
با فرض وجود آنتي بــادي عليه ويروس در 
خون گرفته شده از بيماران هپاتيت، محققان 
 DNA از سرم بيمار براي شناسايي قطعات
پروتئين هاي شبيه سازي  شــده ويروسي 
اســتفاده كردند. به دنبال يك جست وجوي 
جامع، يك ويروس شبيه سازي  شده مثبت 
پيدا شد. كارهاي بيشتر نشــان داد كه اين 
كلونی از يــك ويــروسRNA جديد متعلق 
به خانواده Flavivirus مشتق شده و آن را 

ويروس هپاتيتC نامگذاري كردند.
كشف ويروس هپاتيتC اتفاقي تعيين كننده 
بود. اما يك قطعه اساسي از اين معما هنوز 
پيدا نشده بود: آيا ويروس به تنهايي مي تواند 
باعث هپاتيت شــود؟ براي پاســخ به اين 
سؤال، دانشــمندان بايد بررسي مي كردند 
آيا ويروس شبيه سازي شده قادر به تكثير 

و ايجاد بيماري است؟
»چارلزرايس« محقق دانشگاه واشنگتن در 
سنت لوئيس، به يك منطقه غيرمشخص در 
انتهاي ژنوم ويروس هپاتيتC اشاره كردكه 
به نظر او مي توانســت براي تكثير ويروس 
مهم باشد. از طريق مهندسي ژنتيك، رايس 
يك نوع RNA از ويروس هپاتيتC توليد 
كرد كه شامل منطقه تازه تعريف شده ژنوم 
ويروسي و از تغييرفعال ژنتيك عاري بود. 
هنگامي كه اينRNA به كبد شــامپانزه ها 
تزريق شــد، ويروس در خون تشــخيص 
داده شــد و تغييرات پاتولوژيك شــبيه به 
آنچه در انسان مبتال به اين بيماري مزمن 
ديده مي شود، مشاهده شد. به اين ترتيب 
اثبات شد كه ويروس هپاتيت C به تنهايي 
مي تواند منجر به مــوارد غيرقابل توضيح 
هپاتيت به واســطه انتقال ويــروس از راه 

خون شود.

كشف مهم 3دانشمند آمريكايي و انگليسي باعث تحول در دنياي پزشكي شده و مي تواند باعث ريشه كن 
شدن بيماري خطرناك هپاتيت C شود

C نوبل پزشكي براي كاشفان ويروس هپاتيت

زهرا خلجي
خبر نگار

نگاه ديگر

جهان استارتاپي

 مجلس و فضاي مجازي؛
 توسعه پلتفرم، فرمايشي نيست

استارتاپي براي تحول آموزش

مجلس شوراي اسالمي، 2طرح در زمينه 
فضاي مجازي در دست بررسي دارد؛ اول 
طرح موسوم به پيام رسان ها و دوم طرح 
موسوم به پلتفرم ها كه اولي را آقاي پژمان فر و دومي را آقاي رضا خواه، 
نمايندگان مشهد و تهران طراحي كرده اند و امضاي حدود 70نماينده 
نيز در پاي هر طرح وجود دارد. اين طرح ها هم اكنون در كميســيون 

مشتركي در مجلس در حال بررسي جزئيات است.
به طور خالصه طرح پيام رسان ها به دنبال ساماندهي پيام رسان ها اعم 
از داخلي و خارجي است و دومي به دنبال توسعه پلتفرم هاي خدمات 
پايه و كاربردي شبكه ملي اطالعات اســت. هر دو طرح مشتركاتي 
دارند؛ ازجمله اينكه هر دو، هيأتي جديد ذيل مركز ملي فضاي مجازي 
پيش بيني كرده اند كه البته با توجه به وجود كميسيون هاي تخصصي 
شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي نيازي به اين هيأت ها نيست. 
موضوع حكمراني فضاي مجازي و درگاه تبادل اطالعات بين الملل يا 
گيت وي هم در هر دو طرح به نوعي آمده است؛ يكي با عبارت مرزباني 

ديجيتال و ديگري با عنوان صيانت از داده ها.
با مطالعه محتواي اين طرح ها بايد اذعان كرد كه نيات طراحان آنها، 
خير و مثبت است، اما توســعه پلتفرم هاي خدمات پايه و كاربردي با 
مصوبه دولتي و حاكميتي و تشكيل كميته و هيأت انجام نمي شود. 
وقتي صحبت از پلتفرم هاي خدمات پايه مي شــود بهتر است بدانيم 
منظور سيســتم هاي عامل ســرور و كاربر مانند ويندوز،  اي او اس، 
لينوكس و اندرويد اســت و وقتي صحبــت از پلتفرم هاي خدمات 
كاربردي مي شود، منظور بيش از 2ميليون نوع اپليكيشن كاربردي 
در زمينه جست وجو، اي ميل، شــبكه اجتماعي و رسانه اجتماعي، 
پيام رسان اجتماعي، مسيرياب و نقشــه، VOD، IPTV، پادكست، 
وبالگ، وب ســايت، خبرنامه، اپ هاي بهره وري، اپ هاي حمل ونقل، 
اپ هاي فروشگاهي، اپ استورها، اپ ها و سايت هاي به اشتراك گذاري 
فايل هاي متني، صوتي، تصويري و ويدئويي است. براي توسعه و تقويت 
هر يك از اين پلتفرم ها، 3دهه فعاليت تجاري مستمر در كشورهاي 
مختلف صورت گرفته اســت. توليد پلتفرم چه پايه و چه كاربردي، 
يك كار دستوري نيســت كه با مصوبه يا فرمان يك دولت، چه ايران 
باشد، چه چين و چه آمريكا انجام شود. توليد پلتفرم، يك كار جمعي 
سيستمي مشاركتي است كه در يك اكوسيستم فناوري در طول زمان 
صورت مي گيرد؛ اكوسيستمي كه قلب آن، مغزهاي متفكر و خالق در 

حوزه فناوري هستند.
در 2دهه گذشــته فرمان ها و مصوبات دولتي براي توليد 2سرويس 
مرتبط با اين خدمات پايه و كاربردي از ســوي دولت صادر شده كه 
نگاهي به سرنوشت آنها مي تواند عبرت آموز باشد؛ مانند تجربه طراحي 
سيســتم عامل ملي، افزونه غلط گير فارســي، موتور جست وجوي 
ملي، اي ميل ملي و اخيرا پيام رسان هاي ملي. براي مثال در آبان ماه 
1398كه 10روز اينترنت ايران به كلي قطع بود و فقط شــبكه ملي 
اطالعات وصل بود، جست وجوگرهاي بومي حتي قادر نبودند آدرس 

وب سايت وزارتخانه هاي دولتي را به كاربران خود نشان دهند.

استارتاپ سورا )Sora( با جذب ســرمايه اي 2/7ميليون دالري 
اميدوار است كه بتواند كار خود را توســعه دهد. مدت ها پيش از 
شيوع ويروس كرونا، استارتاپ سورا كه توسط تيمي از كارآفرينان 
شهر آتالنتا اداره مي شود، با ايده دبيرســتان مجازي آنالين كار 
خود را شروع كرد. به گزارش وب ســايت تك كرانچ، اين برنامه بر 
خودمختاري دانش آموزان متمركز خواهد بود و برنامه درسي خود 
را پيرامون پروژه هايي ســازمان مي دهد كه كاربران مي خواهند 
روي آنهــا كار كنند؛ مانند يافتــن راه هايي بــراي كاهش تأثير 
تغييرات آب و هــوا بر جهان. دانش آمــوزان و معلمان از اپ هاي 
زوم و اســلك )Slack( براي برقراري ارتباط با يكديگر استفاده 
مي كنند. همه گيري كرونا، ســورا را به شدت تحت تأثير خود قرار 
داده اســت. مي توان اينگونه بيان كرد كه هم آنها از اين موضوع 
سود برده اند و هم ضرر كرده اند. از يك سو، ميليون ها دانش آموزي 
كه در خانه هايشان جمع شده اند، نشان دادند كه آموزش مؤثر و 
قابل دسترس در فضاي مجازي چقدر دشوار است و از سوي ديگر، 
همه گيري به اين زودي ها از بين نمي رود و والدين و دانش آموزان از 
گزينه هاي بهتر نااميد هستند. گرت اسمايلي، بنيانگذار سورا، فكر 
مي كند كه مي تواند والدين را راضي كند تا با خوش بيني، بچه ها 
و البته دسته چك هاي خود را به دبيرستان مجازي نزديك كنند. 
همه  چيز با مزارع جلبك سبز شروع شد. او مي گويد: »دانش آموزان 
به ســورا مي آمدند تا بتوانند به جاي راه رفتن، شــروع به دويدن 
كنند. « او اينگونه ادامه داد كه چگونه نخستين دانش آموزان در 
اين برنامه، وقت خود را صرف ساخت مزارع جلبك در حياط خانه 
خود كرده و با مهندسان استارتاپ اسپيس ايكس همكاري كردند 
و در كالس هاي رياضي در سطح دانشگاه حضور به هم رساندند. 
اين يك مدرسه خصوصي با يك برنامه درسي پروژه محور است. 
در اصل هدف استارتاپ ســورا، ايجاد جامعه اي از يادگيرندگان 
خودگردان و باانگيزه است. دانش آموزان استارتاپ سورا را 67درصد 
سفيدپوستان، 15درصد اسپانيايي زبان ها، 13درصد آفريقايي  - 
آمريكايي ها و 5درصد از آســيا و خاورميانه تشكيل مي دهند. از 
ديدگاه تنوع ذهني، اين استارتاپ فاقد منابع كليدي مورد نياز براي 
حمايت از دانش آموزان با نيازهاي ويژه است. دبيرستان مجازي 
به عنوان يك محصول گروهي ساخته نشده است، اما درعوض براي 
دانش آموزاني كه توانايي مالي در يادگيري خودگردان و مستقل 

دارند، بهترين نتيجه را دربردارد.

حميد ضيايي پرور
كارشناس ارتباطات

آمريکا پروژه بازگشــت فضانــوردان را كليد 
زده اســت اما در خالل برنامه هاي ناســا براي 
اين پروژه تاريخي، اخيرا دانشــمندان به اين 
نتيجه رسيده اند يکي از بزرگ ترين خطراتي كه 
فضانوردان آينده با آن روبه رو خواهند شد، تابش 
فضايي اســت كه مي تواند باعث اثرات مخرب 
طوالني مدت بر سالمتي فضانوردان شود و از آب 
مرواريد گرفته تا سرطان و بيماري هاي مخرب 

عصبي پيامدهاي آن باشد.
ماموريت هاي آپولــو در دهه هاي 1۹۶۰ و 1۹۷۰ 
ثابت كرد كه گذراندن چند روز روي ســطح ماه 
براي فضانوردان ايمن است، به همين دليل ناسا 
به طور روزانه تشعشعات سطح ماه را اندازه گيري 
نمي كرد تا از اين طريق به دانشمندان كمك كند 

مدت اقامت خدمه را تعيين كنند.
اما اين سؤال به تازگي پس از انتشار تحقيقات 
نتايج آزمايش يك تيم چينيـ  آلماني در مجله 

Science Advances پاسخ داده شد.
»رابــرت ويمر- شــوين دروبر« اســتاديار 
فيزيك دان دانشگاه كيل به خبرگزاري فرانسه 

گفت: تابش ماه بين 2 تا 3 برابر بيشــتر از آنچه 
است كه در ايســتگاه فضايي بين المللي اعالم 

مي شود.
وي افزود: بنابراين، اين ميزان تشعشع، اقامت 
فضانوردان در سطح ماه را تقريبا به 2 ماه محدود 

مي كند.
چندين منبــع در معرض تابش وجــود دارد: 
پرتوهــاي كيهاني كهکشــاني، وقايع ذره اي 
پراكنده خورشيدي )به عنوان مثال از شراره هاي 
خورشيدي( و نوترون ها و پرتوهاي گاما از فعل و 

انفعاالت بين تابش فضا و خاك ماه.
تابش با اســتفاده از واحد غربال اندازه گيري 
مي شــود، كه كميت مقدار جذب شده توسط 

بافت هاي انساني را مشخص مي كند. 
اين تيم تحقيق دريافت كه قرار گرفتن در معرض 
تابش ماه، 3۶۹/1 ميکروســيورت در روز است؛ 
حــدود ۶/2 برابر بيشــتر از دوز روزانه خدمه 

ايستگاه فضايي بين المللي.
دليل اين امر اين اســت كه ايســتگاه فضايي 
بين المللي هنوز تا حدي توسط حباب مغناطيسي 

محافظ زمين، به نــام مغناطيس كره محافظت 
مي شود كه بيشــترين تابش را از فضا منحرف 

مي كند.
جو زمين محافظت بيشتري براي انسان در سطح 
ايجاد مي كند، اما هرچه انسان از جو زمين باالتر 

برود بيشتر در معرض آن قرار مي گيرد.
اين تيم تحقيقاتي مي گويد: سطح تشعشعاتي 
كه ما در ماه اندازه گيري كرديم حدود 2۰۰ برابر 
بيشتر از سطح زمين و ۵ تا 1۰ برابر بيشتر از پرواز 

از نيويورك به فرانکفورت است.
ناسا درنظر دارد تا ســال 2۰2۴ انسان را تحت 
ماموريت آرتميس به ماه بفرستد. طبق گفته هاي 
اين آژانس آنهــا برنامه هاي طوالني مدتي براي 
حضور فضانوردان و حتي انجام برنامه هايي در 

سطح خاك ماه دارند.
اگر قرار باشــد فضانوردان بيــش از 2 يا 3ماه 
روي ماه وقت بگذارند، بايد يك كار اساسي انجام 
شود. ويمر شويينگرابر مي گويد: زيستگاه هايي 
بايد ساخته شود كه با پوشاندن آنها با 8۰سانتي 
متر خاك ماه در برابر اشعه از افراد محافظت شود.

انرژي بي نهايت با مدار گرافن
يك مدار مبتني بر گرافن مي تواند در يك چيپ گنجانده شود تا انرژي ولتاژ 

پايين، پاك و بدون محدوديت را براي دستگاه ها و حسگرهاي كوچك فراهم كند 

گروهي از پژوهشــگران 
دانشگاه آركانزاس موفق دانش

به ساخت مداري شده اند 
كه مي تواند حركــت حرارتي گرافن را 
دريافــت و آن را به جريــان الكتريكي 
تبديل كند. اين فيزيك دانان مي گويند 
كه يك مدار برداشــت انرژي مبتني بر 
گرافن مي توانــد در يك چيپ گنجانده 
شود تا انرژي ولتاژ پايين، پاك و بدون 
محدوديــت را بــراي دســتگاه ها و 

حسگرهاي كوچك فراهم كند.
وب سايت اسلش گير در گزارشي نوشته 
است: دستيابي به اين موفقيت، بخشي 
از تحقيقاتي اســت كه 3سال پيش در 
دانشــگاه آركانزاس انجام شد و نشان 
داد كــه گرافن مســتقل، اليه اي واحد 
از اتم هاي كربن تســمه اي شكِل مواج 
اســت كه توانايي بالقوه برداشت انرژي 
را دارد. اين ايده بحــث برانگيز بود زيرا 
ادعاي مشهور ريچارد فاينمن را در مورد 
حركت حرارتي اتم ها كــه به »حركت 

براوني« معروف است رد مي كند.
با اين حال، پژوهشــگران اين دانشگاه 
دريافتند كه حركــت حرارتي گرافن، 
در دمــاي اتــاق، باعث ايجــاد جريان 
متنــاوب)AC( در يك مدار مي شــود. 
پيش از ايــن تصور مي شــد كه چنين 
دســتاوردي غيرممكــن اســت. اين 
پژوهشــگران همچنين كشــف كردند 
كه طراحي آنها باعــث افزايش ميزان 
انرژي منتقل شده مي شود. آنها عالوه بر 
اين، دريافتند كه رفتار خاموش-روشن 

و ســوئيچ مانند ديودهــا همانطور كه 
قبال تصور مي شــد، به جاي آنكه باعث 
كاهش انرژي شود، افزايش انرژي را به 

همراه دارد.
پژوهشــگران در اين پروژه توانستند از 
يك حوزه نســبتاً جديد در علم فيزيك 
استفاده كنند تا ثابت كنند كه ديودها 
قدرت مــدار را افزايــش مي دهند. اين 
حوزه نوظهــور ترموديناميك تصادفي 
نامگذاري شــده اســت. پژوهشگران 
مي گوينــد كه گرافــن و مــدار رابطه 
همزيستي دارند. آنها يك مدار كه شامل 
2ديود)به جاي يك ديود( بود ساختند 
 )DC(و جريان متناوب را به مســتقيم
تبديــل كردند. اين ديودهــا در خالف 
جهت يكديگر قرار گرفتنــد تا جريان 
بتواند در دوطرف حركــت كند. به اين 
ترتيب جريان مستقيمي ايجاد شد كه 
 )load resistor(روي يك مقاومت بار
كار مي كرد و ميــزان انرژي خروجي را 

افزايش مي داد.
از ديگر اكتشــافات آنها اين اســت كه 
حركت نســبتاً آهســته گرافن باعث 
ايجاد جرياني در مدار و در فركانس هاي 
پايين مي شــود كه از ديدگاه فناورانه 
مهم اســت. اين موضوع از اين نظر مهم 
است كه دســتگاه هاي الكترونيكي در 
فركانس هاي پايين كارايي بهتري دارند. 
موضوع بعدي اين اســت كه مشخص 
شــود آيا جريان DC مي تواند در خازن 
براي اســتفاده هاي بعدي ذخيره شود 

يا نه.

  داوطلب شــدن هکرهــاي آمريکايي براي 
محافظت از انتخابات

هكرها از سرتاســر اياالت متحده براي كمك به امنيت 
انتخابات يا مقابله با هرگونه حمله اي كه مي تواند روند 
كاري را مختل كند، به صورت داوطلبانه ثبت نام كرده اند. 
به گزارش بي بي ســي، ســرويس هاي امنيتي آمريكا و 
انگلستان بارها و به صورت آشــكارا، هكرهاي روس را 
مقصر عمليات مختلف و حمالت ســايبري دانسته اند 
و هدف بسياري از اين حمله ها را تحت تأثير قرار دادن 
رأي دهندگان و ايجاد اختالف در رسانه هاي اجتماعي 

مي دانند؛ اتهامي كه روسيه بارها آن را رد كرده است.

  به روزرساني به مناسبت چهلمين سالگرد
موتورسيكلت قاره پيماي سري R/GS شركت ب ام و، به 

مناسبت چهلمين سالگرد خود، يك سري به روزرساني 
الكترونيكي با فناوري پيشــرفته دريافــت كه آن را به 
يك موتورســيكلت كامال مجهز تبديل كرده اســت. 
به گزارش وب ســايت نيو اطلس، به غيــر از يك تغيير 
فيزيكي، تمامي به روزرســاني ها در اين موتورسيكلت 
1254 سي ســي، الكترونيك بوده كه داشتن بسياري 
از آنها نيز اختياري اســت. تنظيمات شخصي يكي از 
مهم ترين اين به روزرساني ها محسوب مي شود كه مالك 
موتورسيكلت مي تواند، تنظيمات دلخواه خود را روي 

آن پياده سازي كند.

  روبات پيش خدمت ژاپني
روبات جديد شركت ژاپني ســافت بنك به عنوان يك 
پيشخدمت مي تواند خيلي زود در رستوران ها مشغول 
به كار شــود. به گزارش رويترز، شــركت سافت بنك 
هم اكنــون در حال انجــام آزمايش هــاي نهايي روي 
يك روبات ارائه سرويس غذايي اســت. اين روبات كه 
نامش Servi است، طبقات مختلفي دارد كه مي تواند 

براي ارائه غذا به مشتريان مورد اســتفاده قرار بگيرد. 
بدين ترتيب هم مي توان فاصلــه اجتماعي را در دوران 
همه گيري رعايت كرد و هم كمبــود نيروي خدماتي 

جبران مي شود.

  نياز به پيشرفت
پس از لغو 2عمليات پرتاب موشــك اسپيس ايكس در 
يك هفته، ايالن ماســك، مالك و مدير اين استارتاپ 
گفت كه آنها به پيشرفت نياز دارند. به گزارش اسپيس، 
نخســتين مأموريت روز پنجشــنبه حين شــمارش 
معكوس لغو شد. دومين مأموريت نيز روز جمعه گذشته 
در فاصله 2ثانيه مانده به پرتاب تعطيل شد. هنوز دليل 
خاصي براي به هم خوردن برنامه پرتاب از سوي شركت 
ارائه نشده است، اما برخي شــرايط جوي را دليل لغو 
اين برنامه ها اعالم كرده اند. با اين حال ايالن ماســك 
در يك پيام توييتري در اين خصوص نوشت: »نيازمند 
پيشرفت هستيم تا بتوانيم ســال آينده 48موشك به 

فضا پرتاب كنيم.« 

100ثانيه خبر

در جست وجوي 
تشعشعات خطرناك ماه

چند كشور جهان به صورت همزمان در تالش 
براي بازگشت انسان به ماه هستند اما محيط 

قمر زمين چقدر مي تواند براي سالمت بشر مضر 
باشد؟

آغاز به كار زيرساخت شبكه هوشمند مدارس

 دانا متصل شد 
رئيس جمهوري روز گذشته فاز نخست شبكه دانا را براي اتصال 76 هزار مدرسه به 

اينترنت افتتاح كرد تا سرانجام آموزش مجازي كشور داراي زيرساخت فني شود 

روز گذشــته شــبكه دانــا در قالــب پــروژه 
هوشمندسازي كشور از سوي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات و با همكاري اپراتورهاي اصلي 
كشور آغاز به كار كرد. اين پروژه كه با هدف كاهش شكاف ديجيتال و تحقق عدالت 
ارتباطي و آموزشي براي همه دانش آموزان راه اندازي شده، مي تواند كمبودهاي شبكه 
شاد را پوشش دهد و جايگزين مناسبي به لحاظ زيرساختي، خدماتي و محتوايي براي 
شبكه شاد باشد كه نارضايتي بسياري از دانش آموزان و متوليان آموزش را به همراه 
داشته است.  پروژه »هوشمندسازي مدارس كشــور« در فاز نخست، شامل پوشش 
اينترنت پرسرعت براي 76هزار و 400مدرسه شامل 38هزار و 333مدرسه شهري و 
38هزار و 67مدرسه روستايي است كه كل بودجه آن از سهم پروژه »خدمات عمومي 
اجباري« يا  USO ) Universal Services Obligation( از درآمد اپراتورها تامين و 
با حمايت مجري توسعه ارتباطات روستايي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات محقق 
شده است. به گفته امير ناظمی ، معاون وزير و رئيس سازمان فناوری اطالعات، مبلغ 
180 ميليارد تومان برای اين پروژه هزينه شــده است و اكنون 94 درصد مدارس به 
شبكه دانا متصل هستند. با راه اندازي اين پروژه، تعداد 38هزار و 333مدرسه شهري 
از طريق اينترنت ثابت شــركت مخابرات ايران، به شــبكه اينترنت متصل شده اند. 
همچنين 19هزار و 949مدرسه روســتايي از طريق اينترنت ثابت شركت مخابرات 
ايران و 4482مدرسه روستايي ديگر به وسيله همراه اول، به شبكه اينترنت دسترسي 
پيدا كرده اند. اين در حالي اســت كه شركت ايرانســل در قالب اين پروژه 13هزار و 
636مدرسه روستايي را با نصب و راه اندازي مودم و ارائه سيم كارت و بسته اينترنت، 
به اينترنت پرسرعت مجهز كرده است. از اين تعداد6573 مدرسه روستايي، به طور 
مستقيم از سوي ايرانسل و 7063 مدرسه روستايي نيز از طريق برون سپاري به شركت 
»هاي وب« انجام شده است. به اين ترتيب مجموعه »شبكه دانا« به عنوان ارائه دهنده 

جامع و غيرانحصاري خدمات آموزشي دانش آموزي، آغاز به كار خواهد كرد.
اين مراسم آنالين با حضور حسن روحاني، رئيس جمهوري، محمدجواد آذري جهرمي، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و امير ناظمي، معاون وزير و رئيس سازمان فناوري 

اطالعات و ديگر مسئوالن برگزار شد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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يکــی از ابــزار مهــم كنتــرل 
كرونا،عملکــرد درســت و به موقع 
دولت هــا و مســئوالن اســت. اما 
همچنان برخی كشــورها از جمله 
آمريکا، انگلیس و اســپانیا اصرار به 
جدی نگرفتن اين بــالی جهانی و 

ادامه طرح های ناكارآمد خود دارند

دولت ها از حدود 10ماه پیش 
كه همه گیري بیماري كرونا در 
جهان اعالم شد، واكنش هاي 
مختلفي به اين ويروس نوپديد 
نشــان دادند و سیاست هاي 
گوناگوني مانند تشويق مردم 
به رعايت اصول بهداشــتي تا 
قرنطینه هاي سخت گیرانه را 
در پیش گرفتند. با آنکه هر هفته از گوشه و كنار دنیا 
اخباري از كشف دارو و واكسن كرونا شنیده مي شود، 
اما واقعیت اين اســت كه ممکن است اين درمان ها و 
واكســن ها تا چند ماه ديگر هم به تولید انبوه نرسد. تا 
آن زمان سیاستمداران بايد طرح هاي پايه اي و كارآمد 
را براي كنترل اين بیماري اجرا كنند. به نظر مي رسد 
نخستین خط دفاع در برابر ويروس در ماه هاي آينده 
همچنان نمونه گیري، حفظ فاصله اجتماعي و رعايت 

اصول بهداشتي است.
نشريه اكونومیســت در گزارشي با بررسي جنبه هاي 
منفي و مثبت كرونا، نوك پیکان را به سمت دولت ها 
گرفته و بر نقش مهم سردمداران كشــورها در برهه 
حساس كنوني تأكید كرده است؛ متأسفانه هنوز برخي 
دولت ها مانند آمريکا اين بیماري را آنطور كه بايد جدي 

نگرفته اند و واكنش قابل دفاعي در برابر آن نداشته اند.

روي منفي
ويروس كرونا به ســرعت در سراســر جهان در حال 
پیشرفت است. تعداد مبتاليان از 35 میلیون نفر و تعداد 

افرادي كه در اثر كرونا فوت كرده اند از يك میلیون نفر 
عبور كرده اســت. اين در حالي است كه تخمین زده 
مي شــود مرگ يك میلیون نفر ديگر هم ثبت نشده 
باشــد. آمار هفتگي ابتال در هفته سوم سپتامبر براي 
نخســتین بار از مرز 2میلیون نفر گذشت. كشور هند 
تاكنون بیش از 103 هزار فوتي داشــته است. برخي 
كشورهاي اروپايي كه فکر مي كردند اين همه گیري را 
پشت سر گذاشته اند، تازه درگیر موج دوم اين بیماري 
شــده اند. در آمريکا نیز آمار مرگ ومیر كرونا به حدود 

215 هزار نفر رسیده است.
ابتال، مرگ و همه اثرات مخرب بیماري در كشورهاي 
توسعه نیافته و در حال  توسعه، هزينه بیشتري داشته 
است. در كشــورهاي فقیر، درد مرگ عزيزان با فقر و 
گرسنگي ادغام شده و شــرايط را براي مردم بغرنج تر 
كرده است. ارزيابي بانك جهاني نشان مي دهد كرونا 
70تا 100میلیون نفــر را در سرتاســر جهان به فقر 
مطلق دچار مي كند كه نتیجه حدود يك دهه تالش 
براي ريشه كني آن را از بین مي برد. سرد شدن هوا در 
كشورهاي نیمکره شــمالي زمین مي تواند به وخامت 
اوضاع دامن بزند. با رسیدن فصل سرما، مردم بیشتر به 
محیط هاي سربسته مي روند،   يعني جايي كه ويروس 
راحت تر منتقل مي شود. عالوه بر اين، آنفلوآنزاي فصلي 

هم مي تواند فشار وارد بر نظام سالمت را بیشتر كند.
حتي اگر واكسن هم آماده شود، هیچ اطمیناني به تأثیر 
100درصدي آن وجود ندارد. اين اثر حفاظتي ممکن 
است در سالمندان كه واكنش سیستم ايمني شان پايین 
است، موقتي يا ضعیف باشد. تهیه و توزيع میلیاردها 

دوز واكســن، مســلما ماه ها زمان مي برد. درگیري و 
اختالف بر ســر اينکه چه افرادي ابتدا واكسن بزنند، 
كمبود شیشه هاي واكســن و نیاز افراد به 2 بار تزريق 
از ديگر مشکالت است. از ســوي ديگر، تحقیقات در 
كشورهاي مختلف نشان مي دهد درصورت ساخت و 
عرضه واكسن، حدود يك چهارم بزرگساالن )در روسیه 

50درصد( از تزريق آن خودداري مي كنند.

روي مثبت
اما در بین همه اين سیاهي ها، بايد اخبار مثبت را هم 
ديد. داروها و درمان هاي جديد خطر مرگ كرونا را كمتر 
كرده است و داروهاي جديدتر و واكسن هم به زودي 

تأثیر روش هاي درماني را بیشتر مي كنند.
افزايش آمار مبتاليان در اروپــا يك واقعیت غیرقابل 
انکار است، اما بیشتر نشان دهنده اين است كه تعداد 
تست ها و به دنبال آن مواردي كه قبل از آن تشخیص 
داده نمي شد، بیشتر شده است. آمار روزانه ابتال نسبت 
به زمان اوج بیماري در ابتداي بهار به میزان چشمگیري 
كاهش داشته است. افزايش نمونه گیري يکي از داليل 
پايین آمدن نرخ مرگ ومیر است. از سوي ديگر، بیشتر 
بودن نسبت جمعیت جوان)متوسط سني 28سال( 
در كشــورهايي مانند هند نیز آمــار فوتي ها را كمتر 
كرده است. كاهش مرگ و میر، نشان دهنده پیشرفت 
نظام سالمت نیز است. اكنون پزشــکان مي دانند به 
غیر از ريه، اندام هايي مانند قلــب و كلیه هم در خطر 
هستند و زودتر نشانه هاي احتمالي را بررسي مي كنند. 
در بیمارســتان هاي انگلیس در ابتداي شیوع كرونا 
90درصد بیماران به دســتگاه هاي اكســیژن وصل 
مي شدند، اما در ماه هاي اخیر فقط 30درصد اين نیاز 

را داشتند.
استفاده از داروهايي مانند دگزامتازون، میزان مرگ را 
در بیماران وخیم تا 30درصد كاهش داده است. آمار 
مرگ ومیر در اروپا نسبت به بهار امسال 90درصد كمتر 
شده است؛ هرچند اگر دوباره اين بیماري بین گروه هاي 
آسیب پذير شايع شــود، ممکن اســت تعداد دوباره 
افزايش يابد. پیشرفت ها ادامه دارد. آنتي بادي هايي كه 
ويروس را فلج مي كنند اگرچه گران هستند اما تا پايان 
سال عرضه مي شوند. اين آنتي بادي ها براي درمان افراد 
مبتال و پیشــگیري از ابتالي گروه هاي پرخطر مؤثر 
هستند. واكسن هم شايد زودتر از آنتي بادي به كمك 

مهار كرونا بیايد.

 واكنش دولت ها
يکي از ابزار مهم كنترل كرونا، عملکرد درست و به موقع 
دولت ها و مسئوالن است. اما همچنان برخي كشورها 
ازجمله آمريکا، انگلیس و اسپانیا اصرار به جدي نگرفتن 
اين بالي جهاني و ادامه طرح هاي ناكارآمد خود دارند.

در طول ماه هاي گذشته يکي از مهم ترين دغدغه هاي 
دولت ها، قرار گرفتن بر سر دوراهي تعطیلي يا باز نگه 
داشتن مشاغل و كسب وكارها بوده است. از يك سو، اگر 
فعالیت هاي اقتصادي تعطیل مي شد، مردم با مشکل 
مالي روبه رو مي شدند و اگر به كارشان ادامه مي دادند، 

آمار ابتال باال مي رفت.
در يك طرف، برخي ناظران، كشــوري مانند ســوئد 
را  كه اولويت را به اقتصاد و آزادي كسب وكارها داده، 
تحسین مي كنند؛ اين در حالي است كه نرخ مرگ ومیر 
كرونا در اين كشور 58.1به ازاي هر 100هزار نفر بوده 
است. نرخ تولید ناخالص ملي سوئد نیز در 3 ماهه دوم 
شیوع بیماري 8.3درصد كاهش داشته است كه هر دو 
آمار ضعیف تر از ديگر كشورهاي اسکانديناوي يعني 

دانمارك، فنالند و نروژ است.
گروه ديگر، كشــورهايي مانند نیوزيلند كه مشاغل را 
تعطیل كردنــد تا جان مردمشــان را حفظ كنند، در 
كنترل كرونا موفق  مي دانند. نرخ مرگ در اين كشور 
0.5به ازاي هر 100هزار نفر مبتالست. اما در 3 ماهه 
دوم شیوع بیماري، اقتصاد آن12.2درصد كوچك تر 
شــد. در مقابل، در تايوان كه بیشــتر مشاغل فعال 
بودند، 0.03مرگ در برابــر 100هزار مبتال و كاهش 

1.4درصدي نرخ تولید ناخالص ملي، ثبت شده است.
كشورهايي مانند آلمان، كره جنوبي و تايوان از روش 

قرنطینه و نمونه گیري هاي دقیق استفاده كردند؛ آلمان 
نقاط پرخطر را شناســايي كرد؛ كره جنوبي فعالیت 
رســتوران ها و زيارتگاه ها را محدود كــرد. در مقابل، 
نمونه گیري هاي با تأخیر در كشــوري مثل فرانسه به 
شکست سیاست هاي كنترل كرونا منجر شد. قرنطینه 
سرتاسري مانند آنچه اسرائیل انجام داده نیز به دلیل 

پرهزينه بودن و دشواري ادامه آن، موفق نبوده است.
عجله اسپانیا براي برگشــت زودتر به شرايط عادي، 
طرح هاي حفاظتي را بي تأثیر كرد. درحالي كه آمار ابتال 
در انگلیس در هفته هاي گذشته افزايش بي سابقه اي 
داشــته، سیســتم نمونه گیري در اين كشور كارآمد 
نیست. مراكز پیشگیري و كنترل بیماري ها در آمريکا 
قرباني اشتباه ها و ضعف مديريت شــده اند. مقامات 

اسرائیل نیز در دام غرور و دعواهاي داخلي افتاده اند.
دولت هايي ماننــد انگلیس، سیاســت هاي كنترلي 
مختلفي را درپیش گرفتند كه گاهي اوقات توســط 
رهبرانشان رعايت نمي شود، بنابراين طبیعي است كه 
مردم نیز از انجام آن شانه خالي كنند. برخي كشورها 
نیز اصول كلي تعیین كردند، اما دست افراد، مدارس و 
سازمان ها را باز گذاشتند تا براساس شرايط خود به آن 

عمل كنند.

پرهيز از تصميم عجوالنه
دولت هــا بايد روشــي را در پیش بگیرند كــه از نظر 
اقتصادي و اجتماعي مؤثرتر اســت. الزام استفاده از 
ماسك، ارزان و راحت است و نتیجه هم دارد. باز كردن 
مدارس همانطور كه در دانمارك و آلمان انجام شده، 
مي تواند با احتیاط و با توجه به شــرايط موجود انجام 
شــود. اما فعال كردن مکان هاي سربسته و پرازدحام 

مانند رستوران ها منطقي به نظر نمي رسد.
وقتي كرونا آمد، دولت ها ابتدا غافلگیر شدند و با فشار 
دادن دكمه وضعیت هشدار، بعضا دست به تصمیم ها 
و اقدام هاي شــتاب زده زدند؛ اما اكنــون ديگر هیچ 
بهانه اي قابل قبول نیســت. تا پايان كرونا راه طوالني 
در پیش اســت. اگرچه اين بیماري فروكش مي كند، 
اما سیاستمداران بايد با پرهیز از اقدام هاي عجوالنه و 
تعیین برنامه هاي اصولي و اجراي سیستم نمونه گیري 
و ردگیري، براي كنترل آن تالش كنند. مردم نیز وظیفه 
دارند با حفظ فاصله اجتماعي، رعايت بهداشت و تبعیت 
از محدوديت هايي كه دولت ها تعیین مي كنند، جلوي 

گسترش ويروس را بگیرند.

نمره رد به عملكرد آمريكا
مركز تحقيقاتي »پيو« آمريكا اخيرا درنظرسنجي، نگرش مردم 14كشور پيشرفته جهان شامل آمريكا، 
كانادا، اسپانيا، ايتاليا، انگليس، سوئد، فرانسه، ژاپن، استراليا، هلند، بلژيك، آلمان، دانمارك و كره جنوبي را 
نسبت به عملكرد دولت هاي خود، سازمان بهداشت جهاني، اتحاديه اروپا، چين و آمريكا در كنترل بيماري 

كرونا بررسي كرده است.
در اين فهرست آمريكا با 47درصد و انگليس با 46درصد رضايت، پايين ترين نمره را از مردم خود گرفته اند. 
در مقابل، دانمارك و استراليا، موفق ترين كارنامه را از ديد مردمشان داشته اند. 95درصد مردم دانمارك و 
94درصد مردم استراليا به عملكرد دولت هاي خود نمره قابل قبول داده اند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد 
كه به صورت ميانگين 73درصد مردم اين كشورها ديدگاه مثبتي به دولت خود داشته اند. جالب اينجاست 
كه مردم14كشور گفته شده، آمريكا را ضعيف ترين كشور از نظر مقابله با كرونا ارزيابي كرده اند. تنها 15درصد 
شركت كنندگان درنظرسنجي، عملكرد آمريكا را در برابر كرونا قابل قبول دانسته اند. اين نسبت درباره چين، 

اتحاديه اروپا و سازمان بهداشت جهاني، به ترتيب 37، 57و 64درصد است.
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زمستان است؛ يك زمستان 
معمولي كه رنگ برف كمتر 
به خودش ديده اســت. ما 
نشســته  ايم تــوي خانه و 
منتظريــم همیــن نیمچه 
سرما كمرش بشکند و مثل 
»همیشــه« برويم بیفتیم 
توي دل بهار. اما قضیه قرار نیست به همین سادگي 
باشد كه مثل »همیشه« بعد از سرما غرق شکوفه و بهار 
شويم. اين زمستان چیزهاي خوبي در آستین ندارد، 
قرار است كه متفاوت ترينـ  اگر نگويیم عجیب ترين 
ـ زمستان زندگي مان باشــد. يك ويروسي آمده يك 
جايي در چین، يکباره ووهان مي افتد ســر زبان ها و 
ما كه اين طرف دنیا هستیم، فکر مي كنیم كه چطور 
آن ويروس پايش به اينجا مي رســد. قضیه را ســاده 
گرفته اند؛ مثــل خیلي چیزهاي ديگر كه همیشــه 
ســاده گرفته اند. ويروس به راحتي با چیني ها سوار 
هواپیما مي شــود و پايش به اينجا مي رسد. ما باز هم 
فکر مي كنیم كه درد مال همســايه اســت؛ نه ما. ما 
آدم هاي مدرن مي رويم كه منزوي تر از همیشه شويم. 
چند وقتي بنشــینیم توي خانه تا شايد اين ويروس 
شرش كنده شود و ما به زندگي عادي مان برگرديم. 
اما برگشتن به زندگي »عادي« يك امر محال مي شود. 
بعد سايه درد كم كم به ما نزديك تر مي شود، ترس به 
جانمان مي افتد، تن به شايعات مي دهیم، مجبوريم، 
آخر پاي جانمان در میان اســت، هي مي شــويیم و 
مي سابیم تا بلکه اين ويروس از جان و خانواده مان دور 
بماند. اما همان ويروسي كه يك روزي آن طرف مرزها 
بود، شهر  به شهر، خانه  به خانه به ما نزديك تر مي شود، 
چشــم باز مي كنیم مي بینیم كه دوست دوستمان، 
مادر دوســتمان، مادر خودمان مبتال شده  است. بله، 
دقیقاً اوايل همینطور بود؛ من هم نشسته بودم توي 
خانه از قرنطینه سود مي بردم و فکر مي كردم براي من 
بد نشده است. ترجمه يك كتاب را تمام كرده  بودم و 
داشتم مي رفتم سراغ كتابي ديگر. فکر مي كردم كه 
مي شود همینطور نشست توي خانه كار كرد، مي شود 
از آدم ها دور بود، مي شود مدتي دوستي را بغل نکرد، 
رســتوران و كافه نرفت، اما وقتــي كه همه  چیزهاي 
تکراري كش مي آيند، روزمرگي تبديل به روز ـ مرگي 
مي شود، خسته مي شوي. وقتي كه سايه شوم ويروس 
به تو نزديك مي شود ديگر نمي تواني به راحتي بگويي 
كه برايم بد نشده اســت. همه مان اين فرايند را طي 
كرديم، همه در تکاپوي اين بودند كه انبار خانه شان 
را از مايحتاج شان پر كنند، ما هم با اين موج جمعي 
همراه شده بوديم و فکر مي كرديم با قرنطینه همه  چیز 
تمام مي شــود، اما كرونا تا دم گوشــمان آمد و توي 
خانه مان راه پیدا كرد. وقتــي كه مادرم كرونا گرفت، 
ديگر مي ديدم كه ويروس از رگ گردن به ما نزديك تر 
است، حاال ما هي حساب مي كرديم كه چطور كسي 
كه 3هفته پايش به دم در نرسیده ويروس به جانش 
افتاده. ويروس حاال ديگر برايمان هیوال شده بود؛ انگار 
هیچ كســي در امان نبود. داشــتم مي ُمردم از ترس، 
مادرم 30كیلومتر آن طرف تر از مــن در خانه افتاده 
بود و من از ترس جان يا هر چیز ديگري نشسته بودم 
در خانه و برايش گريه مي كردم. فکر مي كردم كه هر 
كسي كه كرونا بگیرد، كارش تمام است. اينجا سوپ 
مي پختم و آبمیوه مي گرفتم و برايش مي بردم دِم در، 
كار ديگري از دستم برنمي آمد. مي رفتم دمي از پنجره 
مي ديدمش با فاصله اي 100متــري، با تلفن باهاش 
حرف مي زدم. عجیب تر از اين هم مگر مي شود كه آدم 
مادرش را بعد از 2ماه ببیند و نتواند نزديکش شــود، 
اما اين هم از همان عجايبي است كه اين ويروس در 
آستین داشت. نورزو رسید، ويروس همچنان داشت 
كنار ما زندگي مي كــرد، 40روز در خانه ما در جان 
مادرم جاخوش كرده بود تا اينکه دســتش را سر ما 
برداشت و راهش را كشید و رفت، اما ترسش با ما ماند. 
آدمي به هر چیزي عادت مي كند؛ حتي ترس و ما به 
ترس آن قدر خوكرده ايم كه برايمان عادي شده است. 
حاال كارمان به جايي رسیده كه داريم با ويروس مدارا 
مي كنیم؛ واژه دهان پركن همزيستي مسالمت آمیز 
خیلي بهش مي آيد؛ مثل خیلي چیزهايي كه اين روزها 
تحملش مي كنیم. ويروس حاال شده بخشي از زندگي 
ما، چسبیده به همه جايمان مثل زگیلي ناخوشايند 
كه نتوانسته ايم از شرش خالص شويم. انگار استحاله 
شــده ايم، ماهیت مان دگرگون شده و هیچ كدام مان 

ديگر آن آدم هاي قبلي نمي شويم.

 استحاله شدن
 در سال صفر

تجربه زیسته

بهسالمندانبهطورمداومنگوييدكروناشماراازبينميبرد
شما نگران پدر و مادر سالمندتان هستيد، اما اگر هر روز و به 
دفعات آنها را از احتمال ابتال بترسانيد یا بگویيد كه این بيماري 
است كه افراد ضعيف تر را از بين مي برد، آنها را آزار مي دهيد 
و این رفتار یكي از مصادیق ســالمندآزاري است. به جاي این 

رفتار آنها را براي مراقبت بيشتر یاري كنيد.

كم تحركی و افسردگی در سالمندان دو عارضه 
شايع است اما كرونا يكجانشينی و احساس 
اندوه را در اين گروه بيشتر كرده است. برای 
كاهش پيامدهای منفی و ســامت بيشتر 

راهكارهای عملی و آسانی وجود دارد

ونا  مقابل کر
با یستید

قابليتهايگوشيهايهوشمندرابهسالمندانآموزشبدهيد
بسياري از ســالمندان در اســتفاده از تلفن هاي هوشمند و 
قابليت هاي آن مشــكل دارند. آمــوزش اســتفاده از انواع 
اپليكيشــن هاي آنالین به سالمت جســمي و روحي آنها كمك 
كرده و اعتماد به نفس شان را براي عبور از این بحران بيشتر 

مي كند.

ورزشدرخانهياپيادهرويشبانه
كم تحركــي در زمــان كرونا براي همــه ما خطرناك اســت، اما 
عوارضش بر بدن ســالمندان بيشتر اســت. ورزش در خانه 
یا پياده روي در خيابان هاي اطراف خانه در ساعات خلوت روز 
یا شــب كمك بزرگي به حفظ روحيه و سالمت ســالمندان در 

شرایط كنوني است.

رژيمخبريداشتهباشيد
ســالمندان به دليــل فراغــت بيشــتر ممكن اســت بيش از 
اندازه در معرض تماشاي تلویزیون و دریافت خبرها باشند. 
اجازه ندهيد آنها در تماشــاي اخبار فوري در كانال هاي خبري 
24ســاعته قفل شــوند. برنامه هاي متنوع بــراي آنها درنظر 

بگيرید.
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اوج گرفتن دوباره شیوع كرونا 
در بســیاري از كشــورهاي 
جهــان، نگاه ها را به ســمت 
سیاســت هاي غلــط دولت ها 
براي مهار همه گیري برده است

كارنامه ضعيف دولت ها 
 در مقابله با كــرونا

زينب كاظم خواه
روزنامه نگار و مترجم
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ميعادگاه تمام شناسنامه هاي پايتخت
مرور خاطرات میدان آزادي به عنوان يكي از نمادهاي اصلي شهر تهران 

آزادي؛ برجي كه در زمان ساخت شهیاد نام داشت و قرار بود يادماني براي 2500 سال شاهنشاهي ايران باشد، 
اما با يك چرخش بزرگ نماد انقالب سال 5۷ تلقي شد. میداني كه رويدادهاي بزرگ تاريخي را نظاره گر شد و 
غم ها و شادي هاي زيادي به خود ديد؛ برجي كه محلي براي پرده برداري نخستین نوشته حقوق بشر از كورش 
شد و در پشت اسكناس 200 ريالي پهلوي دوم نقش بســت. در دوران انقالب، اجتماعات زيادي به خود ديد 
و محلي براي پیشواز از امام خمیني)ره( در بازگشــت از پاريس به تهران شد. زماني نماد دروازه گونه تهران و 
ترجمان معمارانه ايران مدرن شد اما اينك فرسوده از گذر زمان و رنجیده از بي مهري كسان، 51سال خاطره را 

در بايگاني اش نگه داشته تا همچنان پابرجا هويتش را به عنوان نماد اصلي شهر تهران حفظ كند.

نوبت غرب است 
كه تهران را
 بشناسد

مروري بر گفته هاي مهمانان 
سرشناس و خارجي تهران

   پايتخت 224ســاله، حــوادث، تغييرات، 
رويدادها و آمد و شــدهاي بسياري را به چشم 
ديده است؛ شهري با داســتان هاي هزار و يك 
شب كه سياحان و سياستمداران و هرگونه آدم 
عالقه مند به شرق را همواره به سوي خود كشانده 
است. سفرنامه ها، حرف ها، گفت وگوها و خاطرات 
آنها كه به تهران آمدند، نشان مي دهد كه مواجهه 
با اليه هاي مختلف اين شــهر پيچيده، شلوغ، 
پر از زيبايي و زشــتي، پر از مدرنيته و سنت، 
مملو از آدم هاي مختلف با داستان هاي متفاوت 
باعث حيرت و شگفتي شــده است. نخستين 
جهانگرداني كه به تهران آمدند، البته در روايات 
خود معماري و شهرسازي را هنوز در اين شهر 
نوپا و ناچيز توصيف كردند اما كم كم در دوران 
ناصري اقدامات اصالحي آغاز شد. ساختمان ها 
و عمارت هاي بديع به دســت برترين معماران 
ساخته شدند تا جايي كه ســاموئل بنجامين، 
وزير مختار آمريكا در توصيــف زيبايي تكيه 
دولت نوشت: »توصيف زيبايي طاق و سردرهاي 
هاللي شــكل تكيه امكان پذير نيست.« البته 
همچنان تهران، آن عظمت و شكوهي كه ديگر 
شهرهايي مثل اصفهان و شيراز داشتند در چشم 
جهانگردان نداشت. همسر كنسول انگليس كه 
در زمان رضاخان به ايران ســفر كرد در كتاب 
»مسافر تهران« نوشت: »من آن را شهر مي خوانم 
اما تهران يك ده بسيار بزرگ است. هيچ پايتختي 
نديده ام كه اين اندازه به يك پايتخت ناهمانند 
باشد«. البته تهران خيلي زود مسير مدرنيته را 
طي كرد؛ مدرنيته اي كه نامتوازن و ناهماهنگ 
با بســياري از وجوه زندگي و شهرنشيني بود. 
اما تهران ديگر شبيه آن ده بسيار بزرگ نبود. 
شهري بود كه حاال در سفرنامه ها آن را با مادريد، 
آتن، مكزيكوســيتي، اســتانبول و... مقايسه 
مي كنند. در دوره بعد از انقالب، افراد زيادي به 
واسطه شغل يا موقعيت و... به تهران سفر كردند 
و بعدها درباره اين شهر عجيب، زيبا و شلوغ با 

مردم كم نظير، داستان ها تعريف كردند.

شبنم سيدمجيدي 
روزنامه نگار

تنها برای
 تهران

خرده روايت هايي از »ترين هاي« پايتخت  از نخستين مجموعه 
ورزشي  تا مرتفع ترين برج غيرمسكوني و موارد ديگر 

تهران شبيه به مادريد و آتن 
جك استراو، وزير خارجه اسبق انگلستان و رئيس كميته 
مشترك دوستي ايران و انگليس در سال 1392به تهران 
سفر كرد. او در يادداشــتي كه در روزنامه اينديپندنت 
منتشر شــد، شــگفتي خودش را از ديدن تهران بروز 

داد؛ »هنگامي كه پس از 9سال 
همــراه هيــأت نمايندگي 
پارلماني انگليس از فرودگاه 
امام خميني بــه هتل خود 

در مركز تهران مي رفتم، 
زيرســاخت هاي اين 
شــهر، اتوبان هــا و 
خطوط جديد مترو كه 
در دست ساخت بود 
من را شگفت زده كرد. 
با وجــود تحريم ها، 
تهران ايــن روزها 
بيشتر شبيه به مادريد 
و آتن به نظر مي رسد تا 

مثاًل بمبئي و قاهره.«

  يازده چهره سياسي، فرهنگي و هنري به 
همشهري  گفتند كه بازديد از كدام نقطه 
تهران را به يك مهمان پيشنهاد مي كنند
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تهران نشاني هاي خاص

  همشهري از ميان افرادي كه سال گذشته 
نامشان با تهران و اهالي اش گره خورده، چهره 
سال تهران را انتخاب مي كند

15

سجل هاي تهران

  متخصصان حوزه هاي مختلف، تهران را 
چگونه مي بينند و چه مشكالتي در پايتخت 
آنها را كالفه كرده است؟ 

15

خطاب به تهران
 با درد و اندوه

ویژه
روز تهران

14

عشق در نگاه اول
چهره هاي بسياري در فوتبال بودند كه تهران را به عنوان مقصد كار و زندگي انتخاب كردند و تقريبا 
اين شهر را مثل خانه خود دوست داشتند. مصطفي دنيزلي از مربيان بزرگ خارجي در ورزش ايران، 
يكي از نمونه هاي فوق العاده در دفاع از تهران بود. او يك بار به شبكه CNN ترك دعوت شد و با وجود 
شيطنت مجري در پرسيدن سؤاالتي درباره ايران، گفت: »زندگي من در تهران همانطوري بود كه در 

تركيه گذشته و مي گذرد. من در تهران هم خوشــحال و راضي بودم«. اين نخستين باري نبود كه 
دنيزلي از تهران تعريف كرده بود. يكي از جالب توجه ترين اظهارنظرهاي او درباره تهران به 

شهريور سال1388 برمي گردد. زماني كه گفته بود: »در نخستين ديدارم عاشق تهران 
شدم. شهري در جهان نمانده كه نديده باشم. همه زندگي ام به جهانگردي گذشت. در 
بدو ورود به تهران همه باورهاي ذهني من درباره اين شهر فروريخت. تصويري كه در 
ذهنم ساخته بودند، از بين رفت. روز اولي كه وارد تهران شدم، تصميم گرفتم شهر را 
بگردم. همين كه وارد خيابان هاي شهر شده و چند قدمي زدم، گيج شدم. نخستين 
احساسم اين بود كه مردم تهران من را از نزديك مي شناسند و مرا خيلي دوست دارند. 

اين برايم هم تعجب آور و هم خوشحال كننده بود. با اينكه نخستين روز من در تهران 
بود، خودم را يكي از اهالي تهران حس كردم؛ گويي ســال ها در تهران بوده ام و كامال 

احساس يك تهراني را داشتم«.

وپايی است تهران شبيه شهرهای ار
از ديگر فوتبالي هايي كه ســال ها در تهران زندگي كرد، برانكو ايوانكوويچ 
است. سرمربي كروات كه سال ها به خاطر حضور در تيم پرسپوليس در تهران 
زندگي كرده بود، درباره روزهايش در تهران نيز حرف هايي زده بود. او درباره 
تهران مي گفت: »انگار در خانه ام زندگي مي كنــم و كاماًل در اينجا راحت 
هستم«.  او در مصاحبه ديگري در ســال 1394باز هم به تهران اشاره كرده 
بود و از نخستين روزهاي حضورش در تهران ياد كرد: »خيلي دوست داشتم 
بفهمم زندگي در يك شهر 10ميليون نفري چگونه است؟ شهر به اين بزرگي 
چطور خودش را اداره مي كند؟ و شهروندانش چگونه از پس اين همه شلوغي 
بر مي آيند؟ برايم خيلي جالب بود و خيلي لذت بردم از اينكه ديدم مردم در 
شــهري با اين همه جمعيت مي توانند زندگي شان را برنامه ريزي كنند و به 
كارهايشان برسند«. برانكو همينطور يك بار ديگر در فروردين سال1398 
شهر تهران را اينگونه توصيف كرده بود: »در شهر تهران تعداد بسيار زيادي 
از مردم به شكل خيلي خوب در كنار هم زندگي مي كنند. به نظرم تهران مثل 

يك شهر اروپايي واقعي است«.

وش  تهران گردی كارلوس كی ر
كارلوس كي روش، سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ايران در 
فروردين 96بعد از 6سال كار در ايران با وجود اينكه مي گفت 
انتخاب بين يكي از شهرهاي ايران سخت است، گفت: »تهران، 

نخستين شهري بود كه از ايران ديدم. جالب ترين چيز 
براي من عمق تمدن ايراني ها بود. كشــورهاي 

كمي هستند كه چنين تمدني دارند. من وقتي 
به تهران رسيدم، كلي كتاب درباره اين كشور 
در چمدانم بود«. كي روش در مدت اقامتش در 
تهران، از بناهاي تاريخي اين شهر مانند كاخ 
جهاني گلستان نيز بازديد كرد.. و در آخر 
هنگام بازديد از بناهــاي تاريخي تهران 
گفته بود كه »شايد امروز يكي از بهترين 

روزها و متفاوت ترين صبح ها براي من از 
زمان حضورم در تهران بود.« او در يادداشتي 

در دفترچه يادبود كاخ جهاني گلستان نوشت: 
»بايد به مردم ايران براي داشــتن فرهنگ و 

تمدن قوي و متفاوت شان تبريك گفت«.

كيفيت متفاوت زندگی در تهران
آندره آ استراماچوني، سرمربي ايتاليايي سابق استقالل با سايت 
اسكاي ايتاليا درباره شــرايط زندگي در تهران صحبت كرده 
بود؛ »زندگي خصوصي و كيفيــت زندگي در ايران خيلي باالتر 
و متفاوت تر از چيزي است كه شــما از بيرون مي بينيد. تهران، 
شهر زيبايي است و مردم مهرباني دارد. خانواده من ابتدا خيلي 

مطمئن به حضور در تهران نبودند اما االن اينجا هستند و با 
زندگي در ايران وفق پيداكرده اند و از اوضاع راضي اند.« 

استراماچوني بعد از ترك استقالل و بازگشت به 
رم در گفت وگو با كوريره دلواسپورت، روزنامه 

ورزشي شهر رم درباره زندگي اش در تهران 
گفت: »در يك پنت هاوس با يك چشم انداز 

بسيار زيبا در شــمال شهر تهران زندگي 
مي كرديم، با چندصد متر فاصله از سفارت 
ايتاليا. اين يك منطقه زيبا و با باالترين 
سطح ســرويس دهي، مراكز خريد و 
رستوران هاست اما براي تمرين به دو 
قسمت مختلف شــهر مي رفتم. يك 
راننده حرفه اي داشــتيم اما به خاطر 
ترافيك شهر تهران هميشه رفت وآمد 
ما خيلي طول مي كشيد. به همسرم 

مي گفتم آيا وقتي در رم هم هستيم، 
اينقدر در مورد ترافيك حرف مي زنيم؟«

گزارش  شان پن از تهران
احتماالً سفر  شان پن، بازيگر برنده اسكار هاليوود به تهران را همه به ياد دارند. او 
در آستانه انتخابات 1384با سفر به تهران در صدر اخبار قرار گرفت. او كه در اين 
سفر به عنوان يك خبرنگار همراه گروه خبري سن فرانسيسكو كرونيكل وارد 
ايران شد، حتي به نمازجمعه تهران هم رفت و با اكبر هاشمي رفسنجاني هم ديدار 
كرد. بعد از بازگشت، در خاطراتش نوشت كه »شب هاي تهران او را به ياد شب هاي 
مكزيكوســيتي و بغداد مي اندازد«. پن از بوق مداوم ماشين ها، هياهو و صداي 
بلند مردم، هواي گرم و آلوده و دود موتورسيكلت ها و رانندگي هاي مارپيچي 
با سرعتي مرگبار نوشت. او حتي از اينكه در تهران مردم فيلم هاي آمريكايي را 

به راحتي و از طريق بازار سياه مي ديدند، شگفت زده شده بود.

بينوش: مشابه رانندگی تهرانی ها نديده بودم
ژوليت بينوش، بازيگر فرانسوي برنده جوايز بهترين بازيگر در جشنواره هاي 
كن، ونيز و برلين، در سال 2006به ايران سفر كرد. او يك هفته مهمان عباس 
كيارستمي، فيلمساز سرشناس ايراني بود. نيويورك تايمز در سال2007و بعد 
از حضور ژوليت بينوش در تهران به نقل از او نوشــت: »تهراني ها سال ها به 
شهرهاي غربي آمدند، حاال نوبت غرب است كه تهران را بشناسد«. بينوش 
كه در مدت اقامت يك هفته اي خود در ايران به شهرهاي تهران و اصفهان سفر 
كرد، درباره تهران گفت: »از اينكه مي ديدم كوه هاي بسياري تهران را محاصره 
كرده اند، بسيار شگفت زده شدم. من شــهرهاي زيادي را در دنيا ديده ام و تا 
جايي كه مي دانم درخت ها در مكان هاي خاصي مثل پارك ها وجود دارند اما 
در اين شهر، همه جا درخت مي بينيد كه بسيار زيباست. به نظر مي رسد كه در 
اين شهر، راه ها و خيابان ها اطراف درختان ساخته شده اند«. بينوش در يك 
گفت وگوي ديگر، آزاردهنده ترين موضوع در تهران را رانندگي مردم توصيف 
كرد؛  »من واقعا از رانندگي مردم تهران شگفت زده شدم. قبال هرگز مشابه آن 
را نديده بودم. من دوست داشتم يك روز در خيابان هاي تهران رانندگي كنم 

اما واقعا از رانندگي اين مردم وحشت كردم.«

وپا را دوست دارند تهرانی ها، ار
از اشخاص و چهره هاي سياسي هم مسلما افراد زيادي بودند كه به واسطه شغلشان به تهران رفت وآمد 
داشتند يا حتي در اين شهر زندگي كردند. بعضي از آنها خاطرات خوب خود در اين شهر را به اشتراك 
گذاشتند. فيليپه ولتي يكي از اينها بود كه در سال هاي 2004تا 2008سفير سوئيس در ايران بود. او 10سال 

بعد از بازگشت به سوئيس در مصاحبه اي با شبكه سوئيس اينفو درباره ايران و خاطراتش از شهر تهران 
صحبت كرد. فيليپه مي گفت: »خاطرات بسيار خوبي از ايران دارم. من درتهران و در يك منزل 

زيبا زندگي كردم كه البته متأسفانه ديگر وجود ندارد. مردم اين شهر بسيار مهربان و از 
نظر فرهنگي و رواني بسيار به ما نزديك بودند. آنها اروپا را دوست دارند و فكرشان هم 

اروپايي است«.

سفير آلمان با نيسان آبی در تهران
او همان كســي بود كه يك سال، نوروز را با شعري از ســهراب سپهري و كنار سفره 
هفت ســين تبريك مي گفت و يك سال ديگر با نوشتن شــعري از فروغ. در تهران 
موتورسواري مي كرد، با نيسان سواري توجه رسانه ها را به خود جلب مي كرد و حتي ديگ 
نذري، هم مي زد. او به مدارس جنوب شهر تهران سر مي زد، پشت دار قالي مي نشست، 
سر بعضي تمرينات استقالل حاضر مي شد و.... مايكل كلور برشتولد، سفير آلمان در ايران 
از ابتداي حضورش، ارتباط خوبي با شهر برقرار كرد و همواره تصاوير جالبي درباره تهران 
منتشر مي كرد. از نخستين برف زمستاني و از برف بازي در ارتفاعات تهران توييت كرد و 
مواد الزم براي خوشحالي در تهران را، الستيك ماشين، برف و مردمان مهربان توصيف 
كرد. سفير آلمان در آخر هم با انتشار تصويري از خودش سوار بر خودروی نيسان از 

پايان ماموريتش در ايران خبر داد و نوشت: بعد از 4سال، زمان خداحافظي فرا رسيد.
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تنها براي تهران 
خرده روايت هايي از ترين هاي پايتخت

 از نخستين مجموعه ورزشي تا مرتفع ترين برج غيرمسكوني و موارد ديگر 

تهران »ترين« هاي بسياري دارد؛ شهر 
سيالي كه بلندترين خيابان خاورميانه، 
بزرگ تريــن المــاس صورتــي دنيا، 
مدرن ترين پاساژ هاي ايران، مرتفع ترين برج غيرمسكوني كشور و هزار و يك مكان 
و زمان و اتفاق خاص را در دل خود جاي داده است؛ پايتختي كه همه با تمام گاليه هايي 
كه از  آن دارند در نهايت دوستش دارند؛ حداكثر مثل فرزندي كه از او دلخوريم اما 

دوستش داريم و نمي توانيم از او صرف نظر كنيم.

بلندترين خيابان تهران، ايران و خاورميانه؛ وليعصر
همه نام اين خيابان را شنيده اند؛ بلندترين خيابان خاورميانه كه خاطره خيلي ها را در دل 
خود نگه داشته است. 15هزار چنار آن را محاصره كرده اند و مبدا اين مسير 18كيلومتري 
ميدان راه آهن و مقصد آن تجريش است. خيابان وليعصر در سال هاي اول حكومت پهلوي 
اول به شكل يكپارچه درآمد. عبداهلل مستوفي انگيزه ساخت اين خيابان را تصميم رضاخان 
 براي متصل كردن كاخ ســعدآباد به كاخ مرمر ذكر كرده است. ســاخت اين خيابان در 

سال 1300خورشيدي آغاز شد و بعضي آن را »جاده« پهلوي مي ناميدند.

بزرگ ترين الماس صورتي دنيا؛ درياي نور
موزه جواهرات ملي ايران از ديدني ترين مكان هاي تهران اســت. اين موزه كه در خيابان 
فردوسي واقع شده، پر است از اشياي گران قيمتي كه در ايران لنگه ندارند. در ميان آنها اما 
الماس درياي نور، جور ديگري سر و صدا به پا كرده است. بزرگ ترين الماس صورتي دنيا 
كه زماني از جواهرات نادر شاه افشار بوده است. نادرشاه پس از فتح هندوستان، اين الماس 
صورتي و كمياب را از پادشاه هند هديه گرفت. براساس اعالم بعضي از منابع، الماس هاي 
درياي نور و نورالعين در حقيقت از يك سنگ بوده كه وزن اوليه آن ۲۴۲ قيراط بوده است. 
اين گوهر در گذر زمان به دو قطعه مي شود كه قسمت درشــت تر را الماس درياي نور و 
كوچك تر را نورالعين نامگذاري مي كنند. گفته مي شود اين گوهر هزار سال قبل كشف و 
استخراج شده و وزن آن هم اكنون حدود 18۲ قيراط است. ارزش اين گوهر به قدري است 

كه آن را پشتوانه  اي براي پول ملي ايران مي دانند.

كهنسال ترين شهروند تهران؛ زني هفت هزار ساله
آدم هاي بسياري، سال هاي ســال در تهران زندگي كرده اند اما قديمي ترين بقاياي انساني 
كشف شده در تهران، اسكلتي است كه در سال 1393 خورشيدي در نزديك چهارراه مولوي 
تهران كشف شده است. براساس نتايج پژوهش هاي باستان شناسي اين اسكلت مربوط به 
يك زن حدودا 35 ساله بوده كه حدود 7 هزار سال پيش زندگي مي كرده و پس از مرگ در 
اين محدوده به خاك سپرده شده است. اين اسكلت كه تاريخ تهران را به نوعي با خود حمل 

مي كند، در طبقه دوم گنجينه ايران باستان در موزه ملي ايران نگهداري مي شود.

قديمي ترين ميدان تهران؛ ارگ
ميدان ارگ، هزار و يك خاطره در دل خود دارد؛ مــدوري كه قديمي ترين ميدان تهران 
است و از قبل از آنكه نوبت پايتخت شــدن تهران فرا برسد در دوره كريم خان زند ساخته 
شد و به شكوه و ارج و قرب خيره كننده اي رســيده بود. ميدان ارگ در دوره قاجار محل 
برگزاري مراســم گوناگون ملي و مذهبي از قبيل عزاداري  ماه محرم، جشن عيد قربان و 
جشن عيد نوروز بود. در وسط ميدان ارگ، توپ معروف مرواريد را قرار داده بودند كه در 
خالل بازپس گيري جزاير خليج فارس از پرتغالي ها به غنيمت سپاه ايران درآمده بود. محل 
قرارگيري اين توپ، حكم »بست« را داشــت؛ بدين معني كه اگر مجرمان يا افراد تحت 

تعقيب روي آن پناه مي گرفتند، كسي متعرض آنان نمي شد.

نخستين آسمانخراش تهران؛ شمس العماره 
قديمي ترين ساختمان بلندمرتبه تهران، كاخ شمس العماره است كه يونسكو هم آن را در 
فهرست ميراث فرهنگي جهان به ثبت رسانده. اين ساختمان در دوره ناصرالدين شاه قاجار 
به سبك و سياق بناهاي اروپايي ساخته شد و در زمان خود نه تنها مشرف بر تمام شهر تهران 
بود، بلكه از فراز آن مي شد، دشت تهران را از شميران تا شهر ري به تماشا نشست. بلنداي 
اين كاخ 35 متر و تعداد طبقات آن 5طبقه است. ساعتي كه بر فراز اين عمارت نصب شده، 

هديه ويكتوريا، پادشاه بريتانيا به ناصرالدين شاه قاجار است.

بقعه امامزاده سيداسماعيل؛ قديمي ترين ساختمان تهران
قديمي ترين ساختمان كتيبه دار تهران، بقعه امامزاده سيداسماعيل)ع( در نزديكي چهارراه 
مولوي است. در قديمي اين بقعه، تاريخ 886 هجري قمري را دارد؛ يعني حدود 75 سال 
پيش از آنكه شاه تهماسب صفوي، حصاري را به دور روستاي تهران بكشد و آن را تبديل 
به شهر كند. امامزاده اسماعيل در خيابان شهيد مصطفي خميني، نزديك ميدان »سيد 

اسماعيل« قرار دارد.

ميالد؛ مرتفع ترين برج غيرمسكوني ايران
برج ميالد تهران با ۴35 متر ارتفاع بلندترين برج كشور و ششمين برج بلند مخابراتي در 
جهان و يكي از مرتفع ترين برج هاي ايران است كه در زميني با مساحت 6۲ هكتار احداث 
شده است. يكي از نكات برجسته در طراحي برج ميالد، قســمت تاج آن است كه نماي 
بيروني اش با معماري سنتي ايراني و نقش ونگارهاي آن همخواني و هماهنگي دارد. ميالد، 
نوزدهمين سازه بلند نامتكي جهان است. نخستين رستوران »گردون« ايران در برج ميالد 

تاسيس شده است.

چيتگر؛ بزرگ ترين درياچه مصنوعي ايران
چيتگر با نام ديگر شهداي خليج فارس، درياچه 130 هكتاري است كه ركورد بزرگ ترين 
درياچه مصنوعي را در ايران زده است. آب اين درياچه از رواناب هاي حوضه مياني و سطحي 
و در نهايت از رودخانه كن تأمين مي شود. گفتني اســت ايده ساخت درياچه مصنوعي 
چيتگر اولين بار در ســال 13۴7 و پيش از انقالب اسالمي مطرح شــده بود اما به داليل 
مختلف و فني هيچ گاه به مراحل بررسي بيشتر و اجرايي شدن راه نيافت تا آنكه در اوايل 

دهه 80 بار ديگر مورد بررسي مطالعاتي قرار گرفت.

امامزاده يحيي و كهنسال ترين چنار زنده تهران 
مورخان از اين چنار به عنوان سومين چنار بزرگ تهران ياد كرده اند؛ درخت چنار كهني كه 
با قدمت 900 سال در جوار صحن مخصوص بانوان امامزاده يحيي با قطر 7 متر قرار دارد 

و در سال 1330 در فهرست وزارت فرهنگ و اداره باستان شناسي به ثبت رسيده است.

قهوه خانه حاج علي درويش؛ كوچك ترين چايخانه جهان
قهوه خانه حاج علي درويش در ميان هزاران مغازه در راهروهــاي تو در توي بازار بزرگ 
تهران قرار دارد. اين قهوه خانه اگرچه تنها قهوه خانه بازار نيست اما يكي از قديمي ترين ها و 
كوچك ترين چايخانه هايي است كه پاي توريست ها حتي به آن باز شده است. اين قهوه خانه 

در سال 1۲97تاسيس شده است.

مسجد كوچيكه؛ كوچك ترين مسجد تهران 
در خيابان الله زار تهران مســجدي چهار در پنــج متري وجود دارد كــه اهالي آن را به 
نام »مسجد كوچيكه« مي شناســند و فقط مردانه است. اين مســجد در طبقه اول يك 
ســاختمان 3 طبقه قرار گرفته و به نظر مي رســد كوچك ترين مســجد تهران اســت. 
 براســاس اســناد تاريخي اين مســجد، جزو موقوفات امين السلطنه به شــمار مي آيد. 

امجديه؛  نخستين ورزشگاه شهر 
امروز بــه آن شــيرودي مي گويند امــا با نام امجديه متولد و ســاخته شــده اســت؛ 
ورزشــگاهي كه بعد از ســاخت ورزشــگاه آزادي از رونق افتاد. امجديه از سال 13۲1 تا 
1353 خورشيدي خانه تيم ملي فوتبال به حساب مي آمد و بيشتر بازي هاي خاطره انگيز 

تيم ملي طي اين سال ها در اين ورزشگاه برگزار مي شد.

مائده امينی
روزنامه نگار

تهران؛ نشاني هاي خاص
11 چهره سياسي، فرهنگي و هنري به همشهري  گفتند كه

 بازديد از كدام نقطه تهران را به يك مهمان پيشنهاد مي كنند

راسته انگشترفروشان، قهوه خانه و ديزي
  عليرضا  داوود نژاد، كارگردان  

بازار مسجد امام، راسته تسبيح و انگشترفروشــان. مي برم به آن قهوه خانه و ديزي برايش مي خرم. البته 
نمي دانم در اين اوضاع، بساطه يا تعطيل. فكر كنم با رعايت پروتكل ها باشند. اما بهتر است در اين اوضاع، 

اصال مهمان نيايد كه نمي آيد، آن هم دنبال لوكيشن!

سرپل تجريش
و نقيبی، فيلمنامه   نويس و منتقد خسر

سرپل تجريش براي من خالصه  تهران است؛ از طهران قديم تا شهر مدرن امروز. از بازارچه  تجريش و بعضي 
كاسب هاي شمروني قديمي اش تا كمي باالتر كه ظهيرالدوله است، از امامزاده صالح تا سينماي بازسازي شده   
آستارا و رستوران هاي سنتي كنارش و از سربااليي فناخسرو تا سر پايين خيابان دربندي. اگر بخواهم كسي 

را به گردش در تهران ببرم و بگويم اين شهر من است، مي برمش سرپل تجريش.

صد ميدان نارمك
مجيد قيصری، نويسنده

اگر قرار باشد جايي را نشان كسي بدهم كه تصوير و تصوري از تهران ندارد، مگر همين خيابان هاي شلوغ و 
پر رفت وآمد، يقين مي برمش محله خودم. تهران فقط ميدان تجريش و كوه از دور برف نشسته اش نيست. 
شهرهاي بزرگ بي نظمي  اي دارند كه در نگاه اول خود را به رخ مي كشند. ولي زير پوست اين بي نظمي، نظمي 
بوده كه رعايت نشده. نشانه اش همين صد ميدان نارمك؛ به نشانه صد ميدان شيخ انصاري كه هر كوچه و 
راهش سلوكي دارد، ديدني. مرحوم مصدق پايه گذار اين صد ميدان منظم و سرسبز است كه نوبرانه اي است 

در شرق تهران. آفتاب كه مي خواهد باال بياييد از شرق بال مي كشد روي سر شهر.

محله  صابون پز خانه
احمد طالبی نژاد، منتقد سينما

تهران شهر زيبايي اســت. آنقدر زيبا كه در دوران قاجار، وقتي آغامحمدخان از آذربايجان برمي گشت، 
اين شهر را به عنوان پايتخت انتخاب كرد. دليلش آب و هواي خوب و شرايط كوهپايه اي تهران بود. ما هم 
معموال وقتي مي خواهيم از تهران تعريف كنيم و نشان دهيم شــهر زيبايي داريم، از كوه هاي شميران و 
ساختمان هاي تميز باالي شهر حرف مي زنيم و مهمان هايمان را به اين قسمت شهر مي بريم تا بگوييم ما 
هم از غافله تمدن بشر عقب نمانده ايم. اما جاهاي ديگري وجود دارد كه براي غافله تمدن بشري جذاب تر 
است و آن هم بافت سنتي شهر است. انتخاب من اما اگر مهماني داشته باشم، بازارچه نواب است. جايي كه 
حمام معروف فيلم قيصر در آن قرار دارد. چنار امامزاده يحيي را نشانش مي دهم و محله هايي كه فقر از سر 
و روي آن مي بارد و انگار از زمان قاجار هيچ دستي به آن نرسيده است. و البته محله صابون پز خانه كه در آن 

۲ روز فيلمبرداري داشته ام.

در بنِد ديدن
شادمهر راستين، فيلمنامه نويس و دانش آموخته رشته معماری

ترجيح مي دهم اين مهمانم آسيايي باشد. مهماني از همسايگان ايران. چون ما روحيه همسايگان خود را 
در كشورهاي خاورميانه كمتر مي شناسيم. اما من مهمانم را به دربند مي برم، چون خيلي تهران است. هم 
كوه منحصر به فردي دارد و هم فضاي گفت وگو در آن جاري است. هم تنها جايي است كه هيچ نهادي  در 
ايجاد آن فعاليتي نداشته است. به همين دليل در اين دو قرن سمبل تهراني هاست. اما در دربند هم جايي 
را براي نشستن انتخاب مي كنيم كه كمتر نشانه هايي از تازه به دوران رسيدگي در آن وجود داشته باشد. 
مثال در دسترس نباشد، لوكس نباشد و فضاي ديدن و ديده شدن را روي آن تخت هاي كنار رودخانه فراهم 
كند. آنجا كه امكاني براي ديده شدن وجود دارد، همانگونه كه ديدن و ديده شدن فرهنگي شهري است. 

من آنجا رو دوست دارم.

سر زدن به پس قلعه و تاالر وحدت
سيد مصطفی هاشمی طبا، وزير صنايع دولت های شهيد باهنر و ميرحسين موسوی

 معاون رئيس جمهور در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و خاتمی
براي پيشنهاد نقطه اي از تهران بايد به ســليقه آن مهمان نيز توجه كنيم و من بر اين اساس يك فرد 
هنرمند را به تاالر وحدت دعوت مي كنم، يك معمار را به برج ميالد مي برم و اگر موضوعات شهرشناسي 
و اجتماعي در دسته عالئق آن مهمان جاي داشته باشد، قدم زدن در خيابان وليعصر را پيشنهاد مي كنم. 
اگر هم مهمان ما يك فرد سياسي باشد، بازديد از خيابان ها و ميدان هاي تهران مانند ونك، تجريش، 
بهارستان، وليعصر و انقالب كه فضاي اجتماعي مردم است را انتخاب مي كنم تا از اين طريق با منش و 
رفتار مردم تهران آشنا شود. البته اگر بنا باشد كه بنده براساس تصميم و عالقه شخصي ام فردي را به 
تهران دعوت كنم و يك گزينه براي معرفي تهران داشته باشم، ترجيح مي دهم تا اين مهمان را به منطقه 
پس قلعه و دربند بياورم تا با ديدن روستاي پس قلعه، ضمن لذت بردن از طبيعت تهران، تصويري از 

روستاهاي قديم تهران به  دست بياورد.

نگار حسينخاني، شيوا نوروزي و ليال شريف
روزنامه نگار

اگر بخواهيد تهران را به كسي كه تا به حال گذرش به اين شهر 
نخورده است، نشان دهيد، به  نظرتان كدام كوچه، مغازه، راسته 
و... آنقدر ارزش دارد كه به  عنوان بهترين نقطه تهران در ذهن 
آن مهمان ثبت شود؟ بدون شك هر فردي با توجه به عالئق شخصي  و تجربه  زيسته اش از تهران به اين سؤال پاسخ 
مي دهد، يك چهره سياسي با تكيه بر ذهن تحليل گر خود گزينه اي را انتخاب مي كند و يك هنرمند نيز از دريچه هنر 
ميزباني را مي پذيرد. ما براي پاسخ به اين سؤال سراغ چهره هاي شناخته شده دنياي فرهنگ، هنر و سياست رفته ايم 
و از آنها پرسيده ايم كه كدام نقطه از تهران را براي معرفي به يك مهمان خارجي يا داخلي پيشنهاد مي كنند. صد ميدان 
نارمك، محله صابون پزخانه، راسته كفاش هاي بازار، چلوكبابي شمشيري و... آن قسمت هايي از تهران بودند كه از منظر 

اين چهره ها براي معرفي به يك مهمان ارجحيت دارند.

راسته كفاش هاي بازار و طاق هاي الهام بخش آن
صادق زيباكالم، استاد علوم سياسی دانشگاه تهران

اگر مهمان من فردي خارجي باشد، تالش مي كنم تا او را به جايي ببرم كه براي يك فرد غربي جالب 
باشد. نشان دادن برج ها و عمارت هاي بزرگ كه مشــابهش در غرب وجود دارد، نمي تواند چندان 
تأثيرگذار باشد. از نظر من بايد نقطه اي از تهران را به آن فرد معرفي كرد كه در كنار به تصوير كشيدن 
فرهنگ و هنر ايراني، زندگي نيز در آن جاري باشد. بر اين اساس من بازار تهران را به عنوان تنها گزينه 
بسيار متفاوت با غرب انتخاب مي كنم. سبزه ميدان و راسته كفاش ها جزء نقاطي از بازار هستند كه در 
گذر زمان و با معماري خاص خود پا برجا مانده اند. اين راسته يكي از معروف ترين راسته هاي بازار تهران 

است كه يك مهمان خارجي در نخستين مواجهه با تهران مي تواند از آن لذت ببرد.

كلكچال و كافه هاي قديمي سي تير
طيبه سياوشی، نماينده مردم تهران در مجلس دهم

طبيعت تهران نقطه اي است كه از گذشته اين شهر به جاي مانده است و با توجه به عالقه شخصي ام 
به طبيعت گردي، به مهمان داخلي و خارجي ای كه تا به حال تهران را نديده ، پيشنهاد مي كنم كه در 
نخستين تصميم به ديدار طبيعت  تهران در دارآباد، كلكچال و... برود. پس از آنكه چشم و دل مهمان 
تهران از طبيعت سير شد، حتما بايد به محله هاي تهران قديم سر بزند. خيابان سي تير، كافه هاي 
قديمي اين راسته، باغ ملي، موزه ايران باستان و محله هاي اطراف آن از چنان جذابيت هايي برخوردار 

هستند كه نديدن آنها به  معناي كامل نشدن شناخت آن مهمان از تهران است.

چلوكبابي حاج حسن شمشيري 
وهشگر و تهران شناس نصرالله حدادی، پژ

اگر يك مهمان خارجي داشتم و قرار بود اصالت تهران را به او بشناسانم قطعا او را به به جاهاي معروف و 
مشهور شهر مانند موزه، كاخ و امثالهم نمي بردم. بلكه دستش را مي گرفتم و او را به بازار تهران مي بردم 
و كوچه ها و خيابان هاي تنگ و باريك محله هاي قديمي آنجا را نشانش مي دادم و مي گفتم مي داني 
چرا كوچه هاي اينجا تا اين اندازه تنگ و باريك است؟ و شروع مي كردم به  علت و قدمت و اصالت آن 
اشاره مي كردم. روايت ها و تاريخچه اي از اين كوچه ها و آدم ها و روابط اجتماعي اش مي گفتم كه انگشت 
حيرت به دهان بگيرد و تشنه دانستن بيشتر باشد. او را به بازار تهران مي بردم و حين قدم زدن و نشان 
دادن حجره هاي قديمي از جوانمردي هاي مردان بزرگي همچون حاج عزيزاله عالءالديني كه زماني 
پشت ميز همين حجره ها می نشستند، مي گفتم كه چگونه منشا كارهاي خير بودند و چون مظهر 
مروت، نوع دوستي و جوانمردي بودند نام شان زبانزد خاص و عام شد. از حاج كهريزيان كه پشت ميز 
يكي از همين حجره ها مي نشست و كمك كرد تا آسايشگاه كهريزك ساخته شود، مي گفتم. دستش 
را مي گرفتم و به چلوكبابي حاج حسن شمشيري مي بردم و از سجاياي اخالقي اش مي گفتم كه حاج 
حسن يك مرد تمام عيار بود. خودش فرزندي نداشت اما بدون ريا و در خفا از 500كودك بي سرپرست 
حمايت مي كرد و سرپرستشان بود. كسي كه مروت و مردانگي داشت و در زمان خودش اوراق قرضه 
ملي را خريد براي اينكه بتواند به دولت كمك كند. روزي كه دولت به ۴00 هزار تومان پول نياز داشت 
و نمي توانست تهيه كند، اين مرد از بازاريان و كسبه و مردم خواست كه با كمك هم ۴00هزار تومان 
تهيه كنند و به دولت بدهند و اين موضوع نشان مي داد اين انسان در بين مردم تا چه اندازه نفوذ معنوي 
داشت. مهمان خارجي ام را براي تماشــاي تئاتر تخت حوضي مي بردم و مي گفتم ببينيد ما نتيجه 
برده داري شما را تبديل به تئاتر تخته حوضي كرديم. تئاتري كه دلش عين طالست، رياي مردم را 
مي بيند اما به رويشان نمي آورد. همه را سر و سامان مي دهد و شاد مي كند اما خودش در اين صحنه 

تئاتر تنهاست، اگرچه راضي است.

گذر لوطي صالح
سيد عبدالله انوار، پيشكسوت معاصر نسخه    شناسی در ايران

مهمانم را ابتدا به كاخ گلستان و ساختمان قديمي مجلس شوراي ملي مي بردم. چرا كه متأسفانه 
همه جا را خراب كرده اند و تاريخ شــهر را از بين برده اند. البته دوست داشتم آنها را به محله قديمي 
عودالجان و گذر ميرزا محمود وزير هم ببرم و سپس از آنجا راهي بازار لوطي صالح شويم و برايش از 
قصه لوطي صالح بگويم كه چه شد نامش در تاريخ تهران ماندگار شد. »لوطي صالح در دربار كريمخان 
زند در شــيراز بود و آغامحمدخان را كه به صورت تبعيد پيش كريمخان زند بود مسخره مي كرد و 
هميشه دست مي انداخت. وقتي كريمخان مرد و آغامحمدخان توانست حكومت را فتح كند گفت 
لوطي صالح را از شيراز به تهران بياورند. به لوطي صالح گفت: گوش و دماغت را مي برم تا تو باشي منو 
مسخره نكني و روت نشه از خونت بياي بيرون. لوطي صالح هر چه التماس كرد آغامحمدخان قبول 
نكرد و گوش و دماغش را بريد. لوطي هم چون چهره زشتي پيدا كرده بود خانه نشين شد. روزي در 
تهران خشكسالي شده بود پيرمردي در كوچه داد مي زد كه به من آب بدهيد و كسي به او آب نمي داد. 
درب خانه لوطي صالح را زد و گفت: لوطي تو كه بامرام هستي به من آب بده. لوطي هم آبش داد. پيرمرد 
گفت: لوطي مردم رفتن دعا كردن و نماز خوندن اما باران نيومد. لوطي تو كه روسياهي پيش خدا برو 
دعا كن شايد بارون بياد. لوطي هم به خانه رفت، صورتش را سياه كرد و داريه را برداشت و بيرون آمد و 
به سمت حرم عبدالعظيم رفت. در راه زمزمه كنان مي گفت: يارب تو بده باران از نهر گهنكاران و اشك 
مي ريخت. بين تهران و حرم عبدالعظيم آب انباری بود به نام آب انبار قاسم خان و هنوز به آن آب انبار 
نرسيده بود كه آسمان بارش گرفت و سيل به راه افتاد. باراني كه خدا به دل پاك لوطي صالح داد. اين 
نام از همان زمان روي اين بازار باقي ماند و مردم هنوز بعد از ۲00 سال مي شناسند و دوستش دارند«.

 قدم زدن در پياده روهاي خيابان وليعصر 
و خريد بستني اكبر مشتي

مهدی چمران، عضو سابق شورای اسالمی شهر تهران 
برخي شهرها با يك خيابان يا راسته خاص شناخته مي شود، اما تهران شهري است كه با نشانه ها و 
مكان هاي مختلفي يادآوري مي شود، بنابراين دست ما براي معرفي پايتخت پر است و به همين دليل 
نمي توان به راحتي يك گزينه را انتخاب كرد. اگر فردي كه مي خواهد از تهران ديدن كند، عالقه مند 
به معماري سنتي ايران است، من بازار تهران، عمارت مسعوديه و ساختمان مجلس قديم را پيشنهاد 
مي كنم. برج ميالد و برج آزادي هم گزينه خوبي براي افرادي است كه به معماري مدرن عالقه دارند. 
اما اگر بخواهم با نگاه كلي چند نقطه از تهران را به فردي معرفي كنم، بدون شكـ  با توجه به عالقه 
شــخصي ام- قدم زدن در پياده روهاي خيابان وليعصر براي ديدن زيبايي هاي شهر را در فهرست 
پيشنهادها قرار مي دهم تا آن مهمان همراه با قدم زدن زير درخت هاي تهران در جريان روند زندگي 
روزمره مردم قرار بگيرد. بستني اكبر مشتي در خيابان ري هم جزو نقاطي از تهران است كه ريشه 
در خاطرات كودكي من دارد، چهره اكبر مشتي را با آن ريش بلند و بشكه هاي بزرگي كه اطرافش 
يخ بود به  خاطر مي آورم. اكبر مشتي اواخر دهه ۴0 فوت كرد اما هنوز هم مغازه اي با نام او در ميدان 
تجريش فعاليت مي كند. با توجه به اينكه بسياري از مردم تهران قديم با بستني اكبر مشتي خاطره 
دارند، اين مغازه بستني فروشي هم مي تواند به عنوان بازمانده اي از تهران قديم مورد توجه مهمان 

جديد تهران قرار بگيرد.

ویژه
روز تهران



15   سه شنبه 15 مهر 99  شماره 8056 

سجل هاي 
تهران

روزنامه همشهري از ميان افرادي كه سال گذشته 
نامشان با تهران و اهالي اش گره خورده، چهره سال 

تهران را انتخاب مي كند
نوشتن از تهران و گذشته اين شهر آسان اســت، اما گفتن از مردماني كه 
زير پوست اين شهر قدمي بزرگ برداشته اند، مانند پيدا كردن يك سوزن 
در انبار كاه است. جست وجو كردن در ميان چهره هاي معروف و ناشناخته 
تهراني كه سال گذشته باري از دوش مردمان شهرشــان برداشته اند يا 
افتخارشان با نام تهران گره خورده باشــد، كار آساني نيست اما ما تالش 
كرده ايم تا به قدر وسعمان در اين مســير قدمي برداريم. البته تقدير از 
چهره هاي كاربلد تهران تنها محدود به معرفي آنها نخواهد شــد، چرا كه 
روزنامه همشهري قصد دارد با تكيه به رأي مخاطبان روزنامه، در پايان سال 
يك نفر را از ميان اين اسامي به عنوان چهره سال تهران معرفي كند. بدون 
شك چهره هايي كه در اين گزارش انتخاب شده اند، تنها بخشي از فهرست 
بلندباالي چهره هاي معروف پايتخت را دربرمي گيرد و همچنان مي توان 

نام هاي ديگري را به اين فهرست افزود.

خطاب به تهران، با درد  و اندوه
متخصصان حوزه هاي مختلف، تهران را چگونه مي بينند و چه مشكالتي در پايتخت آنها را 

كالفه كرده است؟ 
شب مي توانست واقعا از تهران دور باشد. تهران مي توانست هميشه نور و كوچه هايش به قول آن ترانه  
نوستالژيك يادآور غرور باشد. تهران مي توانست »شهر« ما باشد اما... آنچه اين روزها در آن قدم 
مي زنيم، همه شلختگي، ازدحام، استرس و آوارگي است. نسل ها آمدند و رفتند و تهران را فراموش 
كردند. پايتخت قاجار كم كم تبديل به شهر بي هويتي شد براي ما كه روتين هاي فشرده و استرس هاي از اينجا تا به آنجا رسيدنش روي ما ماند و 
خستگي ما روي او. همه در شلوغي تهران گم مي شوند. انگار اين شهر براي خيلي ها ساخته نشده است؛ از ستاره شناس گرفته تا شاعر... از كارگري 
كه تنها وسيله رفت و آمدش مترويي است كه از آدم لملمه مي زند گرفته تا جواني كه بدون خودروي شخصي اش از خانه خارج نمي شود. در نگاه 
هنرمندان وكال، نويسندگان، مهندسان، كيهان  شناسان و... اما كدام ناسازگاري تهران پررنگ تر است؟  اگر آنها قرار بود مديريت شهر را در دست 

بگيرند، براي اصالح اين ملغمه كهنه چه مي كردند؟ 

تهران به عنوان يك كالنشــهر، از ســاده ترين 
دســتورالعمل هاي محيط زيســتي كه ديگر 
كالنشــهرها بــه آن پايبند هســتند، پيروي 
نمي كند. هيچ برنامه يا طرح منســجمي براي 
رعايت پروتكل هاي محيط زيســتي كه شامل 
دســتورالعمل هايي پيرامــون مصــرف آب، 
مديريت پســماند، كاهش آلودگــي صوتي، 
افزايش ســرانه فضاي ســبز، ترويج فرهنگ 

احترام به حيوانات، مديريت مصرف انرژي و... مي شود، هرگز براي پايتخت 
تدوين نشده است. پايتخت ايران باالترين هدررفت سوخت هاي فسيلي را 
دارد و در ميزان مصرف آب در آن زبانزد جهانيان است. اما وقتي از فقدان 
طرح منسجم و جدي براي پايين آوردن مصرف انرژي، برق، آب، سوخت 
و... حرف مي زنيم، يعني برنامه اي هدفمند براي اصالح رويكرد كنوني وجود 
ندارد؛ برنامه اي كه با بررسي )براي مثال( مصرف آب امسال، تكنيك هايي 
ارائه دهد تا مصرف سال بعد5 درصد، مصرف 2 سال بعد، 5درصد و... كاهش 
پيدا كند تا در نهايت همه شــهروندان به الگوي مصرفي مناسبي برسند. 
متأسفانه هم اكنون، اين طرح حتي اگر تدوين هم شود، كسي مسئوليت 
اجراي آن را قبول نمي كند و دغدغه به ثمررسيدن آن را ندارد. همانطور 
كه مي بينيم به نظر نمي رســد تهران برنامه كوتاه مدت و ميان مدتي براي 

بهينه كردن مصرف داشته باشد.

ريسك زلزله به دليل وجود بافت فرسوده و جمعيت زياد 
و همچنين نزديكي به پهنه گسل هاي فعال در شهر 
تهران به نسبت هر جاي ديگري در ايران باالتر است. 
در محدوده شمال، شمال شرق، غرب و جنوب شرق 
تهران گســل هاي فعالي وجود دارد، اما بخش هايي 
از اين گســل ها، هيچ فعاليت لــرزه اي از خود بروز 
نمي دهند. چنين نواحي ای كانديداي مهمي براي 
وقوع زلزله هايي با بزرگاي 7 ريشترهســتند. حدود 

2.4ميليون نفر در پاي دامنه رشــته كوه هاي البرز روي پهنه گسل شمال تهران 
ساكن هستند. حدود 5ميليون نفر )براســاس آخرين سرشماري سال1395( در 
منطقه 8تا 21شهرداري تهران در محور مركزي تا جنوب تهران زندگي مي كنند كه 
بافت فرسوده و خاك نرم اين مناطق، امكان تشديد امواج لرزه اي را افزايش مي دهد. 
براساس آمار سال95 در تهران 979ساختمان مرتفع وجود دارد كه 25درصد از آنها 
در بافت هاي عمدتا فرسوده مانند منطقه 12واقع شده است. همزمان بلندمرتبه سازي 
در مناطقي مانند الهيه، موجب بروز مشكل دسترسي در هر زمين لرزه احتمالي شده 
است. بررسي اخير نگارنده روي ريسك زلزله در تهران در سال99 نشان داد، مركز 
شهر، به ويژه به سمت جنوب و جنوب غرب تهران از بيشترين ريسك زلزله برخوردار 
است. اما بخش هايي از مناطق شمالي، مانند منطقه5 شهرداري كه در شمال غرب 
تهران واقع شده، از بخش وسيعي از سطح ساختمان سازي شده برخوردار و در معرض 

باالترين ريسك برآورده شده زلزله در تهران است.

مائده اميني- سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

محيطی كه جای زيستن نيست 
عليرضا امتياز؛ معمار و طراح

زلزله تهران؛ مسئله ای فراتر از يك كالنشهر 
مهدي زارع؛ استاد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 

جمعيت تهران، باالتر از توان اين شهر است 
بهرام مبشر؛ كيهان شناس و نماينده سازمان فضايي اروپا )ESA( در ناسا

وستای بزرِگ بي هويت  يك ابرر
نعمت احمدي؛ حقوق دان 

ديدگاه يك كيهان شناس شايد نتواند به اساسي ترين 
مشكالت يك شهر اشاره كند. هرچه باشد، شهرها 
براي كيهان شناســان طراحي نشــده اند. كالم و 
اولويت هاي من متفاوت از اكثر افرادي است كه در 
تهران سكونت دارند و شــايد همين موضوع، ايجاد 
ارتباط با مشــكلي كه از نظر من اساســي است را 
دشوار كند. از اين رو به مشكلي ملموس تر در تهران 
اشاره مي كنم. من در تهران متولد و بزرگ شده ام. 

پيش از ترك كشور براي تحصيل، تمام زندگي ام در تهران گذشته  است. هنوز هم 
زيبايي هاي اين شهر و مردمانش، محله هاي قديمي و حاشيه هاي شهر كه براي فرار 
از زندگي شهري به آن پناه مي برديم را به ياد دارم. از زماني كه تهران را ترك كردم، 
در شهرهاي زيادي سكونت داشته ام و بسيار سفر كرده ام اما هنوز تهران را زادگاهم 
مي دانم. هنوز وقتي هواپيما در فرودگاه تهران فرود مي آيد هيجان زده مي شوم. برايم 
نوستالژيك است. تهران جايي است كه هنوز آن را خانه مي نامم. با اين همه، تهران 
امروز نسبت به تهراني كه تركش كردم بسيار متفاوت شده است. نخستين مشكلي 
كه هرسال با ورود به تهران حس مي كنم، شلوغي بيش از اندازه و جمعيت بيشتر از 
گنجايش شهر است. شايد اين موضوع به نظر ساكنان شهر نيايد چون به آن عادت 
كرده اند. حاشيه شهر به بهاي نابودي طبيعت به مجتمع هاي مسكوني تبديل شده 
است. دشت هاي وسيع و درخت هاي كهنسال به واحد هاي لوكس و خيابان هاي 
باريكي كه حتي توان تحمل ترافيك را ندارند تبديل شده اند. نه هوا ديگر تميز است 
و نه آب طعم سابق را دارد. اغلب فكر مي كنم اگر زماني به ايران بازگردم آيا در تهران 
ساكن مي شوم؟ قطعا خير. ترجيح مي دهم در شهري كوچك نزديك به طبيعت با 
مردماني كه بيشتر از دغدغه هاي روزمره، جذب ارزش هاي انساني باشند زندگي 
كنم. دوست دارم كنار مردماني باشــم كه نمايي وسيع تر از هدف اصلي زيست را 

مي بينند.

تهران يك ابرروستاســت. شــهري كه ما امروز 
از آن به عنوان يك كالنشــهر يا پايتخت بزرگ 
ياد مي كنيم، متشــكل از بيش از 60روستاي 
ناهمگون اســت كه تــا پيش از تهران شــدن، 
تعريف خود را داشــتند... جماران، اوين، دركه، 
ده ونك،  حسن آباد زرگنده،  دروس... اينها همه 
روستاهايي بودند كه به هم پيوستند؛ بدون هيچ 
هويت و رويكرد شهرســازانه اي. كدام پايتخت 

مثل تهران است؟ در كوچه هاي تنگ و باريك اين ابرروستا برج هاي 30طبقه 
ســاخته اند. اصالحات ارضي بي برنامه، واگذاري هاي غلط سازمان مسكن، 
مهاجرت استان هاي آســيب ديده از جنگ... همه و همه دست به دست هم 
دادند تا شكل گيري پايتخت بدون قواره و برنامه پيش برود. شهري كه قرار بود 
4 ميليون جمعيت داشته باشد، با يك جمعيت 15ميليون نفري در حال انفجار 
است. كار به جايي رسيد كه شهرداران مجبور به فروش آسمان )يا همان تراكم( 
شدند. كم كم خيابان ها در قالب فروش پاركينگ به شهروندان مازاد رواج يافت 
و محصول اين مديريت غلط شهري همين تهراني است كه امروز به سختي در 
آن نفس مي كشيم. گسترش اصولي جنوب تهران هم با تاسيس مكاني مانند 
بهشت زهرا، متوقف شد. غرب تهران، بادگير تهران را با ساخت وساز اصولي و 
انبوه سازي كارشناسي نشده نابود كردند. گردش باد و هوا در پايتخت انجام 
نمي شود و وارونگي دما اتفاقي اســت كه مدام دامن شهروندان را مي گيرد. 
همين غرب تهران را ببينيد! چطور مي توان در آن بدون خودروي شخصي 
زندگي كرد؟  پايتخت ما بي هويت و شلخته است. هر كس هر طور كه زورش 
رسيده از اين شهر استفاده كرده و رفته است. تهران، شهريتي ندارد. شهري 
مانند واشنگتن همسن تهران است اما آن كجا و پايتخت ما كجا؟ تهران ما از 

دردهاي مزمن درمان ناپذير رنج مي برد...

خداحافظي شهرساز
وداع با تهران شناس كرمانشاهی

قرار نبود اينطور شــود كــه روز تهران برســد و پدر 
شهرســازي ايران از ميان شــهر پر بكشد. ضايعه اي 
براي شهرســازان، معماران و همه آنهايي كه سال ها 
از بين كلمــات، كالس ها و ســمينار و همايش هاي 
سيدمحسن حبيبي چيزها آموختند و اميد داشتند 

همراه او شهرهاي بهتري بسازند. حبيبي مولف كتاب سه جلدي »استخوان بندي 
شهر تهران«، »اطلس كالنشهر تهران«، »قصه شهر، تهران- نماد شهر نوپرداز ايراني«، 
»خاطره شهر«، »ميدان بهارستان، تجربه نووارگي در فضاي شهري ايراني« و... بود. 
او در سال 1326 در كرمانشاه به دنيا آمد. ديپلم متوسطه رشته رياضي گرفت و در 
مقطع فوق ليسانس در 2 رشته  معماري و شهرسازي در دانشگاه تهران تحصيل كرد. 
او دكتري شهرسازي اش را از دانشگاه پاريس گرفت. حبيبي در سال 1381 به عنوان 
استاد نمونه دانشگاه تهران شناخته شــد. او بيش از 60 مقاله در زمينه شهرسازي 
و معماري نوشــته، 15 كتاب تاليفي و 5 كتاب ترجمــه دارد و تا آخرين روز حيات 
پربارش، به شهر و شهرسازان خدمت كرده است. حبيبي 6 مهر 1399 در تهران جان 
به جان آفرين تسليم كرد. كسي كه با صداي آرامي كه ته جمله هايش گم مي شد در 
ابديتي بي پايان، آرام به يكي از شــاگردانش گفت: »تو شهر را بساز، آدم ها خودشان 
مي دانند چطور استفاده كنند. آنها استفاده خودشان را مي كنند. آنطور كه تو فكرش 
را هم نمي كردی«. بي شك شهرسازان فردا با دانش دريافته از او راه را ادامه خواند داد.

مبارزه براي تكميل كارنامه ورزشي حميده عباسعلي
نخستين دختر المپيكي كاراته ايران 

حميده عباسعلي كه در ابتداي سال 98 مي دانست يكي از مهم ترين ســال هاي زندگي ورزشي خود را در پيش دارد، در آخرين 
روزهاي اين سال به هدف بزرگ خود يعني گرفتن مجوز حضور در المپيك 2020 دست پيدا كرد. اين دختر كاراته كاي ايراني كه 
با مدال هاي جهاني و آسيايي پيش از اين نامش را بر ســر زبان ها انداخته بود و از محبوبيت خوبي هم در ورزش ايران برخوردار بود، با 
درخشش فوق العاده در سال 2020 در نهايت توانســت در رقابت هاي ليگ جهاني كاراته وان اتريش با يك قهرماني دشوار حضور خود 
در المپيك را قطعي كند. او كه به همراه ديگر ملي پوشان كاراته در ســال 98 چند هفته يك  بار يك مسابقه  بين المللي را سپري كرد، با 
مدال هاي رنگارنگ در ليگ برتر كاراته به نخستين دختر المپيكي كاراته ايران تبديل شد. او متولد تهران است و از هشت سالگي فعاليت 
در رشته كاراته را شروع كرده. از سال ها قبل به همه دوستانش گفته بود كه حتم دارد تا زماني كه حميده عباسعلي در كاراته حضور دارد، 
اين رشته المپيكي مي شود. اين چيزي بود كه هميشه به آن فكر مي كرد؛ المپيك. وقتي هم كه نخستين مدال تاريخ كاراته بانوان ايران را 
گرفت، باز هم مي دانست كه حاال بايد به المپيك فكر كند؛ به ميداني كه وقتي مدالش را بگيري آن وقت انگار كارنامه ات كامل شده. حميده 
عباسعلي در حالي عنوان پرافتخارترين بانوي كاراته كار ايران را به  خود اختصاص داده كه همواره از او به عنوان يكي از ستاره هاي ورزش 

زنان ايران هم نام برده مي شود و شايسته است او را به عنوان يكي از چهره هاي تهران معرفي كرد.

رفاقت با كارتن خواب ها و معتادها 
ايستگاه مهرباني هماي رحمت محله محالتي

ايســتگاه مهرباني همان جايي هســت كه براي كمك به معتادها و كارتن خواب ها، 
رفاقت اساس كارش شده اســت و هر يك از اعضاي محله گوشه اي از كار را گرفته اند 
تا در روزگار سختي كه با كرونا پيوند خورد، تكيه گاهي براي كارتن خواب هاي محله 
باشند. روزنامه همشهري سال گذشته در گزارشي به معرفي فعاليت هاي اين ايستگاه 
مهرباني پرداخت. گويا ايده شروع اين كار زماني كليد خورد كه آقاي عباسي – باني اين 
كار خير- از نزديك شرايط سخت يكي از دوستان قديمي اش كه به دام اعتياد افتاده 
بود را تجربه كرد. وقتي دوست آقاي عباسي به دليل اعتياد و عفونت شديد، پاي خود را 
از دست داد، او تصميم گرفت كه با همت اهالي محل دست كارتن خواب ها و معتادهاي 
محل را بگيرد و نيازهاي حداقلي آنها را برطرف كند. پرداخت ژتون حمام، آرايشگاه، نان 
و همچنين فراهم ساختن شرايط اسكان براي كارتن خواب هايي كه تمايلي براي حضور 

در گرمخانه ها ندارند، بخشي از فعاليت هاي اين جمع خيرين محله محالتي است.

قدرتمندتر از هميشه
مجتبي عابديني

 كاپيتان شمشيربازي ايران

مجتبي عابديني را بايد پديده شمشيربازي ايران 
بناميم؛ در سالي كه گذشت كاپيتان شمشيربازي 
ايران براي نخستين بار مدال برنز جهاني را كسب 
كرد. افتخارات عابديني و هم تيمي هايش در سال 
98 به كسب سهميه تيمي در المپيك توكيو منجر 
شد. البته عابديني پيش از اين 2 بار تجربه حضور 
در المپيك را پيدا كرده بود اما اين بار قرار است با 
ديگر ملي پوشان شمشيربازي در آوردگاه توكيو 
حاضر شود. او در المپيك ريو به همگان ثابت كرد 
در شمشيربازي حرفی براي گفتن دارد. عابديني 
حتي در يك قدمي مدال المپيــك ريو هم قرار 
گرفت اما دستش از كسب مدال كوتاه ماند و روي 
پله چهارم ايستاد. وداع تلخ عابديني با المپيك ريو 
و اشــك هايش هيچ وقت از حافظه تاريخ ورزش 
ايران پاك نمي شود، اما كاپيتان و هم تيمي هايش 
بعد از 4 سال و اين بار قدرتمند تر از هميشه قرار 
است در المپيك توكيو به ميدان بروند و به همگان 
قدرت شمشــيربازي ايران را ثابت كنند. متولد 
تهران است و با 36 سال سن حدود 23 سال است 
كه در رشته شمشيربازي فعاليت دارد. مي گويد اگر 
بارها و بارها متولد شود باز هم اين رشته را انتخاب 
مي كند و با همه توان براي كسب عنوان قهرماني 
مي جنگد. شايد بايد عابديني، اين ستاره ورزش 
ايران را به عنوان يكي چهره هاي تهران امســال 

معرفي كرد.

از عهد ناصري تا امروز
مهدي باقري؛ فيلمساز

مهدي باقري كه آخرين ســاخته او »پير پسر« جزو 10 
فيلم برتر ســال 1390 قرار گرفته، امسال قرار است در 
روز تهران آخرين ساخته خودش »در جست وجوي خانه 
خورشيد« را به نمايش بگذارد. گفته مي شود اين مستند 
70 دقيقه اي نگاه متفاوتي به شــهر تهران دارد؛ »روايت 
140 سال زندگي، عشق و نفرت در خيابان ناصر خسرو.«  

نگاه باقري در اين فيلم به مكان، صرفا كرونولوژيك نيســت بلكه اين مســتند 
خوانشي است كه از يك مكان شروع مي شود و به وضعيت فرهنگي، اجتماعي و 
سياسي ايران در 140 سال گذشته تا امروز مي پردازد. اين كارگردان متولد 1360 
است و با آثاري كه تا امروز درباره شهر ســاخته بارها برنده جايزه جشنواره هاي 
مختلف شده و مورد تحسين شهرسازان قرار گرفته است. از اين رو شايد بتوان او 
را يكي از چهره هاي سال تهران معرفي كرد. همانگونه كه مهدي باقري در ميان 
فيلمسازان و معماران به كارگردان مستندهاي شهري معروف است، كندوكاوهاي 
او در شهر نيز او را به مستندساز دقيق شــهر بدل كرده. او براي ساخت مستند 
تازه اش از خالل يك نامه عاشقانه كه در عتيقه فروشي پيدا كرده، داستان خيابان 
ناصرخسرو؛ كودكي خيابان در عهد ناصري تا جواني در دوران مشروطه و سرانجام 

پيري و متروكه شدن در زمان حاضر را روايت مي كند.

اجاره خانه به قيمت يك صلوات
محمد حاج محمدي، خير تهراني

حاج آقا محمدي، نــام يك فرد عادي اســت، نامي كه 
شــنيدنش، چهره فرد مشــهوري را در ذهن به تصوير 
نمي كشد، اما سال گذشــته كه بسياري از صاحبخانه ها 
به خاطر گراني، فشار بيشتري را بر دوش مستأجرانشان 
تحميل كردنــد، خبر آمد كه حاج آقا محمدي ســاكن 

نازي آباد سال هاست خانه هايش را با ذكر صلوات اجاره مي دهد. هر چند اين اقدام 
زبانزد اهالي نازي آباد بود و تمام مشاوران امالك نازي آباد تهران صاحبخانه هاي 
صلواتي را مي شناختند اما رسانه اي شدن اين خبر در سال گذشته موجب شد تا 
اين خبر به عنوان الگوي يك صاحبخانه خوب شناخته شود و اين نكته را گوشزد 

كند كه در روزگار سختي هم مي توان مهربان بود.

دانشمندي از قلب تهران
علي خادم حسيني

دانشمند 
خادم حسيني متولد سال 1355 در تهران 
است و از دوازده سالگي به همراه خانواده به 
كانادا مهاجرت كرد و پس از فارغ التحصيلي 
از دانشگاه تورنتو در رشته مهندسي شيمي، 
توانست دكتري مهندسي زيستي خود را 
زيرنظر رابرت لنگــر از MIT دريافت كند. 
پژوهشــگر در آمازون، رئيس هيأت مديره 
مؤسســه پژوهشــي تراســاكي دانشگاه 
كاليفرنيا لس آنجلس، استاد سابق ام آی تي 
و هاروارد، پژوهشگر زيست پزشكي، مخترع، 
اســتاد مهندس شــيمي، زيست پزشكي، 

زيســت مولكولي و مهندس بافت دانشگاه 
كاليفرنيــا لس آنجلــس، مديــر مركــز 
درمان هاي كم تهاجمي)C-MIT( و مدير 
اجرايي مؤسســه نانوسيســتمز كاليفرنيا 
بخشــي از رزومه اين دانشــمند تهراني را 
در برمي گيــرد. هر چند سال هاســت كه 
از زمان زندگي خادم حســيني در تهران 
مي گذرد اما او هنوز هم ارتباط هايش را با 
ايران حفظ كرده اســت و سال گذشته در 
حوزه علم و فناوري زيستي و پزشكي، جايزه 
مصطفي)ص( به نام خود ثبت كرد. جايزه 
مصطفي)ص( را جايزه علم و فناوري ايراني 
است كه هر دو سال يك  بار به دانشمندان 

برتر جهان اسالم اعطا مي شود.
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ميعادگاه تمام شناسنامه هاي پايتخت
مرور خاطرات ميدان آزادي  به عنوان

يكي از نمادهاي اصلي شهر تهران 
به قلم 3روزنامه نگار 

آزادي؛ برجي كه در زمان ساخت شهياد نام داشت و قرار بود يادماني 
براي 2500 سال شاهنشاهي؛ ايران باشد، اما با يك چرخش بزرگ 
نماد انقالب سال 5۷ تلقي شد. ميداني كه رويدادهاي بزرگ تاريخي 
را نظاره گر شد و غم ها و شــادي هاي زيادي به خود ديد؛ برجي كه 
محلي براي پرده برداري نخستين نوشته حقوق بشر از كورش شد 
و در پشت اســكناس 200 ريالي پهلوي دوم نقش بست. در دوران 
انقالب، اجتماعات زيادي به خود ديد و محلي براي پيشــواز از امام 
خميني)ره( در بازگشت از پاريس به تهران شد. زماني نماد دروازه 
گونه تهران و ترجمان معمارانه ايران مدرن شد اما اينك فرسوده 
از گذر زمان و رنجيده از بي مهري كســان، 51ســال خاطره را در 
بايگاني اش نگه داشــته تا همچنان پابرجا هويتش را به عنوان نماد 

اصلي شهر تهران حفظ كند.

»آزادي« از كودكي برايم برجي 
بود خالصه شده در قاب عكسي 
روي ديوار اصلي خانه كه اتفاقا 
از بــرج آزادي تنهــا يك قوس 
سفيدش را بيشــتر ندارد ولي از 
كودكي من و خواهرم، زيباترين 
تصويــر را به يادگار نگه داشــته 
است. به خصوص كودكي اي كه 
بخش زيادي از تصاويرش درهمه 
فصل هاي جابه جايــي خانه در 
انباري ها از بين رفت و كمرنگ و كمرنگ تر شــد و به مرور آن 
تك عكس در ميــدان آزادي به پررنگ ترين خاطــره ما از آن 
دوره بدل شد. تصويري از يك پسربچه 6ساله در كنار دختري 
دوساله كه دســت در دست هم به شــيرين كاري پدرشان در 
پشــت دوربين لبخندي از ته دل زده اند و هنوز هم در آن قاب 
هيجان باقيمانده در چشم هايشان هر بيننده اي را به سوي خود 
جذب مي كند. برج آزادي در تاريخ معاصــر ايران تعريف هاي 
بسياري دارد از »دروازه تمدن جديد پايتخت« گرفته تا »نماد 
پيروزي انقالب« و... اما آنچه آزادي را براي بســياري ماندگار 
كرده، عكس هاي يادگاري است كه در بســياري از آلبوم هاي 
قديمي جاخوش كرده يا روي ديوار خانه ها خودنمايي مي كند؛ 
عكس هايي كه در زمانه نبود دوربين هاي ديجيتال گرفتن شان 
هنر عكاســاني بود كه دور برج زيباي آزادي منتظر رهگذراني 
مي شدند كه به تماشاي برج مي ايستادند و در اين فاصله آنها را 
مجاب مي كردند تا لحظه آزادي را برايشان ثبت كنند؛عكاساني 
كه با هجوم زندگي ديجيتال ديگر بــرج آزادي و اطراف ميدان 
بزرگش پاتوقشان نيست و به ناكجايي آباد كوچ كرده اند. آنها با 
دوربين هاي قديمي شان نيستند تا خاطره سربازي، خانواده اي، 
مسافرتازه رســيده به ترمينال و... را برايش ثبت و روي كاغذ 
عكاســي چاپ و ماندگار كننــد. حاال عكس هــاي آزادي هم 
همچون ميليون ها تصويري كه روزانه با گوشي هاي هوشمند يا 
دوربين هاي ديجيتال گرفته مي شود بين زندگي ديجيتال شده 
در حافظه هاي هوشمند گم مي شوند و آزادي و غيرآزادي اش 
هيچ وقت همچــون عكس كودكي من هويــت پيدا نمي كند. 
نشان به آن نشان كه وقتي سال گذشته و پيش از ازدواج خواهرم 
تصميم گرفتيم به ميدان آزادي و زير برج برويم تا زاويه عكس 
كودكي مان را كشف و عكسي مجدد بعد از حدود 30سال از آن 
خاطره بگيريم؛ نتوانستيم عكاسي قديمي پيدا كنيم و در نهايت 
به ناچار با دوربين موبايل لحظه را »سلفي« ثبت كرديم؛ تصويري 
كه اتفاقا اين بار برج آزادي را در پس زمينه خود كامل دارد، اما 
ما را در حالي نشان مي دهد كه تمام كودكي مان فراموش شده، 
نه از آن لبخند خبري هست و نه آزادي كودكانه اي كه در عكس 
روي ديوار خانه در چشــم هايمان موج مي زند. حتي در تصوير 
آزادي هم با گذشت 49سال از افتتاحش همچون يك شهروند 

پايتخت نشين در حال پير شدن است.

براي مــن آنجــا آخــر خط 
پايتخــت اســت؛ هــر چند 
مي دانــم جغرافياي شــهري 
مي گويد نيست. حتي پيش از 
آن آســمانخراش هاي درياچه 
و شــهرك هاي جديــد، اين 
اكباتان و آپادانــا بودند كه تن 
كشيده بودند به بعد از آخر خط. 
سال هاست. براي من اما آن برج، 
پرونده تهران را از جانب غرب 
مي بندد و بعدش ديگر فكر مي كنم از تهران زده ام بيرون. برج 
آزادي، تهران را پاراف مي كند و نقطه اي مي گذارد سر خطش. 
اين از من، كه هر روز از جايي از شمال تهران راه مي افتم، مسير 
غرب را طي و طواف آزادي مي كنم و مي زنم بيرون. براي آنها 
كه اين مسير را برعكس طي مي كنند، يعني از غرب وارد تهران 
مي شوند، آنجا آغاز ماجراست؛ كلمه اول در پاراگراف نخست 
است. غريبانگي ويژه اي هم دارد به خصوص تا همين چند سال 
پيش كه پروازهاي خارجي فرودگاه مهرآباد به راه بود و مي شد 
نيكي هايي كه كريمي اند آنجا در نزديكــي ميدان آزادي، از 
پله هاي هواپيمــا پايين بيايند و علي هايي كــه نصيريانند با 
تاكسي بروند دنبال شان و آنها را بعد از سال ها در خيابان هاي 
تهران بچرخانند تا مصاديق وطن را از نزديك بو و لمس كنند. 
بعد همان اول تهران، علي نصيريان توي آينه نگاه كند و نيكي 
كريمي را ببيند كه خاطره بازانه خيره است به برج آزادي و بعد 
به زن پيشنهاد بدهد: »مي خواي دورش بگردم؟« اين، يكي از 
سكانس هاي درخشان فيلم بوي پيراهن يوسف است؛ جايي 
كه شيرين ]با بازي نيكي كريمي[ از اروپا به ايران برمي گردد 
تا به دنبال برادرش بگردد كه در جنگ مفقود شده و دايي غفور 
]با بازي علي نصيريان[ كه راننده تاكســي فرودگاه است و او 
هم به دنبال پسرش يوسف است كه در جنگ ناپديد شده، او را 
سوار تاكسي اش مي كند و در سكانس بعد، زن نخستين جايي 
كه از تهران مي بيند ميدان آزادي است. آنجا دايي غفور يك بار 
كه دور ميدان مي چرخد از توي آينه شيرين را مي بيند كه انگار 
هنوز آماده نيست ميداني را كه تن به تغيير نداده ترك كند و 
با ظواهر تازه تهران در پاره هاي ديگرش روبه رو شود. آنها چند 
دور، آزادي را مي چرخند و اين استعاره در اليه هاي پنهان معنا، 
خودش را در طول فيلم توزيع مي كند. نخستين مواجهه آدمي 
كه پس از سال ها به تهران برگشته است، مواجهه با مهم ترين 
هويت نماي تهران است... برجســته ترين نشان و نماد همه 
ســال هاي معاصر آن... برج آزادي. هنوز زود است كه او برود 
داخل و تهران ديگرگونه اش را ببيند... قرار است همانجا را كه 
هنوز آشناست كامل ديده و دريافت كند تا امر آشنا، غربت را 
بشويد و غبار از خاطر همه اين سال هاي تهران و زن بزدايد. 
آزادي، آغاز تهران اســت؛ پايان آن است. آزادي، جان تهران 

است. »مي خواي دورش بگردم؟« دورت بگردم.

پيكر افراشته برج آزادي با انحنا و گوشه هاي يكرنگ و نافذش، قانون و شيپور پايتخت 
است. هنوز هم قاطعانه ترين مرز تهران با همه قاره ها و معلوم ترين هندسه عالم است. براي 
نخستين بار، اوايل دهه 60ترسيم محترمش را در چشمان خام و هيچ كجا نديده ام ثابت 
كرد. زماني كه رديف اول طبقه دوم اتوبوس هاي ميدان توپخانه، اشرافي ترين منطقه دنيا 
بود و با اينكه بين كفش هايم و كف، يك وجب بزرگ فاصله بود، مي دانستم كه مقصد، 
محله هاي ضلع جنوبي ميدان آزادي و خانه مادربزرگ اســت. يك بار هم در تلويزيون 
دوكانالي سياه و سفيد ديدم كه در كشاكش بهمن ماه و انقالب، مردي با پاي برهنه از آن 
باال مي رود و شادي اش را با قلب مهربان برج در ميان مي گذارد. برج آزادي حتي در غبار 
هم پيدا و تابناك بود. وقتي دشمن، منطقه برق آلستوم در غرب تهران را بمباران كرد، ما 
كودكان شرق نگران بوديم كه مبادا امواجش به آزادي رسيده باشد و افسانه برج به همين 
سادگي تمام شود. اما او رويين تن ماند و در عكس هاي متعدد پوالرويد، كوالك كرد. دبستاني هايي كه آن سال ها به اردو 
مي رفتند، حداقل يك بار در مسير بازديد از كارخانه زمزم، هيبت غول آساي برج آزادي را ديده اند. برج آزادي مثل شليك 
با تفنگ بادي به عكس صدام، غلت دادن كپسول گاز و ذخيره 20ليتري نفت در سماجت خاطرات آن دوران نقش دارد. 
مقصد نهايي همه جا بود. پشت نيمكت هاي مقطع راهنمايي مي نشستيم كه شنيديم از پشتوانه پول مملكت در موزه اين 
برج نگهداري مي شود، اما اردوي دانش آموزي از ُمد افتاده بود. چندي بعد هم مجري برنامه تلويزيوني مسابقه بزرگ گفت 
كه برج آزادي محل برگزاري اين برنامه است. وقتي در گرماي تابستان، عطش، مكار و خبيث مي شد، فواره اين يادبود 
بلند قامت، يقين بود و تصنيف مي خواند. در زمين و هوا و دريا جنگ بود، اما آزادي به مسافران سالم مي كرد و كالبدش 
از الجورد باالي مهرآباد پيدا بود. بزرگ تر كه شدم، دانستم آزادي جان جاودان الفباست. مفهومش را كه نان و ايمان بود 
درك كردم و ديدم كه برگ هاي زرد پاييزي، سايه ها، لحظه هاي ديدار و پيغام ها را وصله مي زند و به فردا تحويل مي دهد. 

همين شد كه آذرماه سال 75با محسن كه رفيق روزهاي نداري و پرسه گردي بود، زير برج آزادي يك اسكناس ده توماني 
را دوپاره كرديم و هركدام مان تكه اي را برداشتيم و براي ديداري در 30سال بعد، تاريخ و ساعت زديم. با اينكه رفيق را گم 
كرده ام، هيچ وقت در فضاي مجازي و البه الي فيبرهاي نوري جست وجويش نكردم تا تاريخ موعود، بي اعتبار و يخ نشود. 
اطمينان دارم كه برج آزادي من و رضا ذوقيان را به ياد مي آورد، وقتي كه شادي استاديوم يكصدهزار نفري را به دامانش 
مي كشانديم؛ بي وقفه بازي هاي پرسپوليس را از روي سكوها مي ديديم و بعد از جشن قهرماني و زيربارش سنگين برف 
در كرانه برج آزادي، افسوس خورديم از اينكه نوه هاي باهوش استانكو نيستيم و با فرشاد آقاي گل و رضا مالديني از هيچ 
نظر شباهتي نداريم. همان سال ها بود كه فيلم» بوي پيراهن يوسف« روي پرده رفت. دايي غفور با تاكسي روبان زده، 
شيرين خانم تازه از فرنگ بازگشته را بارها دور برج آزادي گرداند و مجال داد تا نخستين قطعه ملكوتي و خاطره انگيز 
مجيد انتظامي از اسارت تا آزادي رزمندگان، تكثير شود. اين دقايق اميدوار كننده، اسلوموشن ترين تصوير از اندام آزادي 
و پالك مقدس يك قهرمان است. غروب هاي غريب و مالل آور سربازان پادگان جي در همسايگي ميدان آزادي، داستان 
مفصلي داشت كه با ميني بوس هاي فيات و بنز حاشيه بندي مي شد. اتوبوس هاي ماگيروس، ما كه جويندگان لغات بوديم 
را تا منزل قبلي و ابدي احمد شاملو مي بُرد؛ از آزادي تا غربت شفاف امامزاده طاهر كرج مي رفتيم و از روي شقيقه پايتخت، 
آرام آرام محو و سپس پاك مي شديم. برج آزادي به شــوكت خود ادامه داد و براي تمام صبح هايي كه كارمند كارخانه 
خودروسازي بودم و از كنارش مي گذشتم، روح زندگي را كنار گذاشت. وقتي برج ميالد ساخته شد، مقايسه اش كردند 
و ناعادالنه از قد كوتاه آزادي گفتند. اما نماد، هميشه نماد مي ماند و وظيفه اش را روي دوش ديگري نمي گذارد. يادمان 
باشد حتي اگر صالبت برج آزادي فرسوده باشد، ميعادگاه تمام شناسنامه هاي پايتخت است. برج آزادي طي سال ها، پهنه 
قدرت نمايي سياسيون و ُمبلغان بسياري شد، اما فارغ از هياهو و قيل و قال، فقط ساكت و آرام در گوشه عكس ها ايستاد، 
هيجاني نشد و پاي هيچ ادعايي را امضا نزد. دوست دارم خيال كنم كه در حاشيه برج ايستاده ام و با شلوار چين خورده 
و پيراهن ساتن براق به هر جايي جز لنز پوالرويد نگاه مي كنم و ناگهاني ثبت و فوري چاپ مي شوم. دوست دارم خيال 
كنم كه برج آزادي پاهايش را ُجفت كرده و از استوانه ميالد، خوش قد و باالتر پديدار شده است. دوست دارم خيال كنم 
كه شكل آن از روي قوطي هاي كبريت حذف شده است و آتش و آزادي راهشان را جدا كرده اند. با همه اين خياالت، تنها 

چيزي كه دستم را گرفته، نيمه يك اسكناس ده توماني است كه مضطرب و مجهول به نظر مي رسد.

  قاب آزادي

  آزادي به مسافران سالم مي كند

  دورت بگردم!
ولي خليلي

خبرنگار

امير عفاف
روزنامهنگار

صابر محمدي
روزنامهنگار

جاجحهتسبناگنك
يتوراواپونايچول
تمايقپيكاتبيه
كنردمدابارنج
اتهاگانيسايو

نيعمنبشنالحش
درابتوملاهعلق

والسالاويبحاص
همانناياپايند
هنمدقلزاپميد
ييدولممرابتر
رباهقرجچريسو
ميمشوالاترويا
نتفرگلغبمغيوناز
داتعمهكوشتاره
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افقي:
1- پــدر- از آثار داســتاني 
هوشــنگ مرادي كرماني- 

علم پزشكي
2- رها- نقاش ايتاليايي عهد 

رنسانس- مشروح
3- چند اليحه- قرار گرفته 

در جايي- هدف تيراندازي
4- مناســب و هماهنگ- از 

ايزوتوپ هاي هيدروژن
5- وفــاي بي وفــا!- اجازه- 

پشت سر
6- نامادري- طريقه و روش- 

امر به رفتن دارد
7- آسايش- معادل فارسي 

اينترنت- شالوده
8- اسب حنايي رنگ- نيكو- 

نظم دهنده
9- تعجب زنانه- مســجد 

تاريخي در مشهد- گلستان
10- قسمت مهم و اساسي 

هر چيز- معطر- جر و بحث
11- بلند پايــگان- باتري- 

قدر و منزلت
12- عنكبــوت- نگهبــان 

شتران
13- مقابل عمــدي- بوي 
خوش- از شاگردان ميرعماد 

خوشنويس
دو  كامــل  تقابــل   -14
پديده- دائمي- درخت زبان 

گنجشك
15- ضمير مونــث عربي- 
پشــتيباني و حمايت- سبز 

تيره
  

عمودي:
1- از ماشين آالت راه سازي - 
بازرگاني كــه بدهي هايش 

بيشتر از دارايي اش شده
2- ميــوه تابســتاني- جدا 

شدن- از جنس آهن
3- تأثرانگيز- ناشايست

4- شــعبه اي از نژاد سفيد- 
قصد- آنتيك

5- نام ديگر جنگ خندق- 
لوچ- روشنايي

6- ورم- عبــور كــردن- 
مجراي تهويه هوا

7- از جزايــر جنوبي ايران- 
واپسين- گهواره

8- حالتــي در نخســتين 
ماه هاي حاملگي- شنونده- 

چهره
9- آفريــدن- مالحظــه و 
احتياط- كوهستاني مرتفع 

در آسياي مركزي
10- دشمني- معلم مقطع 

متوسطه- چيز
11- پايتخــت ايتاليــا - 
پرجمعيت تريــن شــهر در 
مركــز چيــن- هريــك از 

بخش هاي پوششي گل
12- همســايه تبريز- غذايي از 
گوشت ران گوساله- قهرمان تروا

13- تشــنه نيســت- تيره و 
تاريك

14- درختــي در بهشــت- 
نوازنده- فرومايه

15- رياضي دان و جغرافي دان 
يونانــي و صاحــب كتــاب 
مجســطي- دوره اي از عمــر 

انسان
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  8 4 ۷ 6 3   
 1      9  
4 6      5 1
۷   9  8   6۷81546293

9563124۷8
4238۷9651
31965۷842
84293156۷
6۷5284139
194۷25386
268493۷15
53۷168924

ساده

متوسط

93۷152648
1863492۷5
24568۷139
6۷1235984
32489156۷
5984۷6312
812564۷93
469۷23851
۷53918426

سخت

      8  9
  1 5      
 5 2   9 ۷   
   6  1   8
    ۷     
۷   4  3    
  4 3   6 1  
     6 9   
3  5       

ساده

۷  1  4  2  3
9        8
  3 8  9 6   
   6  ۷    
8        ۷
   2  4    
  4 ۷  5 3   
2        5
5  ۷  6  9  4

ویژه
روز تهران
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درپرداختوامازدواجهربانكيسازخودشراميزند
براي پرداخت وام ازدواج هر بانكي قاعده خــودش را دارد. يك بانك 
براي هر نفر از زوجين 2 ضامن مي خواهد. بانك ديگري ممكن است 
براي 2 زوج كال يك ضامــن بخواهد. يك بانك براي هر زوج ســند 
ملك مي خواهد. بانك ديگري قولنامــه مي پذيرد و بانكي ديگر اصال 
نمي خواهد. برخي بانك ها سفته و چك مي گيرند و برخي نمي گيرند. 
ديده شده با يك ضامن و فيش حقوقي به هر 2 زوج وام اعطا شده است. 
آيا نمي توانند براي يك رويه واحد قانون سراسري ابالغ كنند تا جوانان 

را بيشتر از اين از تسهيالت ازدواج دلزده نكنند.
دلخوشازكرج

9ماهاستحقوقومزايانگرفتهايماماپايكاريم
60نفر از نيروهاي شــركتي سازمان حمل ونقل شــهرداري ياسوج 
هستيم كه 9 ماه حقوق معوقه داريم و اين روند باعث اختالل كلي در 
روند زندگي مان شده اســت تا جايي كه برخي همكاران نتوانسته اند 
حتي فرزند خود را به مدرسه بفرســتند، عقب افتادن اجاره خانه و 
هزينه هاي درماني كمرشكن و معاشي كه تامين نمي شود جاي خود. 
هر چه از مسئوالن شهرداري و استانداري پيگيري مي كنيم صدايمان 
به جايي نمي رسد درحالي كه يك روز هم از كار غيبت نداريم و همگي 
مشغول به كار هستيم. از مسئوالن شــهرداري ياسوج و استانداري 

كهگيلويه و بويراحمد تقاضا داريم به داد ما برسند.
نيروهايشركتيسازمانحملونقلياسوج

گرانفروشيناندرخيابانشهيدبهشتيتهران
در سراسر خيابان شهيد بهشتي تهران نانوايي ها به بهانه استفاده از 
آرد آزاد پــز و بعضا به دليل فروش نان مخصوص با كنجد يا ســبزي 
گرانفروشــي مي كنند. واقعا ناظران كجا هســتند كــه جلوي اين 

گرانفروشي را بگيرند؟
جانبازيازخيابانشهيدبهشتي

دولتازبورسبيرونبيايد
سال ها بود كه بازار بورس روال باال و پايين خود را به تناوب طي مي كرد 
و هر از گاهي هم متاثر از اتفاقات دچار نوسان مي شد، اما از روزي كه 
دولت پاي خودش را به بازار بورس باز كرده،كمر سهامداران شكسته 
است و كسي هم به فكر مردم نيست و فقط شعار حمايت از سهامدار 
مي دهند. كافي است دولت مثل گذشته نظاره گر بورس باشد تا اين 
بازار پرسود و مفيد براي كشور و سرمايه گذاري در توليد راه خودش 

را پيدا كند.
غياثيازكرمانشاه

درختهايباغمحلهقلهكهرروزكمميشوند
داخل كوچه مقابل بانك صادرات نبش كوچه مهدي خاني در قلهك 
باغ متروك و قديمي وجود دارد كه هراز چندي تعدادي از درختان آن 

كم مي شود. لطفا نظارت شود.
عابرمردي7۰ساله

تشديدخشونتعليهكادردرمان
مردمدركنترلخشممشكلدارند ادامهاز

بيست و هشتم شــهريور، زماني كه بيمار بخش صفحه1۰
 آي سي يو فوت كرد، همراهان بيمار به مهدي كه مسئول بخش بود، 
حمله كرده و او را به شــدت مجروح كردند. او كه نزديك به 8ســال 
ســابقه كار دارد به همشــهري مي گويد كه در اين مدت بارها مورد 
خشــونت هاي فيزيكي و كالمي همراهان بيمار قرار گرفته است. او 
مي گويد در بيمارستان منشــور حقوق بيمار، چندين بند دارد، اما 
منشور حقوق كاركنان تنها يك بند دارد. اين در حالي است كه وقتي 
چنين اتفاقي مي افتد نه تنها جان پرســنل، بلكه جان ساير بيماران 
بستري شده هم به خطر مي افتد. محمد ابوترابي، متخصص بيهوشي 
يكي از بيمارستان هاي پيرانشهر كه اوايل تيرماه مورد حمله تعدادي 
از همراهان بيمار فوت شده اي، قرار گرفت هم به همشهري از شدت 
آسيب هاي وارده مي گويد و تأكيد مي كند بيشترين پيگيري در اين 
پرونده از سوي انجمن متخصصان بيهوشي انجام شده و بيمارستان 

پيگيري ويژه اي نكرده است.
او يكي از داليل رخداد چنين اتفاقاتي را تغيير جايگاه پزشك و پرستار 
در ميان مردم مي داند. به گفته او به دليل اخباري كه دست به دست 
مي شود، پزشكان و پرستاران احترام شغلي شان را در افكار عمومي تا 
حدي از دست داده اند. ابوترابي به نكته ديگري هم اشاره مي كند. به 
گفته او، مردم در كنترل خشم دچار مشكل  هستند و زماني كه عزيزي 
را از دست مي دهند، نمي دانند چطور بايد با موضوع كنار بيايند و در 
اين زمينه آموزش نديده اند و در بيمارســتان نخستين افرادي را كه 

مي بينند، چه پرستار و چه پزشك، به سمت آنها حمله ور مي شوند.

حمالتشدتگرفته؛كادردرمانخستهشده
وضعيت معيشتي و فشار وارد شده از شيوع كرونا به مردم موضوعي 
اســت كه از ســوي محمد جهانگيري، معاون نظارت و برنامه ريزي 
سازمان نظام پزشكي به عنوان دليل حمالت فيزيكي و كالمي به كادر 
درمان مطرح مي شود. او به همشــهري مي گويد گزارشي درباره باال 
رفتن اين برخوردها به آنها داده نشده، اما شدت برخوردها افزايش پيدا 
كرده است: »ميزان مراجعه ها باال رفته، كادر درمان خسته  شده اند و 
خود اين خستگي مسائل زيادي ايجاد مي كند. طوالني شدن مدت 
انتظار بيماران براي دريافت خدمات آنها را مضطرب كرده اســت. به 
همه اينها بايد جو تبليغاتي عليه كادر درمــان را هم اضافه كرد كه با 
مشــاجره و گرفتن فيلم در مراكز درماني شروع مي شود و در فضاي 

مجازي ادامه پيدا مي كند.«
به گفته اين مســئول در سازمان نظام پزشــكي، اين حمالت گاهي 
آنقدر شديد است كه منجر به نقص عضو كادر درمان شده: »در برخي 
مناطق كم برخوردار كه تعداد پزشك كم است، ميزان برخوردها بيشتر 
مي شود. زماني كه پزشك احســاس ناامني كند، نمي تواند خدمات 
درستي هم ارائه بدهد.« جهانگيري معتقد است بايد قوانين بازدارنده 
در اين زمينه وجود داشته باشــد، كيفيت خدمات درماني باال برود و 
تعداد كادر درمان افزايش پيدا كند: »مردم يك ساعت هم نمي توانند 
لباسي كه كادر درمان در دوران شيوع كرونا به تن مي كنند را تحمل 
كنند. نمي توان انتظار داشت كه اين افراد شرايطي مثل قبل داشته 
باشند. برخورد فيزيكي با اين افراد براي ســاير بيماران ايجاد تنش 
مي كند. كسي وقوع خطاي پزشكي را انكار نمي كند، اما بايد از راهش 

پيگيري شود؛ نه اينكه مستقيما در بيمارستان اقدام شود.«

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

مرگعجيبپسردانشجو
پســري جوان به عجيب ترين شــكل ممكن 
جانــش را از دســت داد؛ برق گرفتگي هنگام 

خواب به دليل اتصالي سيم شارژر موبايل.
به گزارش همشهري، ســاعت 18يكشنبه به 
قاضي مصطفي واحدي، كشيك جنايي تهران 
خبر رسيد كه پسري جوان به طرز مشكوكي 
جانش را از دست داده است. با دستورقاضي، 
گروهي از كارآگاهــان تحقيقات خود را براي 

كشف اسرار مرگ پسر جوان آغاز كردند.
بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت كه پسر 
32 ساله دانشجو بوده و به دليل برق گرفتگي 
جانش را از دست داده اســت. مادر اين پسر 
درخصوص جزئيات حادثه عجيب و تلخي كه 
براي پسرش رخ داده بود به پليس گفت: پسرم 
روز حادثه به باشــگاه رفته بود تا ورزش كند. 
ظهر بود كه به خانه برگشت و چون خسته بود 
به اتاقش رفت تا كمي استراحت كند. به من 
گفت يك ساعتي مي خوابد و بعد از من خواست 
برايش عصرانه آماده كرده و بيدارش كنم. وي 
ادامه داد: عصرانه را آماده كــردم و صدايش 
زدم تا بيدار شــود اما جوابم را نداد. به داخل 
اتاقش رفتم و با صحنه هولناكي روبه رو شدم. 
پسرم دچار برق گرفتگي شده و فورا اورژانس 
را خبر كردم. آنطور كه متوجه شــدم شارژر 
گوشي پسرم اتصالي داشت و او قبل از خواب 
گوشي اش را به شارژ زده بود. اما هنگام خواب 
غلت خورده و صورتش درست افتاده بود روي 
قسمت اتصالي سيم شارژر و همين اتفاق باعث 

شد تا دچار برق گرفتگي شود.
با مشخص شدن حقايق، با دستورقاضي جسد 

به پزشكي قانوني انتقال يافت.

شــمارش معكوس براي اجراي 
حكم قصاص مردي كه 17ســال پيگيري

قبل ناخواسته مرتكب قتل شده 
بود آغاز شد و او در يك قدمي چوبه دار قرار داشت 
اما وقتــي تعــدادي از خيران و ورزشــكاران از 
سرگذشــت تلــخ او باخبر شــدند تالش هاي 
همه جانبه آغاز شد تا اينكه سرانجام با پرداخت 
ديه يك ميليارد توماني اولياي دم او را بخشيدند.

به گزارش همشهري، اين مرد كه اصغر نام دارد 
سال 82در جريان يك سانحه در شوشتر با راننده 
يك خودرو درگير شد. ابتدا ماجرا يك جر و بحث 
ساده بود اما در ادامه كار باال گرفت و راننده با يك 
چوب به اصغر حمله كرد. او كه آن زمان 30سال 
داشت در اين درگيري چوب راننده را از دستش 
گرفت و ضربه اي به سر او زد. همين ضربه كافي 
بود تا راننده بعد از 17روز كما جان خودش را از 

دست دهد.
با قتل اين مرد تالش ها براي دستگيري اصغر آغاز 
شد. او فرار كرده بود و هيچ كس از مخفيگاهش 
اطالعي نداشــت. اصغر كه ناخواســته مرتكب 
قتل شــده بود از مجازات مي ترسيد و تصميم 
گرفته بود زندگي مخفيانه اي را در پيش گيرد. او 
11سال در تهران به عنوان كارگر ساختماني كار 
مي كرد و هيچ كس از او خبر نداشت تا اينكه سال 
93مأموران توانستند ردش را در تهران پيدا كرده 

و او را دستگير كنند.

اوليــاي دم كه در همــه اين ســال ها به دنبال 
دســتگيري اصغر بودند حاال ديگر به چيزي جز 
مجازات او فكر نمي كردند. با شكايت آنها اصغر 
در دادگاه كيفري يك استان خوزستان محاكمه 
و به قصاص محكوم شــد. مدتي قبل اين رأي به 
تأييد قضات ديوان عالي كشور نيز رسيد تا پرونده 
او در نوبت اجراي حكــم قرار گيرد. در اين مدت 
خانواده اش و تعدادي از افراد خير تالش كردند تا 
رضايت اولياي دم را جلب كنند اما آنها حاضر به 
بخشش نبودند تا اينكه با ادامه يافتن مذاكرات، 
آنها اعالم كردند كه در ازاي دريافت يك ميليارد 
تومان حاضر هستند از قصاص اصغر صرف نظر 
كنند. در اين شرايط تنها راه نجات مرد محكوم 
به قصاص فراهم كردن يك ميليارد تومان پول 
بود. خانواده او همه دارايي شان را كه چند قطعه 
زمين بود فروختند اما ديه درخواستي اولياي دم 
مبلغي نبود كه با فروش چند قطعه زمين فراهم 
شود. در چنين شرايطي بود كه تعدادي از خيران 

و ورزشكاران وارد عمل شدند.
مريم كارگر دستجردي، و امين دهقاني ازجمله 
افرادي بودند كه تالش هاي زيادي براي صلح و 
سازش در اين پرونده انجام دادند. دستجردي در 
اين باره به همشهري مي گويد: مدتي قبل اولياي 
دم در تفاهمنامه اي اعالم كردند تا آخر مهرماه به 
اصغر براي فراهم كردن يك ميليارد تومان مهلت 
مي دهند و اگر اين پول فراهم نشود قطعا حكم را 

اجرا خواهند كرد. از همان روز تالش هاي مان را 
براي جمع آوري كمك آغاز كرديم.

وي ادامــه مي دهد: همان روزهــاي اول بود كه 
سهراب مرادي، از ورزشكاران كشورمان پيشقدم 
شد و كمك كرد. در ادامه تعداد ديگري از خيران 
و هموطنان مان كمك كردنــد و تا همين چند 
روز قبل 840ميليون تومان جمع شــده بود اما 
هنوز 160ميليون تومان كم داشــتيم. در اين 
مدت افراد زيادي با توانايي هاي مختلف به اصغر 
كمك كردند. در اين بين حتي كمك هاي 5هزار 
توماني هم داشتيم تا اينكه ورزشكاران و خيران 
ديگري مثل امير قلعه نويي، حميد ســوريان، 
حســن يزداني، عليرضا رضايي، محمد طاليي، 

غالمرضــا محمدي، علي اكبــر دودانگه، يونس 
امامي، محمد علي گرايي و عليرضا كريمي و يكي 
از ورزشــكاران مقيم خارج از كشور به نام دكتر 
آلوسي تالش كردند و در فاصله 17روز مانده به 
اجراي حكم باقيمانده ديه فراهم شد تا اصغر از 

طناب دار نجات پيدا كند. 
وي درباره زمــان آزادي اصغر نيز گفت: او پيش 
از اين به لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه و به 
6سال حبس محكوم شده است اما حدود 7سال 
است كه در زندان به سر مي برد. به همين دليل 
به محض اينكه اولياي دم رضايت خود را به طور 
رسمي اعالم كنند بعد از مراحل اداري اصغر آزاد 

خواهد شد.

معامله خونين
همه  چيز بر ســر معامله 

موتور شــروع شد. وقتي داخلي
فروشــنده قدم در خانه 
خريدار گذاشت معامله آنها به قتل يكي 

و زخمي شدن ديگري ختم شد.
بــه گــزارش همشــهري، ســاعت 
23:35پنجشــنبه هفته گذشته اهالي 
ساختماني حوالي ميدان انقالب، صداي 
داد و فرياد از داخل آپارتمان طبقه سوم 
شنيدند. صداي درگيري ميان 2 نفر بود 
كه يكي از آنها فرياد مي كشيد و از مردم 
كمك مي خواست. اهالي ساختمان از 
خانه هايشان خارج شــدند و خود را به 
مقابل واحد همسايه رساندند. در نيمه 
باز بود و وقتي قدم در آنجا گذاشــتند 
با صحنه هولناكي روبه رو شدند. مردي 
حدودا 60ســاله درحالي كه با ضربات 
چاقو زخمي شــده روي زمين درست 
مقابــل در ورودي افتاده بــود. به نظر 
مي رسيد كه او تالش كرده در را باز كند 
و از همسايه ها كمك بخواهد اما به دليل 
شدت جراحات از حال رفته بود. كمي 
آنطرف تر مردي 35ساله غرق در خون 
روي زمين افتاده بود. همسايه ها با ديدن 
اين وضعيت اورژانــس و پليس را خبر 

كردند.

گزارشقتل
زمان زيادي طول نكشــيد كه اورژانس 
و مأمــوران كالنتري انقــالب در محل 
حادثه حاضر شدند. در ادامه بررسي ها 
مشخص شــد كه مرد 35ســاله بر اثر 

شــدت خونريزي جان باخته است اما 
مرد 60ســاله كه صاحبخانه بود، نفس 
مي كشــيد و زنده بود. او به بيمارستان 
انتقال يافت و مأموران پليس اين حادثه 
را به قاضي ولي مرادي كشيك جنايي 
تهران گزارش كردند. قاضي جنايي پس 
از تماس پليس راهي محل حادثه شد و 
تحقيقات خود را شروع كرد. آنطور كه 
مشــخص بود مقتول مهمان خانه مرد 
60ساله بود كه همســايه ها مي گفتند 
صداي درگيري آنها را شنيده بودند. اما 
هويت مهمان وي مشخص نبود و تيم 
تحقيق بايد صبر مي كــرد مرد زخمي 
بهبود يابد تا با تحقيق از وي راز درگيري 

مرگبار فاش شود.

افشايحقيقت
مرد زخمي پس از بهبــودي جزئيات 
درگيــري را فاش كــرد و گفت مقتول 
براي معامله موتور مهمان خانه اش بوده 
اما قصد سرقت داشــته كه با يكديگر 
درگير شده اند. او اقرار كرد كه با ضربات 
چاقو، مرد جوان را به قتل رسانده است. 
وي ديروز براي بازجويي به دادســراي 
امور جنايي تهــران انتقــال يافت كه 
جزئيات تازه اي از قتل را فاش كرد. وي 
گفت: مدتي قبل تصميــم گرفتم يك 
موتورسيكلت بخرم و از يكي از دوستانم 
خواســتم تا چنانچه فردي را يافت كه 
قصد فروش موتورش را داشــت به من 
معرفي كند. چند روز گذشت و دوستم 
مقتول را كه مي گفت نامش احمد است 

به من معرفي كرد. گفــت احمد قصد 
فــروش موتــورش را دارد و قيمتي كه 
تعيين كرده مناسب است. به اين ترتيب 
قراري گذاشــت و من موتــور احمد را 
ديدم. بعد از آن وقتي بر سر قيمت توافق 
كرديم من مبلغ 27هزارتومان به عنوان 
بيعانه به او دادم. قرار شد مابقي پول را 
ظرف چند روز آينده جــور كنم و به او 
بپردازم تا ســند موتور را به نامم بزند و 
تحويلم بدهد. وي ادامــه داد: قرارمان 
روز حادثه يعني پنجشنبه دهم مهر ماه 
بود. قرار شــد در يكــي از خيابان هاي 
مركز تهران يكديگر را ببينيم تا موتور 
را تحويل بگيرم و مابقي پول را بپردازم. 
آن روز خانواده ام به مهماني رفته بودند. 
وقتي احمد فروشنده موتور به من زنگ 
زد او را دعوت كردم بــه خانه ام. احمد 
هم پذيرفت و به خانه ام آمد تا موتور را 
تحويلم بدهد و من مابقي پول را بپردازم. 
متهم ادامه داد: من براي پذيرايي از او به 
آشپرخانه رفتم تا برايش چاي بياورم. او 
اما ناگهان از پشت سر به من حمله كرد. 
آنطور كه متوجه شدم قصدش اين بود 
كه مرا به قتل برساند تا دست به سرقت 
اموال خانه ام بزند. احمد با چاقو ضرباتي 

به من زد كه وقتي ديدم قصد كشتن مرا 
دارد، چاقويي از آشــپرخانه برداشتم و 
چندين ضربه به او زدم. درواقع از خودم 
دفاع كردم چون اگر او را نمي زدم قطعا 
خودم كشته شده بودم. يعني حاال جاي 
ما عوض شده بود ؛ من مقتول مي شدم 
و او قاتل. وي گفت: با سختي درحالي كه 
چاقو خورده بودم خودم را به در ورودي 
رســاندم و با باز كردن آن از همسايه ها 
كمك خواستم. بعد از آن از شدت درد و 
خونريزي از هوش رفتم. چشمانم را كه 
باز كردم بيمارستان بودم. اما من واقعا 
قصد كشتن مقتول را نداشتم و در دفاع 

از خودم تبديل به يك قاتل شدم.
متهم به قتل پس از اقــرار به جنايت با 
قرار قانوني بازداشت شــد و در اختيار 
مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران 
قرار گرفت. از سوي ديگر جسد مقتول 
همچنان در پزشــكي قانوني اســت تا 
هويــت وي به دســت ايد و خانواده اش 
شناسايي شــوند. در اين شرايط قاضي 
جنايي براي مشخص شدن هويت مقتول 
دســتور تحقيق از فردي كه مقتول را 
به متهم به قتل معرفي كــرده را صادر 

كرده است.

عمليات ويژه براي آزادي 
گروگان 8ساله

 واژگوني 2 ميني بوس
با 22مصدوم

نجات معجزه آسا از كانال مرگ

مردمحكومبهقصاصبا

فراهمشدنديهيكميلياردي

زندگيدوبارهاييافت

نجات از طناب دار با كمك 
ورزشكاران و خيران

مردي كه در جريــان يك معاملــه با مرد 
ديگري دچار اختالف حســاب شــده بود 
پسر 8ساله او را ربود، اما اين كودك ربايي با 

دخالت پليس ختم به خير شد.
به گزارش همشهري، ســردار رهام بخش 
حبيبي، فرمانده انتظامي استان فارس در 
اين باره گفت: مأموران انتظامي شهرستان 
پارسيان اســتان هرمزگان با ارائه نيابت 
قضايي اعالم كردند كه پســري 8ساله در 
اين شهرستان توسط راننده يك دستگاه 
سواري پرايد ربوده شده و به منطقه خنج 
منتقل شده است. در اين شرايط رسيدگي 
به اين موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

مأموران قرار گرفت.
وي ادامــه داد: مأمــوران انتظامي خنج 
به همراه مأموران اعزامي از شهرســتان 

پارسيان با اقدامات فني و تخصصي و گشت زني هاي محسوس و نامحسوس، سواري پرايد 
را درحالي كه در ميدان مظلوم در حال تردد بود شناسايي و در يك عمليات ضربتي راننده 

آن را دستگير و كودك ربوده شده را آزاد كردند.
فرمانده انتظامي استان فارس با اشاره به اينكه گروگانگير براي سير مراحل قانوني تحويل 
مراجع قضايي شد، گفت: متهم در بازجويي اوليه انگيزه آدم ربايي را اختالف حساب با پدر 
كودك ربوده شده اعالم كرد. به گفته وي پسر 8ساله صحيح و سالم به خانواده اش تحويل 

داده شد و تحقيقات تكميلي در اين باره ادامه دارد.

واژگوني 2 ميني بوس در كمتر از 10ساعت 
در اصفهان موجب مصدوميت دســت كم 

22نفر شد.
به گزارش همشهري، ساعت 8:24صبح 
ديروز خبر رســيد كه ميني بوســي در 
كيلومتر 30 جاده فريــدن به بويين، در 
محدوده روستاي قودجانك واژگون شده 

است. دقايقي از اين حادثه مي گذشت كه 
گروه هاي امداد و نجات راهــي محل حادثه 

شــدند. در بررســي هاي اوليه معلوم شد با وجود 
اينكه هيچ  يك از سرنشينان ميني بوس فوت نشده اند اما 

13 نفر شامل 7 مرد و 6 زن مصدوم شده اند كه همگي به بيمارستان شهيد رجايي داران 
منتقل شدند. اين حادثه در شرايطي رخ داد كه يكشنبه شب نيز يك ميني بوس در مسير 
شاهين شهر - اصفهان، در محدوده پل خورزوق واژگون شده بود. اين حادثه ساعت 22:43 

اتفاق افتاد و در جريان آن 9نفر مصدوم و به بيمارستان منتقل شدند.
سرهنگ حسين پورقيصري، رئيس پليس راه استان اصفهان در اين باره گفت: در هر دو 
حادثه مقصر راننده بود و بي احتياطي راننده منجر به واژگوني ميني بوس شد. وي ادامه داد: 
راننده اي كه در شب با وجود خستگي و خواب آلودگي رانندگي مي كند و يا راننده اي كه با 
سرعت زياد حركت مي كند و قادر به كنترل وسيله نيست، قطعا بايد احتمال وقوع هرگونه 

حادثه و به خطر افتادن جان سرنشينان را بدهد.

سقوط دو نفر در يك كانال آب در منطقه فرحزاد، موجب جان 
باختن يكي و نجات معجزه آساي ديگري از مرگ شد. به گزارش 
همشهري، ساعت 10:17صبح يكشــنبه به مركز فرماندهي 
آتش نشاني تهران خبر رسيد كه دو نفر بنا بر داليل نامعلوم به 
چاهي كه در كانال آب فرحزاد قرار دارد سقوط كرده اند. به دنبال 
اين خبر، آتش نشانان دو ايستگاه راهي محل حادثه در محله 
ايثارگران شمالي شدند. بهنام رياضي، مدير منطقه 2عمليات 
آتش نشاني تهران، كه فرماندهي اين عمليات را برعهده داشت، 
در اين باره گفــت: محل حادثه كانال آبي بود كه در حاشــيه 
خيابان قرار داشت. داخل اين كانال، چاهي به عمق 10متر حفر 
شده بود. دو نفر به علتي نامعلوم و بدون توجه به خطرات اين 

كانال به اين مكان رفتــه بودند كه ناگهان در چاهي 10متري 
كه در انتهاي آن آب نيز وجود داشت، سقوط كرده بودند. وي 
در ادامه گفت: دسترســي به عمق چاه و نفرات حادثه ديده با 
دشواري زيادي همراه بود، اما آتش نشــانان با ابتكار عمل و با 
استفاده از ابزار نجات توانستند خود را به اين دو نفر برسانند و 
آنها را از چاه خارج كنند. رياضي گفت: بررسي هاي اوليه توسط 
امدادگران اورژانس نشان مي داد كه متأسفانه يك نفر از آنها 
فوت شده، اما دومين نفر ناباورانه زنده مانده بود كه براي مداوا 
به مركز درماني منتقل شد. به گفته وي، علت وقوع اين حادثه از 
سوي نيروي انتظامي در دست بررسي است و پيكر جان باخته 

اين حادثه به پزشكي قانوني منتقل شده است.

   بخشش قاتل به احترام امام حسين)ع(
نجاتجوانشوشتريازچوبهداردرحاليرقمخوردكهدرشهرستانداراب،دراستانفارسنيزمرديبعداز
تحمل14سالحبسبااعالمرضايتاوليايدمازقصاصنجاتيافت.تواني،سرپرستشوراهايحلاختالف
استانفارسدراينبارهگفت:فروردينماهسال۸۵جوان1۸ســالهايباشليكگلولهبهقتلرسيدوپساز
تشكيلپروندهقاتلدستگيروبهقصاصمحكومشد.ويادامهداد:درحاليكهحكمقطعيشدهبودشورايحل
اختالفدارابباهمراهيامامجمعه،معتمدانمحليوسفيرانصلحودوستيكشوروبرگزاريجلساتمتعدد
زمينهصلحوســازشرافراهمكردندودرنهايتپسازتالشفراواناعضايشعبهجنتشهرداراب،خانواده
مقتولاعالمكردندبدونهيچقيدوشرطيوبهاحترامامامحسين)ع(قاتلراميبخشند.بهاينترتيباين

محكومبهقصاصپساز14سالنجاتيافت.
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فراخوان
بخشغيررقابتي

جشنوارهموسيقيفجر

فراخوان بخش غيررقابتي دوره سي و ششم 
جشنواره موســيقي فجر منتشر شد. اين 
جشنواره در بخش هاي غيررقابتي و رقابتي 

برگزار مي شود.
به گــزارش همشــهري، فراخوان ســي و 
ششمين جشنواره موسيقي فجر براساس 
آيين نامه جشــنواره با هدف شناســايي، 
ظرفيت ســازي  و حمايــت از فعاليت هاي 
خالقانه هنرمندان و گروه هاي موســيقي 
سراسر كشــور با اولويت معيارهاي هنري 
در هر شــاخه از موســيقي تهيه و تنظيم 

شده است.
گروه ها و هنرمندان فعال در عرصه اجراي 
صحنــه اي از اول آبان تا 20 آذر امســال 
فرصت دارند براســاس شــرايط در سايت 
جشــنواره ثبت نام و آثار خود را بارگذاري 

كنند.
سي وششــمين جشنواره موســيقي فجر 
همزمان از 28 بهمن ماه تا ســوم اسفند ماه 

برگزار مي شود.

نشرققنوسمدتياستبهانتشارروايتهايگريزازكرهشمالي
همتبستهكهميتواندتصويريازاينكشوربيتصويرپيش
چشمانمابگذارد.كتابهاي»رهبرعزيز«و»اتهام«رامسعود
يوسفحصيرچينترجمهكردهكهكتاب»فرارازاردوگاه14«را
هم،باموضوعفرارازكرهشمالي،درنشرچشمهمنتشركرده
است.»روحگريانمن«و»رودخانهتباهي«رانيزفرشادرضايي
بهفارسيبرگرداندهاســت.باايندومترجمپرسشهاييرا
دربارهكتابهاييكهترجمهكردهاندونسبتمردموحكومت
كرهشماليباادبياتدرميانگذاشتهايمكهپاسخآنهابهاين
سؤاالتتاحدوديروشنگروضعيتادبياتدركرهشمالياست.

داســتانكتابهاييكهدربارهكرهشماليترجمه
كردهايد،دربارهچيست؟

فرشادرضايي: 2 كتاب ناداستان يا به 
قول معروف شرح حال درباره كره شمالي 
ترجمه كرده ام؛ يكي »روح گريان من« 
كه شرح زندگي مشهورترين جاسوِس 
زن در تاريــخ كــره اســت و ديگري 
»رودخانه تباهي« كه روايتي از 40سال 

زندگي در پايين ترين سطح زندگي در روستاهاي كره شمالي است.
مسعوديوســفحصيرچين: نبرِد 
ميل انسان براي آزادي و ميل حكومتي 
تماميت خواه براي سركوب آزادي. اين 
انسان مي تواند كسي باشد كه در اردوگاه 
كار به دنيا آمده و مي خواهد گوشــت 
بخورد و يا مي تواند هنرمندي باشد كه 

مي خواهد شعري رئاليستي بسرايد يا تئاتري واقع گرايانه اجرا كند.

روايتهايفرارازكرهشــمالي،فــارغازجنبه
اسناديشان،چقدرارزشادبيدارند؟

رضايي: اكثر اين كتاب ها نثــري روان و روايتي خطي دارند و خب 
البته در ژانر ناداستان اين روالي اســت معمول. از نظر من نثر ساده 
به معني نزول ارزش ادبي متن نيســت اما اگر كتابخوان هاي ايراني 
كتاب هاي مرتبط با كره شــمالي را فاقد ارزش ادبي بدانند، تعجب 
نمي كنم چراكه قريب نيم قرن اســت كه اكثر كتابخوان هاي ايراني 
كتاب هاي ناداستان را در ترازي پايين تر از رمان و كتب علوم اجتماعي 
و سياسي قرار مي دهند؛ دليلش شايد فقدان تنوع ژانر در بازار كتاب 
ايران و خو گرفتن كتابخوان ايراني به تنها دو سه ژانر رايج باشد، اما اگر 
نظر خودم را بخواهيد، مي گويم ناداستان بخشي از ادبيات است و اين 

كتاب ها هم اهميت اسنادي، تاريخي و ادبي دارند.
يوسفحصيرچين: به همان اندازه كه ديگر كتاب هاي خاطرات 
و زندگينامه ها ارزش ادبي دارند. البته مثال كتابي مثل رهبر عزيز 
به اين دليل كه نويسنده اش از شــاعران حكومتي بوده و كار ادبي 
كرده، شايد جنبه هاي ادبي بيشتري هم داشته باشد و بشود آن را 

به عنوان اثري ديستوپيايي هم خواند.

بهحكومتيكهديكتاتوريمطلقاســتميتوان

هرصفتينســبتداد.بهاينترتيبچقدرميتوانبهصحت
همهچيزهاييكهاينكتابهادربارهزندگيدركرهميگويند،

اطمينانكرد؟
يوسفحصيرچين: خيلي ساده بايد بگويم كه نمي توان به صحت 
تك تك جزئيات اين كتاب ها اطمينان داشت. بعضي وقت ها مي بينيم 
افرادي بدون اينكه از قبل با هم آشنا باشند يا توافقي كرده باشند، يك 
حرف را مي زنند. در چنين موقعيتي، نمي توان به صحت گفته هايشان 
شك كرد. اين مسئله درباره فراريان اهل كره شمالي هم صادق است. 
اكثر مسائل مهم درباره كره شــمالي هم از همين جنس هستند اما 
مواردي هم هستند كه درباره شان تنها يك شاهد داريم كه خود راوي 
است، اين راوي چه اهل كره شمالي باشد و چه اهل هر جاي ديگري، 
اين احتمال وجود دارد كه اغراق كند، تمام واقعيت را نگويد و يا حتي 
دروغ بگويد. درباره فراري هاي اهل كره شمالي هم بايد اضافه كنم كه 
اصال انتظار صداقت تمام و كمال از آنها واقع بينانه نيست، ما با افرادي 
طرف هستيم كه سال ها با استفاده از دروغ توانسته اند زنده بمانند، 
يعني اگر مردم كره شمالي در اعتقاد به يك اصل   توافق داشته باشند، 
آن يك اصل اين است: »دروغ بگو!« چون بدون دروغ گفتن شما به 

سن فرار نخواهيد رسيد.
رضايي:برآيند خاطرات و حقايقي كه افراد مختلف در اين كتاب ها 
روايت كرده اند، شامل اشتراكاتي است كه بعيد است  زاده تخيل يا 
دروغ پردازي ده ها نفر با پس زمينه هاي مختلف اجتماعي و سياسي 
و اقتصادي باشد. مثال عده اي از كتابخوان هاي ايراني كه تمايالت 
اصولگرايانه دارند، در صحت و سقم اين كتاب ها ترديد داشتند كه 
اين ترديدها بعد از چاپ »نيم دانــگ پيونگ يانگ« رضا اميرخاني 
ظاهرا تا حدي رفع شده اســت اما هنوز هم ترديدهايي هست كه 

خب احتماال هرگز رفع نخواهد شد.

باادبياترسميكرهكهزيرنظرحكومتاستوكارش
پروپاگانداستهمآشناييداريد؟چهكتابهاييدرداخلكره
منتشرميشــود؟مردمكرهچقدرباشاهكارهايادبيجهان

آشناييدارند؟
رضايي: ادبيات رسمي كره شمالي ظاهرا محدود به كتاب هايي در 
مدح و ثناي رهبران كشور است. گويا كتاب هاي مهم تاريخ ادبيات 
در كتابخانه هاي دولتي نگهداري مي شود و براي خواندن آن آثار بايد 
از حكومت نامه گرفت. شخصا هيچ كتاب به اصطالح »مجوزدار«ي 
از كره شمالي نخوانده ام و گمانم چنين كتابي در ايران ترجمه نشده 
باشــد، اما يكي از بهترين آثاري كــه نمايش دهنده تصوير مطلوب 
حكومت كره شمالي از اين كشــور و همزمان افشاگر واقعيات پشت 
 Under the Sun پرده آن كشور است، مستند »زير نور خورشيد« يا
است كه مستندسازي روســي با مجوز رسمي حكومت كره شمالي 
آن را ساخته اما به مدد تدوين و با اســتفاده از نماهايي كه در ميان 
سينماگران به »نماي پِرتي« معروف است، ظاهرسازي هاي عوامل 

حكومت را افشا مي كند.
يوسفحصيرچين: متأســفانه بــه ادبيات رســمي كره شمالي 
دسترسي نداشته ام. مردم كره شــمالي با ادبيات خارج از اين كشور 
آشنايي ندارند. بعضي از آثار ادبي مهم در كره شمالي ترجمه شده اند 
و شايد هنوز هم بشوند اما از هر كدام اين كتاب ها فقط 100نسخه 
چاپ شده اســت و به مجموعه كتاب هاي 100نسخه اي معروفند. 
جلد اول براي خانواده كيم است و كتاب هاي ديگر به نخبگان، به ويژه 

نويسندگان، داده مي شود.

چند روز بيشــتر از تولد هشتادسالگي 
استاد محمدرضا شجريان نگذشته كه بار گزارش

ديگر خبر بســتري شــدن ايشان در 
بيمارستان جم منتشر شده است. بيمارستان جم صبح 
ديروز اطالعيه اي در سايت و شبكه هاي اجتماعي خود 
منتشر كرد. اطالعيه اي كه با همه اطالعيه هاي ديگر 
بيمارستان در ماه هاي گذشته فرق مي كند و از وخامت 

حال استاد بزرگ آواز ايران خبر مي دهد.
»استاد عزيزمان، ديروز عصر با شرايط عمومي، قلبي 
و ريوي ـ تنفســي ناپايدار و افت سطح هوشياري، افت 
فشارخون و پالكت در بخش مراقبت هاي ويژه بستري 
شدند. با توجه به شــرايط ناپايدار باليني، از ملت عزيز 
خواهشمنديم از درگاه خداوند متعال براي اسطوره آواز 

ايران، سالمتي و بهبودي مسئلت نمايند.«
مهرداد بهلولي، عضو تيم پزشــكي استاد محمدرضا 
شجريان، نيز به شفقنا گفته اســت: »استاد شجريان 
شب گذشــته با وضعيت بســيار بد و با كاهش فشار 
خون و عفونت شــديد در ناحيه بدن و كيسه صفرا به 
بيمارستان جم تهران منتقل شد و هم اكنون در بخش 
آي سي يو بستري اســت. پالكت خون او به شدت افت 
كرده و به عــدد 8 هزار كه كاماًل خطرناك محســوب 
مي شود، رسيده است. ميزان هوشــياري وي به عدد 
5 رسيده اســت و اكنون در كما به سر مي برد.« ظاهراً 
شرايط جسماني استاد محمدرضا شجريان وخيم تر از 

دفعه هاي گذشته است.
دكتر حسن عباسي، پزشك معتمد خانواده شجريان، 
كه در سال هاي اخير مسئوليت پيگيري درمان ايشان را 

به عهده داشته است، به همشهري مي گويد: »متأسفانه 
شرايط مساعد نيســت و خبر خوبي از وضعيت استاد 
براي شــما ندارم. ارگان هاي متعدد درگير هستند و 

شرايط بحراني است.«
حسن عباسي از حضور گروه پزشكان بر بالين استاد خبر 
مي دهد و مي گويد: »پزشكان و متخصصان آمده اند و 
با همه قوا مشغول كارند تا بتوانيم كاري انجام دهيم. 
گرفتاري ها بسيار زياد است. از چندين جهت مشكل 
هست و يكي يكي بايد به سراغ مشكالت برويم تا ببينيم 

مي توانيم كاري بكنيم يا نه.« 
لحن حســن عباســي نيز برخالف دفعه هاي گذشته 
اميدوارانه نيســت و به نظر مي رسد كار گروه پزشكان 
بسيار سخت تر از گذشته اســت و چنان كه در بيانيه 
بيمارســتان آمده، همه بايد براي ســالمت اســتاد 
محمدرضا شجريان دست به دعا بردارند. دكتر عباسي 
از دوستداران استاد شــجريان مي خواهد تا »آخرين 
خبرها را از سايت و صفحه اينستاگرام بيمارستان جم 
و صفحه اينستاگرام خود ايشــان پيگيري كنند و به 
شايعات و خبرهاي ضد ونقيضي كه ممكن است منتشر 

شود، گوش نكنند.« 

دكتر حسن عباسي از آخرين وضعيت سالمتي استاد محمدرضا شجريان به همشهري مي گويد
خبرهاي ناخوشايند بيمارستان جم

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

گفت وگو جشنواره

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

قرار بود نمايش »ياماها« نوشته و به كارگرداني »كهبد تاراج« اجراي 
خود را از شب گذشته، 14 مهر ماه در سالن قشقايي تئاتر شهر آغاز 
كند. نمايشي با 3 بازيگر كه به گفته تاراج سعي كرده در اين وضعيت 
بازيگران كمتري داشــته باشــد. اين نمايش قرار بود هر روز در 2 
سانس اجرا شود و در آن پاوان افسر، لبخند بديعي و مازيار سيدي 
بازي كنند. اما تعطيلي يك هفته اي سالن هاي نمايش به دليل شيوع 

دوباره ويروس كرونا باعث شد كه اين گروه از اجرا باز بماند.
كهبد تاراج، كارگردان اين اثر نمايشي به همشهري مي گويد: »باكس 
اجراي نمايش، مهر و آبان  ماه اســت و راســتش فكر مي كردم اين 
تعطيلي در ماه هاي بعد اتفاق بيفتد، اما زودتر پيش آمد. متأسفانه 
2 بازيگر نمايش پيشنهاد بازي ديگري داشتند كه به خاطر نمايش 
قبول نكردند، اما حاال هم از كار تئاتر ماندند و هم از بازي در فيلم. اي 
كاش اگر قرار است تعطيلي باشــد مديريت شده اعالم كنند. به اين 
شكل اعالم تعطيلي، تمام برنامه ريزها را از بين مي برد و گروه هاي 
نمايشي با توجه به اجرايي كه هر شــب دارند و هزينه اي كه دارند 
متضرر مي شوند. اين خسارت فقط مادي نيست بلكه باعث تضعيف 
روحيه بازيگران و گروه نمايش مي شود. همچنين بايد نمايش هايي 
به منظور اجرا انتخاب شــوند تا مخاطب در اين شرايط جذب تئاتر 
شود و اگر نتوانيم در اين شرايط كار كنيم دچار مرگ روحي خواهيم 
شد.«  تاراج همچنين به اين نكته نيز اشــاره مي كند كه با توجه به 
وضعيتي كه وجود دارد سعي كردم يك نمايشنامه ساده با بازيگران 
كمتر روي صحنه ببرم و براي نمايش نيز دكور و لباسي كه داشتيم 
هزينه كمي داشت، اما  اي كاش براي اين تعطيلي ها مديريت وجود 
داشته باشــد. اين كارگردان در ادامه به وضعيت فروش بليت هاي 
نمايش هايي كه اين روزها اجرا دارند، اشاره كرده و توضيح مي دهد: 
»ســايت هاي فروش چند روز قبل از اجراي نمايش باز مي شــوند 
و وقتي به يكباره اعالم تعطيلي مي شــود، عالوه بر گروه نمايش و 
سايتي كه فروش بليت دارد، تماشــاگران نيز بالتكليف مي شوند و 
باعث مي شود كه فروش ها هر روز كمتر شود.« تاراج كه قرار بود قبل 
از روزهاي شيوع كرونا،  »چند سال پيش« را اجرا كند در ايام كرونا 
موفق به اجراي اين نمايش به دليل پر پرســوناژ بودن كار نشد. وي 
مي گويد: »خوشبختانه تئاترشهر پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
مي كند و با وجود اعــالم تعطيلي يك هفتــه اي همه جا همچنان 
فعاليت خود را دارد. تنها جايي كه اول بســته مي شــود سالن هاي 
نمايش است و آخرين جايي كه بودجه دريافت مي كند، تئاتر است.« 
اين كارگردان اميدوار اســت كه بعد از تعطيلي اعالم شده نمايش 
»ياماها« اجراي خود را آغاز كند. البته او معتقد است كه هفته آينده 

نيز به احتمال زياد تعطيل باشد. 

امشبوهرشبتعطيل
گفت وگو با كارگردان نمايش »ياماها« كه اجرايش به تأخير افتاد 

توآنمهري...

 رگبــار آمده تا ســينه بــرگ پاييــز كمي نرم شــود، 
خس خس نكند و خش خش خرد شــدنش زير چرخ 
روزگار بي صدا باشــد. عجب  ماه مهري است امسال كه 

برگ هاي زردشده اش هم حسرت و افسوس با خود دارند. 
آواز مرگ حاال با  شش دانگ صدا به گوش مي رسد و ما 
همچنان با چشم هايمان به دنبال معجزه ايم. معجزه اما 
رخ داده و ما هرچه طلب كنيم زيادتي است محنت آلود 
بر جسم رنجور دماوند آواز. معجزه همان هم دوران بودن 
با خسروي آواز بوده براي ما، همان حظ مكرر از شنيدن 
»نوا« ي »دلشدگان«، همان زيستن در زمانه هنرمندي 
كه تبارشناسي هنر اين ديار براي قرن ها به يادش و نامش 

حرف براي بازگويي و يادآوري خواهد داشت. شايد ما در 
انتظار معجزه ايم براي التيام درد خودمان، نگران يتيمي 

آوازيم و بيمناك. 
بي پناهي هنــر مردمــي در عصر بي هنــران مدعي يا 

عافيت طلب.
بهترين همدم بايد زمزمه همان تصنيفي باشد كه بارها 
سياوش بيدكاني گفت در تنهايي ها براي خود مي خواند. 

اگر مهري رخشد تو آن مهري...

تصاويريازيكسرزمينبيتصوير
بررسي روايت هاي گريز از كره شمالي در گفت وگو با 2مترجم اين كتاب ها

مسعودمير
روزنامه نگار
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كيوسك

   دعوا بر سر چيست؟
آذربايجان و ارمنستان از ســال هاي پاياني اتحاد جماهير شوروي بر سر منطقه ناگورنو- قره باغ درگيري 
دارند. هر دو كشور، از دهه ۱۹۲۰ يعني در زمان تشكيل اتحاد جماهير شوروي بخشي از آن شدند. در آن 
زمان قره باغ يك منطقه با اكثريت ارمني تبار بود، اما شوروي كنترل منطقه را به مقامات جمهوري آذربايجان 
داد و در زمان شوروي، به يك منطقه خودمختار درون جمهوري آذربايجان تبديل شد. در دهه هاي بعدي 
ارامنه قره باغ چندين بار خواستار انتقال كنترل اين منطقه به ارمنستان شــدند. اما تنها در زمان آغاز 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود كه پارلمان منطقه اي ناگورنو- قره باغ رسماً رأي داد 
كه به بخشي از ارمنستان تبديل شود. درحالي كه آذربايجان سعي در سركوب جدايي طلبان ارمني داشت، 
ارمنستان از آنها حمايت مي كرد و اين ابتدا به درگيري هاي قومي منجر و پس از اعالم استقالل ارمنستان 
و آذربايجان از مسكو به يك جنگ تمام عيار تبديل شد. اين جنگ در سال ۱۹۹۴ با آتش بسي شكننده و با 
۳۰ هزار كشته به پايان رسيد. از آن زمان، اين منطقه كه رسما جزئي از خاك جمهوري آذربايجان به حساب 

مي آيد، تحت كنترل اكثريت ارمني قره باغ قرار گرفته است.

دردسرهاي بزرگ غافلگيري كوچك ترامپ 

دونالد ترامپ حتي در بســتر بيماري و در بيمارســتان هم دست از 
حركت هاي نمايشي برنمي دارد. رئيس جمهور آمريكا كه از جمعه هفته 
گذشته به دليل ابتال به كرونا در بيمارستان نظامي والترريد بستري 
شده است، روز يكشنبه از بيمارستان بيرون آمد، اما نه به دليل پايان 

روند درمان و ترخيص، بلكه براي دست تكان دادن به هوادارانش.
او بعدازظهر يكشنبه در حساب توييتر خود ويدئويي پست كرد و گفت 
كه براي »ميهن پرستاني« كه در خيابان هســتند يك »غافلگيري 
كوچك« دارد. چند دقيقه بعد كاروان خودروهايي كه رئيس جمهور را 
همراهي مي كردند از بيمارستان والتر ريد خارج شدند و ترامپ سوار 
بر خودروی مشكي ضدگلوله خود براي هوادارانش كه از جمعه شب 

اطراف بيمارستان جمع شده بودند، دست تكان داد.
اين حركت ترامپ با واكنش منفي وسيعي از سوي پزشكان، رسانه ها 
و سياستمداران روبه رو شد. برخي اين كار او را »ديوانگي« و »جرم« 
خواندند و عــده اي از اينكه او بــراي قدردانــي از هوادارانش، جان 
محافظانش را به خطر انداخته اســت، انتقاد كردند. تصويري كه از 
ترامپ پشت پنجره خودرو ديده مي شد، صورتي با ماسك پارچه اي 
بود كه اثر حفاظتي آن از ماسك هاي پزشكي بسيار كمتر است. مانند 
هميشه، محافظان، رئيس جمهور را همراهي مي كردند و دست كم 2نفر 

ديگر در خودرو ديده مي شدند.
به گزارش ان بي ســي نيوز، دكتر جيمز فيليپس، پزشك بيمارستان 
والتر ريد در توييتي نوشت: »هر فردي كه داخل خودرو بوده و در اين 
گردش غيرضروري رئيس جمهور را همراهي كرده بايد 14روز قرنطينه 
شود. آنها ممكن است بيمار شــوند يا حتي فوت كنند، فقط به دليل 
نمايش سياسي و احمقانه ترامپ.« دكتر ســلين گوندر، متخصص 
بيماري هاي عفوني و استاد دانشگاه نيويورك نيز ترامپ را براي »به 

خطر انداختن« جان محافظان و همراهانش در خودرو متهم كرد.
در مقابل، كايلي مك  اناني، ســخنگوي مطبوعاتي كاخ سفيد با دفاع 
از حركت ترامپ، بدون اينكه پاســخي به نگراني ها در اين باره بدهد، 
به فاكس نيوز گفت: »رئيس جمهور قصد داشت از هوادارانش تشكر 
كند و به مردم آمريكا اين اطمينــان را بدهد كه رهبر آنها مي تواند از 
اين شرايط به سالمت عبور كند.« جيسون ميلر، مشاور ارشد كمپين 
ترامپ نيز در مصاحبه اي با سي ان ان  مدعي شد كه اين كار ترامپ در 
امنيت كامل انجام شده و گفت: »سرويس امنيت به محافظت نيروهاي 
خود توجه ويژه اي دارد.«، اما اشاره اي به اقدامات پيشگيرانه اي كه در 

اين زمينه انجام شده نكرد.
جود دير، سخنگوي كاخ سفيد نيز گفت: »اين كار با گرفتن تأييديه 
پزشكان انجام شده و همه تمهيدات براي محافظت از رئيس جمهور 
و همراهانش صورت گرفته.« ابهام هايي كه درباره وضعيت ســالمت 
ترامپ وجود دارد و مردم را سردرگم كرده، هنوز برطرف نشده است. 
به نظر مي رســد راه انداختن كاروان خودرو آخرين تالش از سلسله 
تالش هاي ترامپ و اطرافيانش براي نشان دادن تصويري خوب از يك 

رئيس جمهور بيمار باشد.
موضوع مورد بحــث ديگر ويدئوها و عكس هايي اســت كه ترامپ از 
خودش در سوئيت ويژه بيمارستان در روزهاي گذشته بدون داشتن 
ماسك منتشر مي كند. هرچند پزشكان او گفته اند كه رئيس جمهور 
در حضور آنها ماســك مي زند، اما اينكه چرا او در مقابل دوربين و در 
حضور ديگران ماسك نمي زند، براي مخاطبان سؤال ايجاد كرده است.

ماجراي داروهاي ترامپ
از ســوي ديگر، اعالم داروهايي كه رئيس جمهور مصرف مي كند نيز 
مورد توجه رسانه ها قرار گرفته اســت. بي بي سي در گزارشي نوشته 
است؛ پزشــكان گفته اند براي ترامپ دگزامتازون تجويز شده است؛ 
داروي استروئيدي كه با تسكين سيســتم ايمني بدن تاكنون جان 
بســياري از بيماران را نجات داده، اما در مورد بيمــاران كرونا بايد با 
احتياط و در زمان درست مصرف شود. اين دارو اگر خيلي زود مصرف 
شود با ضعيف كردن توانايي بدن براي مبارزه با ويروس، شرايط بيمار 
را بدتر مي كند. دگزامتازون، دارويي نيســت كــه در موارد خفيف 
بيماري تجويز شود و سازمان بهداشــت جهاني توصيه كرده كه در 
موارد وخيم و حاد استفاده شود. آزمايش ها در انگليس نشان داده كه 
مصرف دگزامتازون در شرايطي كه بيمار به اكسيژن نياز پيدا مي كند، 
مي تواند مفيد باشد؛ شرايطي كه براي مدت كوتاهي براي ترامپ نيز 
پيش آمد. سطح اكسيژن خون او به زير 94درصد هم كاهش پيدا كرد 
كه يكي از نشــانه هاي وضعيت »وخيم« بيماري است. هرچند اين 
سطح پايين اكسيژن ادامه پيدا نكرد. جزئيات وضعيت سالمت ترامپ 
مشخص نيست. بعيد است بيماران معمولي كه داروي دگزامتازون و 
رمدسيوير مصرف و پادتن آزمايشي تزريق كرده اند در مدت كوتاهي 
از بيمارستان مرخص شوند، اما براي رئيس جمهور آمريكا كه بهترين 

امكانات پزشكي را در اختيار دارد، مي تواند شرايط متفاوت باشد.

فرصت بيماري ترامپ براي بايدن 
جو بايدن با ابتالي رقيبش دونالد ترامپ بــه كرونا در روزهاي اخير 

تمركز تبليغات خود را بر مديريت اين بيماري گذاشته است.
مرگ روث بيدر گينزبرگ، قاضي ارشــد ديوان عالــي آمريكا در  ماه 
گذشته، اين فرصت را به ترامپ داد كه توجه مردم را از همه گيري كرونا 
منحرف كند و به سمت موضوع انتخاب جانشين او ببرد. اما با ابتالي 
خودش به اين بيماري دوباره عملكرد ضعيف او در برابر اين همه گيري 
در صدر اخبار قرار گرفته است. به گزارش شــبكه الجزيره، هرچند 
كمپين بايدن اعالم كرده كه به دليــل بيمار بودن ترامپ در تبليغات 
تلويزيوني و آن الين خود روي نقاط ضعف او مانور نمي دهد، اما قصد 
دارد از اين فرصت اســتفاده كند و اين پيام را به مخاطبان بدهد كه 
بايدن بهتر از ترامپ مي تواند اين بيماري را مهار كند و آمريكا را از اين 
بحران عبور دهد. نامزد دمكرات ها شيوه متفاوتي از مديريت را براي 
مقابله با كرونا پيش خواهد برد. اين حتي در نشست هايي كه كمپين 
او برگزار مي كند نيز مشخص است و اصول بهداشتي ازجمله فاصله 
اجتماعي، استفاده از ماسك و محدوديت تعداد حاضران در همه اين 

نشست ها رعايت مي شود.

انتخابات آمريكا

  روزنامــه انگليســي زبان عــرب نيوز، 
گزارش دوم خود را به ازسرگيري مراسم حج 
در عربســتان بعد از 6 ماه وقفه اختصاص داده 
است. مراسم حج عمره، در6 ماه اخير به خاطر 
جهان گيري ويروس كرونا برگزار نشده بود و 
يكشنبه، نخســتين گروه زائران موفق شدند 
مسجدالحرام را زيارت كنند. اين مراسم، البته 
محدوديت هايي هــم دارد و تنها با ۳۰درصد 
ظرفيت پذيرش زائران انجام مي شود. شهروندان 
عربســتان و خارجي هاي مقيم اين كشــور 
نخستين زائران خانه خدا بعد از بازگشايي آن 
هستند. اين نخستين مرحله بازگشايي خانه 
خدا به روي زائران اســت و سقف پذيرش آن، 
۲۰هزار زائر است. مرحله بعدي ۱۲روز ديگر با 
پذيرش ۱5۰هزار زائر آغاز مي شود. قرار است 
۴۰هزار نمازگزار هم از طريق اپليكيشن هاي 
مخصوص براي خواندن نماز در مسجدالحرام 
انتخاب شوند. در آخرين مرحله در ماه نوامبر 
)آبان(، پذيرش زائران از كشورهاي خارجي اي 

كه بحران كرونا در آنها مهار شده آغاز مي شود.

  روزنامه  نيويورك تايمز در گزارش صفحه 
نخست خود به بررسي اطالعاتي پرداخته كه 
طي ۳روز بستري دونالد ترامپ در بيمارستان 
از سوي پزشكان او در اختيار عموم قرار گرفته 
است. طبق قانون، هر زمان حال رئيس جمهور 
وخيم باشد، بايد به درســتي اطالعات مربوط 
به ســالمتي او در اختيار مردم قــرار گيرد. 
نيويورك تايمز در گزارش خود نوشته است كه 
رفتار دوگانه اي كه كاخ سفيد در پنهان كردن 
اطالعات پرونده پزشكي ترامپ در پيش گرفته، 
همه را گمراه كرده اســت. پزشكان كاخ سفيد 
اعالم كرده اند وضعيت جســمي ترامپ خوب 
اســت، اما او طي روزهاي اخير، ۳مدل درمان 
دريافت كرده اســت. در روز اول، دارويي براي 
درمان كرونا به او تزريق شــد كــه البته هنوز 
مجوزهاي الزم را ندارد. در روز سوم نيز داروي 
رمدسيوير و دگزامتازون به ترامپ تزريق شده 
است. به نوشته نيويورك تايمز تزريق اين دو دارو 
نشان مي دهد وضعيت جسمي  ترامپ آنقدرها 

هم خوب نيست و در شرايط حاد به سر مي برد.

  روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست 
خود به بررسي آخرين تحوالت بحران ليبي 
پرداخته است. براساس اين گزارش، درحالي كه 
انتظار مي رفت بازيگران بحران ليبي به زودي 
توافق آتش بس را بپذيرند و مذاكرات سياسي 
را از ســر گيرند، مواضع جديد حاميان ژنرال 
حفتر معادالت را تغيير داده اســت. در اين 
گزارش آمده: نمايندگان حفتر در رايزني هاي 
صورت گرفته در قاهره، بر تشــكيل شورايي 
نظامي به موازات دولت وحــدت ملي تأكيد 
كرده اند؛ شــورايي با اختيارات گسترده كه 
اكثريت آن نيز از ميان نيروهــاي وفادار به 
حفتر انتخاب شده باشند. در مقابل اما دولت 
وفاق ملي )مورد حمايت قطر و تركيه( به كلي 
با اين طرح مخالفت كرده است. العربي الجديد 
همچنين به نقل از منابع آگاه مدعي اســت 
آمريكا با هدف ميانجيگري، خواستار تعيين 
اختيارات و اعضاي اين شوراي نظامي از سوي 
يك هيأت بي طرف در سازمان ملل شده است.

روزنامه عرب نيوز ]عربستان[

اشك شوق؛ از سرگيري حج عمره

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

حقايق پزشكي عليه ترامپ

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

ليبي؛ تشكيل شوراي نظامي مانع 
از توافق شد

اسرائيل؛ ويران در خانه
سي ان ان - امضاي توافق عادي ســازي  روابط اسرائيل 
با بحرين و امارات در كاخ ســفيد، فارغ از آنكه لحظه اي 
تاريخي براي بنيامين نتانياهو رقم زد، فرصتي بود تا او 
بتواند نگاه جامعه اسرائيل را براي چند روز از بحران هاي 
داخلي به سمت و ســوي ديگري منحرف كند. به همين 
دليل بود كه نتانياهو هفته گذشته با اشاره به اين توافق 
گفت: »بياييد دعواهاي سياسي را كنار بگذاريم و ضربان 
تاريخ را احساس كنيم. اين صلح، مدت ها بعد از كرونا هم 

باقي خواهد ماند.«
توافق صلح، آخرين صحنه از سناريوي سراسر پيروزي 
نتانياهو است. از بيرون، اسرائيل قوي به نظر مي رسد و 
خود را بازيگر قدرتمنــدي در صحنه جهاني جا مي زند، 
اما در خانه، داستان كامال برعكس است. موج دوم كرونا 
سخت تر از موج اول مردم را گرفتار كرده و محدوديت هاي 
جديد باعث تعطيلي مدارس، رستوران ها و ديگر اماكن 
شده است. كرونا به تنهايي چالشي بزرگ براي نتانياهو 
به شمار مي رود، اما دردسرهاي او فراتر از شيوع ويروس 
است. نخست وزير 7۰ساله اسرائيل، هم از سوي چپ ها و 
هم از سوي راست ها، نه فقط به خاطر سوءمديريت بحران 
كرونا كه به خاطر ناكارآمدي در هدايت اقتصاد، مورد حمله 
قرار گرفته است. به اينها بايد حواشي پرونده هاي جنجالي 
فساد مالي او را نيز اضافه كرد. يئير لپيد، رهبر اپوزيسيون 
دولت، درباره نتانياهو گفته اســت: »ما دولتي ناكارآمد 
داريم كه تنها بلد است مهماني هاي باشكوه در كاخ سفيد 
برگزار كند. ما بدترين شرايط را با نتانياهو تجربه مي كنيم 

و دليل وجود اين شرايط، خود نتانياهو است.«
هر هفته هزاران معترض جلو خانه نتانياهو تجمع مي كنند 
و خواستار اســتعفاي او هســتند. بيكاري در اسرائيل 
به حدود ۱۹درصد رســيده و موج دوم قرنطينه ضربات 
بيشــتري به اقتصاد رنجور آن وارد خواهد كرد. دستور 
دولت براي بسته شدن رســتوران ها، صاحبان آنها را به 
خشم آورده و بســياري گفته اند حاضر به تعطيل كردن 
كسب و كارهاي خود نيستند، چون اين كار آنها را ويران 
مي كند. يكي از مالكان، درباره وضعيت پيش آمده گفته 
است: »هيچ كس به فكر ما نيست، ما بايد خودمان مراقب 
خودمان باشــيم. ما اجازه نمي دهيم هيچ كسي حقوق 
اوليه مان را از ما بگيــرد. محدوديت هاي جديد منطقي 
نيســت و من حاضرم جريمه باز نگه داشتن رستورانم 

را بدهم.«
اين فقط رستوران دارها نيســتند كه محدوديت ها را 
ناديده مي گيرند. در تعطيالت ســال نو يهودي، پليس 
بيش از 7هزار جريمه براي افرادي صادر كرده كه قرنطينه 
را رعايت نكرده اند. ناديده گرفتن دستورها مختص مردم 
عادي نيست و درحالي كه نتانياهو و دولت او تأكيد زيادي 
بر ماسك زدن دارند، ديده شده چند تن از اعضاي دولت 
در جلسات كابينه ماسك نزده اند. خود دولت هم بارها 
براي پرهيز از عصباني كــردن متحدان افراطي كابينه، 
قوانين خود را در لحظات آخر يا لغو كــرده و يا ناديده 

گرفته است.
حتي دستاوردهايي كه نتانياهو به آنها افتخار مي كند هم 
ربطي به دولت ندارد و خارج از كابينه به ثمر نشسته است. 
او پيش از امضاي توافق با بحرين و امارات، حتي با وزير 
خارجه و وزير دفاعش هــم صحبت نكرده بود و اعضاي 
كابينه وقتي از موضوع مطلع شــدند كه خبر به صورت 

عمومي منتشر شد.
دولت وحدت ملي اسرائيل حدود 5 ماه قبل تشكيل شد؛ 
يعني زماني كه ۳ هزار و ۴۰۰مورد فعال در ميان ۱6هزار 
مورد ابتال به كرونا گزارش شــده بود. هدف اين دولت، 
مقابله با بحران كرونا اعالم شد، اما اكنون، بيش از 55هزار 
مورد فعال ابتال به كرونا وجود دارد و تعداد مبتاليان باالتر 

از ۲۰۰هزار تن گزارش شده است.
نظرســنجي مؤسسه بنياد دمكراســي اسرائيل نشان 
مي دهد كه با وجود استقبال از توافق با امارات و بحرين، 
نارضايتي از دولت و نااميدي نســبت به آينده به شدت 
رواج دارد. با وجود انتقادهــا، نتانياهو از عملكرد خود 
دفاع مي كند و معتقد است كه دولتش عملكرد مناسبي 
داشته است. نتانياهو به شــدت روي صلح با كشورهاي 
عربي مانور داده، اما در مدتي كه او اين پيروزي را در بوق 
و كرنا كرد 6۲هزار اسرائيلي به كرونا مبتال شدند. وقتي 
هم كه هفته گذشته از او پرسيده شد چه كسي مسئول 
اين شكست است، نتانياهو پاسخ داده بود: »من شكستي 
نمي بينم، تنها چيزي كه وجود دارد دســتاورد است.« 
چند روز بعد، رويون ريولين رئيس جمهور اسرائيل، در 
سخناني كامال متفاوت، از مردم به خاطر ناكارآمدي دولت 

عذرخواهي كرد.
شايد سياست هاي بهداشتي دولت با انتقادهاي شديدي 
مواجه باشند، اما شرايط در سياســت هاي اقتصادي، 
به مراتب فاجعه بار تر است. مذاكرات براي تعيين  تكليف 
بودجه ناكام مانده است. سردرگمي در دولت چنان زياد 
است كه مسئول بودجه نويســي در وزارتخانه دارايي 
استعفا داده و به معاون وزير بهداشت ملحق شد كه مدتي 
پيش استعفا داده بود. هر دو مقام، در نامه استعفاي خود 

به شدت از دولت انتقاد كرده اند.
همه اينها، مشكالت درجه دوم نتانياهو هستند. مشكل 
بزرگ تر، دادگاهش به خاطر اتهام هاي ارتشــا، فساد و 
سواستفاده از مقام نخست وزيري است. قرار است دادگاه 
او دوباره طي هفته هاي آينده از سر گرفته شود. قرار است 
گروهي از قضات به اين پرونده ها رسيدگي كنند و به نظر 
نمي رسد كه اين بار هيچ جشــني در كاخ سفيد بتواند 

حواس مردم را از اين دادگاه پرت كند.

يكي از اصول تزلزل ناپذير والديمير 
پوتين اين اســت كه هيچ كس به گزارش

جز روســيه، يعني نــه آمريكا نه 
اتحاديه اروپا و نه حتي چيــن، حق دخالت در 
امور امنيتي جمهوري هاي ســابق شــوروي را 

ندارد.
به گــزارش بلومبــرگ، حاال به نظر مي رســد 
كه رجب طيــب اردوغان اين پيــام را دريافت 
نكرده اســت. رئيس جمهور تركيه، با بســيج 
امكانات و حمايت همه جانبــه از آذربايجان در 
راه بازپس گيري ســرزمين هايي كه در ســال 
1994به نيروهاي ارمني باخته اســت، رابطه 
ويژه خود با پوتين را در معرض آزمايش بزرگي 

قرار داده است.
رويكرد زورمندانه اردوغان به مناقشه آذربايجان 
و ارمنستان، در خانه با حمايت هاي گسترده اي 
مواجه شــده و احتمال دارد بن بست 30ساله 
قفقاز را بشــكند. او شــايد حتي اين قدرت را 
داشته باشــد كه در حل مناقشه هم نقش بازي 
كند. اما بي احتياطي در اتخاذ چنين رويكردي، 
اين ريســك را همراه دارد كه يكي از دو قدرت 
نظامي دنيا، به منافع تركيه در چند جبهه آسيب 
وارد كند. پوتين ســال ها دنبال تحقق دنيايي 
چند قطبي بوده كه قدرت هاي منطقه اي بتوانند 
بدون دخالت آمريكا، به دنبال منافع خود باشند، 
اما شرايط پيش آمده، قطعا چيزي نيست كه او 

در ذهن داشته است.
الكساندر دينكين، رئيس مؤسسه اقتصاد جهاني 
و ارتباطات بين الملل در آكادمي علوم روسيه كه 
مشاور كرملين هم هست گفته است: »اردوغان 
در حال آزمودن صبر پوتين اســت. او بيشتر و 

بيشتر پوتين را تحريك مي كند.«
در غرب اينطور گمان مي رفت كه تركيه، آمريكا 
و ديگر هم پيمانان خود در ناتو را رها كرده تا در 
كنار روسيه باشد اما روابط بين آنكارا و مسكو، 
حتي قبل از اينكه درگيري ها در ناگورنو  قره باغ 

در 27سپتامبر شروع شود چندان گرم نبود.
تركيه و روسيه، در مناقشات بزرگ در سوريه و 
ليبي، مشاوران و كمك هاي نظامي و مزدوران 
خود را به جبهه مخالف فرستاده اند. و حاال، در 
ميانه زمزمه ها درباره اعزام شبه نظاميان آذري 
ســوريه به منطقه، نگراني بزرگ اين است كه 

خط قرمز روسيه در قفقاز زير پا گذاشته شود.

و البته ايــن تمــام اختالف نظرهــاي عمده 
دوطرف نيست؛ روسيه، تركيه را متهم مي كند 
كه واردات گاز از شــركت دولتــي گازپروم را 
28درصد كاهــش داده و در مقابل، واردات از 
آذربايجان را 22درصد افزايش داده و به دنبال 
به خطر انداختن ســهم روســيه از بــازار گاز 

اروپاست.
5روز پيــش، اردوغان درخواســت آتش بس 
فوري از ســوي پوتين را غيرقابل قبول خواند 
و گفت كه گروه مينســك )ســازمان امنيت و 
همكاري در اروپا كه مسئول رسيدگي به بحران 
ناگورنو قره باغ اســت و رياســت آن به صورت 
مشترك برعهده روسيه، فرانسه و آمريكاست( 
ديگر نمي تواند هدف اوليه اش را برآورده كند. 
او همچنين گفــت كه اين خشــونت ها، ادامه 
»اشــغال« كريمه توسط روســيه است و عمال 

روسيه را عامل اصلي بروز خشونت ها خواند.

در همين حال، روسيه و فرانسه تركيه را متهم 
مي كنند كه شبه نظاميان سوريه اي را به منطقه 
فرســتاده تا براي آذربايجان بجنگند. تركيه و 

آذربايجان هر دو اين اتهام را رد كرده اند.
دينگ در اين بــاره گفته اســت: »اگر مداخله 
مستقيم ارتش تركيه يا شبه نظاميان سوريه اي 
اثبات شــود، مي توان گفت كه يك خط قرمز 
رد شده اســت. آن جهان چندقطبي كه پوتين 

مي خواست قطعا اين نيست.«
تركيه از ابتدا در مناقشــه ناگورنو قره باغ حامي 
آذربايجان بوده و اخيرا اعالم كرده اگر آذربايجان 
بخواهد، حاضر است كمك هاي بيشتري به اين 
كشــور بدهد. در مقابل، روســيه با ارمنستان 
پيمان امنيتــي دارد و از 27ســپتامبر، پوتين 
چندبار با نخســت وزير ارمنســتان گفت وگو 

كرده است.
هدف اردوغــان در تركيه اين اســت كه گروه 
مينسك را به حاشيه براند و اراده خود را تحميل 
كند تا در نهايت مناقشه ناگورنو قره باغ با تامين 

نظرات او حل شود.
اين اســتراتژي فشــار قبال در ليبي، سوريه و 
مديترانه شرقي موفقيت آميز بوده است. اما اين 
بار ريســك زيادي دارد چون مي تواند به ضربه 
زدن روسيه به منافع تركيه در همه عرصه هايي 

كه گفته شد منجر شود.
مشكل روسيه در اين ميان اين است كه برخالف 
مناقشــات حل نشــده ديگر در فضاي شوروي 
ســابق، اين بار، هيچ نيرويي روي زمين ندارد 
تا شــرايط را كنتــرل كند و برخــالف تركيه، 
مي خواهد روابط خــود را با دوطرف دعوا حفظ 

كند.

دخالت هاي روز افزون تركيه در مناقشه ناگورنو قره باغ، جايي كه روسيه حياط خلوت خود مي داند، مي تواند 
پيامدهاي سنگيني براي آنكارا داشته باشد 

مناقشه قفقاز؛ آزمون دوستي پوتين و اردوغان

عزت الدوري؛ سايه صدام
عــزت ابراهيم الدوري يكــي از پررمــز و رازترين 
شخصيت هاي سياسي و نظامي در تاريخ معاصر عراق 
به شمار مي رود؛ فرمانده اي كه مرد شماره ۲ نظام عراق 
در عصر صدام به شمار مي رفت اما پس از اشغال خاك 
اين كشور توسط آمريكايي ها هرگز محل اقامتش كشف 
نشد. با وجود آنكه عزت الدوري نزديك به ۲دهه از انظار 
عمومي دور بوده اما منابع متعددي درباره تأثيرگذاري او 
بر تحوالت نظامي و امنيتي عراق طي سال هاي گذشته 
سخن مي گويند. او چه پيشينه اي در تاريخ سياسي 
عراق دارد؟ چگونه برخالف ســاير سران نظام صدام 
تا كنون مخفيانه به حيات خــود ادامه داده و چرا حاال 
بار ديگر نامش به محافل سياسي عراق بازگشته است؟

فرمانده صوفي
الدوري ازجمله نظاميان اصلي بــود كه در كودتاي 
۱۹6۸ عراق نقش اساسي داشــتند؛ گفته مي شود 
او ســوار بر دومين تانكي بود كه همزمان با سقوط 
دولت وقت وارد قصر رياست جمهوري در بغداد شد. 
به نوشــته نيويورك تايمز، الدوري دست كم از همان 
سال تا پيش از سقوط نظام عراق، ازجمله نزديك ترين 
شخصيت ها به صدام حســين بوده است. او طي اين 
سال ها با ســرعت قابل توجهي در ساختار حاكميت 
عراق رشد كرد؛ از وزارت كشاورزي گرفته تا وزارت 
كشور، رياســت بر حزب بعث و البته معاونت دائمي 
صدام. تمام اينها در حالي است كه به گواه منابع عراقي 
و غيرعراقي، عزت الدوري يك انسان درويش مسلك 
بوده است! به گزارش شبكه الجزيره، او پيش از ورود به 
ساختار نظامي، شيفته فرقه نقشبنديه شده و همواره 
روابط خود را با مشايخ اين فرقه در عراق و مخصوصا 
كردستان حفظ كرد. بر اين اساس، عزت الدوري در 
نظام سكوالر عراق، يكي از حلقه هاي اصلي ارتباط 
با برخي نيروهاي اسالمگرا و كرد نيز به شمار مي رفت. 
اين فرمانده عراقي همچنين روابط بسيار تنگاتنگي 
با عربستان سعودي و اردن داشته است؛ روابطي كه 
به نظر مي رسد نقش مهمي در پنهان ماندن وي از انظار 

عمومي پس از سقوط نظام صدام ايفا كرد.

اشغال عراق و پنهان شدن الدوري
عزت الدوري با وجود نقش بسيار پررنگ در حاكميت 
عراق، پس از ســقوط نظام صدام به شكل عجيبي از 
صحنه پنهان ماند و برخالف ساير چهره هاي شاخص 
دولتي و نظامي در نظام پيشين، هيچ گاه دستگير و يا 
كشته نشد. طي اين سال ها تنها راه ارتباط الدوري با 
افكار عمومي، چند فايل صوتي بوده است. او مدتي 
پس از اشغال كامل خاك عراق، مجموعه اي را تحت 
عنوان »فرماندهي عالي جهاد و آزادي« تاسيس كرد؛ 
مجموعه اي كه به گفته مقامات دولت هاي عراق، نقش 
مهمي در ناامن ســاختن مناطق مختلف اين كشور 
طي سال هاي گذشته داشــته و بعدها نيز به »ارتش 

نقشبنديه« مشهور شد.
در سال۲۰۱۴ و پس از سقوط حيرت آور شهر موصل 
به دســت داعش، يك فايل صوتي منتسب به عزت 
الدوري منتشــر شــد كه در آن از تمام حاميان و 
وابستگان نظام صدام خواســته بود براي آزادسازي 
خاك عراق به داعش بپيوندنــد. منابع مختلفي در 
احزاب سياسي عراق، ازجمله حزب الدعوه )شيعيان 
مخالف صدام( معتقدند عــزت الدوري با جمع آوري 
نيروهاي امنيتي و اطالعاتــي بازمانده از نظام صدام 
به شــكل گيري و ظهور داعش كمك كرده اســت. 
رسانه هاي عراق تا كنون چندين بار خبر مرگ عزت 
الدوري را منتشر كرده اند اما اين اخبار هربار پس از 
مدتي به واسطه بيانيه حزب بعث و يا حتي انتشار يك 
فايل صوتي جديد از الدوري تكذيب شده است. درباره 
محل اختفاي وي نيز نظريــات مختلفي وجود دارد، 
برخي منابع امنيتي از حضور الدوري در مناطق تحت 
سيطره داعش، ازجمله اســتان هاي موصل و رمادي 
طي سال هاي ۲۰۱۴ الي ۲۰۱۸ سخن گفته اند. ائتالف 
دولت قانون اما پيش از اينها در گزارشــي از حضور 
الدوري در مناطق صحرايي مرزي ميان عراق و سوريه 
خبر داده بود. برخي احزاب و رسانه ها نيز با رد فرضيه 
»زندگي زيرزميني« الدوري، فرضيه حضور او در يكي 
از كشورهاي عربستان سعودي، اردن و يا امارات را 
مطرح كرده اند. در اين زمينه بايد توجه داشــت كه 
بخش عمده افسران مياني نظام صدام پس از سقوط 
عراق، اين كشور را به مقصد اردن و امارات ترك كردند. 
با وجود اين اما هر ۳كشور مذكور، اتهامات مطرح شده 

درباره ميزباني از الدوري را بارها تكذيب كرده اند.

بازگشت به صحنه و احتمال كودتا
طي سال هاي گذشــته همواره احزاب اسالمي عراق 
نســبت به تحركات نيروهاي بازمانده از نظام صدام 
هشدار داده بودند، اما اين هشدارها پس از روي كار 
آمدن مصطفي الكاظمي، نخســت وزير عراق رنگ و 
بوي جدي تري به  خود گرفته است. به ويژه كه ظرف 
ماه هاي گذشته، برخي چهره هاي نظام سابق با فشار 
دولت جديد عــراق از زندان آزاد شــدند. بر همين 
اساس باقر الزبيدي، وزير كشور سابق و ازجمله سران 
مجلس اعالي اسالمي روز گذشته با انتشار مقاله اي، 
رسما درباره احتمال وقوع كودتاي نظامي در عراق به 
فرماندهي عزت الدوري هشدار داد. در اين مقاله كه 
با عنوان »كودتاي نظامي آتي در عراق« در رسانه هاي 
مختلف منتشر شده آمده است: ازسر گيري تحركات 
شاخه نظامي حزب بعث همزمان با نشانه هاي متعددي 
كه گوياي توطئه قدرت هاي غربي و آمريكايي است، 
احتمــال برنامه ريزي براي يك كودتــاي نظامي را 
افزايش داده اســت. البته اين مقاله صرفا محدود به 
طرح نظرياتــي توطئه آميز نبــوده و اطالعات قابل 
توجهي نيز در آن منتشر شــده است. براي مثال در 
بخش ديگري از اين مقالــه آمده: تحركات نيروهاي 
موسوم به نقشبنديه در مناطق شمالي استان ديالي 
كه از دسترس تمام نيروهاي امنيتي عراق دور مانده 
بيش از هر زمان ديگري شدت گرفته است. اين نيروها 
زيرنظر سران سابق حزب بعث در اقليم كردستان و 
حمايت هاي مالي ۲كشور عربي به دنبال مداخله نظامي 
در حاكميت جديد عراق هســتند. مقامات رسمي 
دولت عراق تا كنون واكنشي به اين مقاله و همچنين 
ابراز نگراني هاي مشابه برخي احزاب درباره بازگشت 

حاميان حزب بعث به بغداد نداشته اند.

ديويد فريدمن، سفير آمريكا در سرزمين هاي اشغالي، در گفت وگو با يك 
وب سايت خبري اماراتي گفته است كه پيروزي جو بايدن در انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا، به تغيير سياست خارجي اين كشور در قبال 
ايران منجر خواهد شــد و اين اتفاق به ضرر اسرائيل و كشورهاي عرب 

منطقه خليج فارس خواهد بود.

فريدمن چه گفت؟
   سفير آمريكا در ويدئويي كه از سوي وب سايت خبري العين در توييتر 
منتشر شده، مي گويد كه سياست خارجي آمريكا در قبال ايران مهم ترين 
موضوع انتخابات امســال اســت. او مي گويد: »بايدن جــزو تيم باراك 
اوباماست؛ همان تيمي كه توافق هسته اي با ايران را به نتيجه رساند و اجرا 
كرد. اين در حالي است كه دونالد ترامپ بارها اين توافق را بدترين توافق 
تاريخ آمريكا خوانده است.« فريدمن مدعي مي شود كه توافق هسته اي 

با ايران، مسير دستيابي تهران به بمب هسته اي را هموار كرده است.
   فريدمن ادامه مي دهد: »شرايط ما در تحريم هايي كه به ايران تحميل 
كرده ايم، بسيار خوب است. اگر همين مسير را ادامه دهيم، ايران درنهايت 
مجبور مي شود دست از سياست هاي خود بردارد. واقعا براي اينكه ايران را 
به اينجا برسانيم، بسيار تالش كرده ايم، اصال نمي توانم فكرش را هم بكنم 
كه دولت جديدي در آمريكا سر كار بيايد كه اين شرايط را از بين ببرد. اگر 

بايدن پيروز شود، اين اتفاق خواهد افتاد.«
   فريدمن در جايي ديگر مي  گويد: »اگر بايدن پيروز شــود، سياست 
خارجي آمريكا تغيير مي كند كه به اعتقاد من به ضرر اسرائيل، عربستان، 

امارات، بحرين، قطر و كويت خواهد بود.«

ماجرا چيست؟ 
دونالد ترامپ تالش كرده موضوع اسرائيل را به يكي از موضوعات محوري 

در انتخابات آمريكا تبديــل كند. جلب آراي گروه هاي البي اســرائيلي 
هميشه در انتخابات رياست جمهوري آمريكا از اهميت بااليي برخوردار 
بوده و ترامپ از اين بابت خيالش راحت اســت. شناسايي قدس به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيســتي و ســپس فراهم كردن زمينــه براي صلح 
كشــورهاي عربي با اســرائيل، بزرگ ترين هديه دولت ترامپ براي اين 
رژيم بوده اســت. بايدن اما يكي از مخالفان جدي سياســت هاي او در 
قبال اسرائيل به شــمار مي رود و درصورتي كه به قدرت برسد، قطعا در 
سياســت هاي آمريكا در قبال رژيم صهيونيستي تغييراتي ايجاد خواهد 
كرد. تغيير سياست خارجي آمريكا در قبال ايران روي ديگر اين سكه است 

كه درنهايت به ضرر اسرائيل و متحدان جديد منطقه اي اش خواهد بود.

اهميت سخنان فريدمن چيست؟
فريدمن كه يك يهودي ارتودكس است. سال ها وكيل ترامپ بوده و به 
همين دليل يكي از نزديك ترين چهره ها به او شناخته مي شود. ترامپ 
به همين دليــل او را به عنوان ســفير به تل آويو فرســتاد. در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا در سال 2016، فريدمن هدايت كمپين ترامپ 
در ميان گروه هاي البي يهودي در آمريكا را بر عهده داشت. با اين حال، 
بسيار عجيب است كه يك سفير در مورد مسائل سياست داخلي آمريكا 

موضع گيري كند.

نبض خبر
سفير آمريكا در تل آويو: 

وزی بايدن به ضرر اسرائيل است پير

خط خبر
شرايط آتش بس: الهام علي اف، رئيس جمهور آذربايجان در نطقي تلويزيوني، اعالم كرده است 
كه تنها يك شرط براي قبول آتش بس با ارمنستان دارد: »نيروهاي مسلح )ارمني(  بايد قلمروي 
ما را ترك كنند. « او همچنين گفته اســت كه نيكول پاشينيان، نخست وزير ارمنستان بايد از 

مردم آذربايجان معذرت خواهي كند.
گسترش درگيري ها: يكشنبه آذربايجان اعالم كرد كه نيروهاي ارمني حمله به گنجه،  دومين 
شهر بزرگ اين كشور را آغاز كرده اند. وزارت دفاع اين كشــور هم در بيانيه اي ادعاي حمله 
نيروهاي آذربايجاني به غيرنظاميان را رد كرد. كميته بين المللي صليب ســرخ يكشنبه در 
بيانيه اي خشونت ها را تقبيح كرده اســت. مقامات در ناگورنو- قره باغ گفته اند كه ۲۰۰نفر از 
نيروهاي اين منطقه در درگيري ها كشته شــده اند. آذربايجان هم كشته شدن ۲۴غيرنظامي 

را تأييد كرده است.

ث
مك

جواد نصرتي
خبرنگار
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مي خواهم ســطري بنويســم؛ نمي توانم. 
مي خواهم كلمه اي از پي كلمه اي بياورم؛ 

نمي توانــم. مي خواهــم در تخيــل 
و روايت درنگ كنــم؛ نمي توانم. 
مي خواهم نفسم را در اين الكردار 
روزگار ميزان كنــم؛ نمي توانم. 
دارم خفــه مي شــوم. دســت 
مي اندازم به  خــودم و روياهايم 

و زندگــي كه بيشــتر از اين زندگي 
نيست. توان ندارم. از كي اينقدر بي جان شده ام؟ بي قرارم 
به تكرار روزها. مدام ســؤال؛ از خودم، از دوست هايم كه 
شما هم؟ اين خودش مرگ است. نمي شود آدمي اينقدر 
تهي از روياهايش بشود. آرام نباشد كه حتي واژه هايش را 
نتواند درست استفاده كند. بي حوصله مي رود در كنجي 
و به خفگي فكر مي كند. بد شرايطي است. همين جوان ها 
را كه مي بيند. همين همنســل هاي خــودش را. همين 
دست و پا زدن ها... همين ها را مي گويم. نمي توانيم باهم 
حرف بزنيم ولي مي فهميم درد يكديگر را. شاعري كه يك 
سطر نمي تواند بنويسد. داستان نويسي كه روايتش جور 
درنمي آيد. حال هم را مي فهميم. بي كالم. روايت صامتي 
از اتفاق ها كه هركسي را به نوعي دارد خفه مي كند. سخت 
است، نه؟ آرامش ربوده شده است از روح ها. ذكر لبت كه 
مرگ... چرا اين كلمه اينقدر شــده است بسامد تخيل و 
فكرهايمان؟ نفس بريده اگــر بي رويا بماند هر لحظه اش 
مي شود قبر. دنبال ترحم نيستيم. پاسوز همين اتفاق ها 
شده ايم. نمي شــود آدم يك آن تهي شود از زندگي؟ هر 
شب كه مي خوابم كنار مردگانم فاتحه اي براي چندتايي 
از روياهايم هم مي خوانم. كه اين هم رفت. اصال نكند من 
شاعر نيستم؟ داســتان نمي توانم بنويسم؟ راه را اشتباه 
آمده  ام؟ از دوست و آشناهايم مي پرسم. آنها هم مي گويند 
نكند ما شاعر نيستيم؟ ما داستان نمي توانيم بنويسيم؟ 
بعد هم سكوت. به خفگي مان فكر مي كنيم. براي كشتن 
اين همه حس زندگي مگر چندتايي از اين اتفاق ها بَس 
نيست؟ شمارش انگار در رفته اســت. روح آدمي... روح. 
شما بگوييد با پرده  چرك آويزان به پنجره اي هزار تَرك 
چگونه مي شود آفتاب را ديد؟ گرفتار شده ايم. َسر خودمان 
را هزاربار مي بُريم كه شــايد اين بار كارد نُبرد. اسماعيل 
برگرديم. بي اميــد، بي قرار، هر درخــت را دار مي بيني. 
رسمش نبايد اينطور مي شد. حاال يك عده اي مي گويند 
شده اســت ديگر. نه؛ اين  حرف ها را قبول ندارم. همين 
چند پرنده و آســمان را هم كه درش چشم مي چرخاني 
نبايد تهي ببينــي. هزار اميد و  رؤيا كــه جاي خودش را 
دارد. تاب روزگارت شده است كه بخوابي. نشنوي. نبيني. 
ريشــه هايت بماند در خاكي بي آب. روحمان پوســيده 
است. مثل پيراهن يوســف كه گفتند گرگ دريده است. 
حاال از كدام چاه و راه گرگ نمــا مي خواهيم بازگرديم؟ 
قرار نيست بميريم. نمي خواهيم اين بي قراري را به تأويل 
گور بخوانيم. قرار نيست همين روح پوسيده را بسپاريم 
به بادي هرزه. از اين آتش و خاكستر جوان بازمي گرديم. 
هرچند كه باز اتفاق از پي اتفاق بگذرد. خودم هم نمي دانم 
تا كي و كجا. ولي مي دانم كه اين چيزها را نمي خواهيم. 
اين اتفاق ها را. با همين روح بي قــرار و كلماتي... ما را به 

حال خود رها كنيد.
دلمان گرفته است، مي خواهيم سطري بنويسيم.

روحمان بي قرار اســت، مي خواهيم كلمه اي از پي كلمه اي 
بياوريم.

خسته شده ايم، مي خواهيم در تخيل و روايت درنگ كنيم.
ما زنده ايم، مي خواهيم نفســمان را در اين الكردار روزگار 

ميزان كنيم.

آموزش به ويژه در حفظ جان افراد و زيستگاهشــان يكي از 
اركان توان بقاي بشر روي كره زمين به شمار مي آيد. اوايلي 
كه ويروس كويد 19به جان بشــر افتاد و نخســتين آمار 

قربانيان اين جنگ نابرابر اعالم مي شد، عده اي آن را نوعي 
انتقام طبيعت عليه تعرض هاي بشر عنوان كردند. 
طي سال 2020ميالدي اجراي محدوديت هاي 
قرنطينه اي و فاصله گــذاري باعث تردد كمتر در 

شهرها و كاهش توليد آالينده هاي ناشي از سوخت شد. گرچه كادر درمان 
در جامعه جهاني به عنوان پيشگامان مبارزه با كرونا، آسيب  جدي ديد اما در 
يك سري كشورها تنها بخش كمتر آسيب ديده طي اين مدت، محيط زيست 
بوده اســت. كاهش قابل توجه حجم ســفرهاي تفريحي در كشورهاي 
مختلف باعث زباله سازي و زباله ريزي كمتري در شهرها و روستاهاي هدف 
گردشگري شد. البته همگام با كاهش آلودگي، درآمد مردمان زيادي در نقاط 
مختلف به صفر نزديك شد و از دست بسياري دولت ها كاري براي حمايت از 
آنان بر نيامد اما اين همه ماجرا نيست. در جنوب ايران و سواحل خليج فارس 
رسمي ديرينه در آخرين روز تيرماه )سي و يكم( به نام نوروز صياد وجود دارد 
كه آغاز سال صيادان جنوب است. آنها طي ديد و بازديدها آن روز براي صيد 
به دريا نمي روند تا دريا نفس بكشد. متأسفانه كرونا با عيد و شادماني نيامد 
اما باعث شد مناطق زيادي از زمين و دريا نفس بكشد. در مقابل اين تنفس 
زباله هاي جديدي روانه بازار شــد. هنوز خيلي از شهروندان نمي دانند كه 
دستكش و ماسكشان را چگونه معدوم و روانه مخزن زباله  كنند. رسانه هاي 
جمعي و فضاهاي مجازي بايد دســت به كار شده و براي رفتار با زباله هاي 
كرونايي، محتوا توليد كنند تا از آسيب هاي جبران ناپذير رها كردن زباله در 
طبيعت ايمن بمانيم.فعاالن محيط زيست در روزهاي محدوديت رفت وآمد، 
توانستند حجم زيادي از زباله ها را از بستر طبيعت پاك كنند اما سرعت توليد 
و رهاسازي زباله در طبيعت بيشتر از پاكسازي آن است و رفع اين مشكل 
جز با كار فرهنگي ميسر نيست. رسانه هاي جمعي محتواهاي مختلفي توليد 
مي كنند كه خود يكي از روش هاي آموزشي به حساب مي آيد. تبليغات در 
عصر رسانه خود به يك ابزار آموزشي تبديل شده و مسيري براي حفظ جان 

انسان ها و سالمت زيستگاه انساني محسوب مي شود.

حدود 15 ســال قبــل وقتی در 
حال خريد لباس بودم از يك 

كمربند خيلی خوشم آمد. 
قيمت آن را پرســيدم. 

مناســب بود. وقتی 
گفتــم كــه آن را 
می خواهم، فروشنده 

برای اين كه من را خوشــحال كند، گفت: »اتفاقا اين 
كمربند االن مد است.« آن را از داخل كيسه برداشتم و 
كنار گذاشتم و گفتم: »ممنون، نمی خواهم!« با تعجب 
پرسيد چی شده. گفتم چيزی را كه مد باشد نمی خواهم. 
هيچ وقت از مد خوشــم نيامده. خيلی ها با اشــتياق به 
دنبال چيزی می گردند تــا آن را بخرند، فقط چون مد 
شده. امسال اين رنگ مد است. اين مدل مد است. پاچه 

بايد كوتاه باشد. 
دور كمر بايد گشاد باشــد. مو بايد اين جوری باشد. چه 
كسی اين بايد را تعيين كرده؟ كسی كه از فروش آن كاال 

يا خدمات نفع مالی می برد. 
خيلی ها تيپ شــلخته دارند، اما به ايــن می بالند كه 
كيف شان طبق مد است. در 20 سال اخير اين ويژگی 
رفتاری به عرصه های ديگر هم ســرايت كرده. ناگهان 
مد می شــود تا مخاطب فالن برنامه تلويزيون باشند. 
مد می شــود كه مقابــل فالن ساندويچ فروشــی صف 
بكشــند، فالن پيج اينســتاگرام را دنبال كنند، لوستر 
خانه شان اين شكلی شــود، از فالن اپليكيشن موبايل 
استفاده كنند، فالن دســر را بخورند، از فالن جا خريد 
كنند. امروز بازار لوازم خانگی و صوتی و تصويری پر از 
برندهای بزرگ و كوچكی است كه از نظر كيفيت و دوام 
و حتی ظاهر با يكديگر برابری می كنند، اما قيمت شان 
متفاوت است. خيلی ها اگر لوگوی برندهای مطرح روی  
لوازم منزل شان نباشد احساس شرم می كنند و اعتماد 
به نفس خود را از دست می دهند. كسی كه داشتن يك 
دوو سی يلو هم نيازهايش را برطرف می كند، با اين حال 
ســال ها در رويای خريد اتومبيل غوطه ور می ماند و به 
خودش رنج می دهد و هرقدر پول دارد خرج تاكســی  
اينترنتی می كند، چون می خواهد فقط فالن برند خودرو 
را داشته باشد تا بتواند مقابل همسايه و دوست و فاميل 
سرش را باال بگيرد، آن دوو سی يلو برايش مايه خجالت 
است. خيلی از ما تمام كار و زندگی مان را به اين موضوع 
معطوف كرده ايم تا چشم بقيه را از حدقه دربياوريم. در 
اين ميان وقت و اعصاب و ســرمايه مان از بين می رود 
 و در نهايت بــه چيزهايی می باليم كــه هيچ افتخاری

 ندارد.

»كره شــمالي:  كتــاب 
نگاهي نزديك به كشوري 
اســرارآميز« نوشته الينور 
بَردشــو با ترجمه شهربانو 
صارمي از ســوي انتشارات 
ققنوس منتشر شد. نسخه 
اصلي كتاب ســال2020 
توسط انتشــارات لوسنت 

منتشر شده است.
شبه جزيره كره طي تاريخ دور و دراز خود خاستگاه 
طوايف، پادشــاهي ها و خاندان هاي مختلفي بوده و 
فرهنگ و تاريخــش در تعامل با اقوام و كشــورهاي 
همجوار شكل گرفته است. شبه جزيره كره به دو بخش 
شمالي و جنوبي تقسيم مي شود كه بخش جنوبي تحت 
حمايت آمريكا و بخش شمالي با حاكميتي كمونيستي 
اداره و دشمن آمريكا محسوب مي شود. كره شمالي 
امروزي، كشــوري مرموز و اسرارآميز است كه كمتر 
پيش آمده اخبــاري از درونش به بيــرون درز كند. 
شناخت كره شمالي، بدون آشنايي با تاريخ و گذشته 
آن امكان پذير نيســت. تاريخ كره از ميان افسانه ها 
ســر بر آورده و با گذر از دوران تاريخي پادشاهي ها و 
سلســله هاي مختلف، به دوران معاصر رسيده كه با 
خاندان كيم پيوند خورده است؛ خاندان رهبران كه با 
قدرت و سلطه تمام بيش از نيم قرن است بر كره شمالي 
فرمان مي رانند. كتاب پيش رو با »رويدادهاي مهم در 
تاريخ كره شمالي« و »پيشگفتار: كشور اسرارآميز« 
شروع مي شود. سپس 5فصل اصلي آن با اين عناوين 
منتشر شده اند: »پادشاهي ها و سلســله ها«، »دنيا 
غرق در جنگ«، »جنگ در كره«، »خاندان رهبران« 
و »در صدر اخبــار«. پس از اين فصول هم »ســخن 
پاياني: شهروندان كره شمالي چه كساني هستند؟« 
و 3 بخش »يادداشــت ها«، »براي مطالعه بيشتر« و 
»نمايه« درج شده اند.در بخشي از كتاب مي خوانيم: 
»دو ســال بن بســتي كه به آتش بس موقت منتهي 
شد نشان دهنده سازش ناپذيري هر دو طرف بود. در 
اكتبر1951، گفت وگوها دربــاره آتش بس موقت به 
روستاي پانمونجوم درست در شمال مدار38 درجه 
منتقل شد. اين شهر كوچك محل مذاكرات شد و اين 
در حالي بود كه جنگ در دو ســوي مرز ادامه داشت. 
كره شمالي و جنوبي سرسختانه درباره شرايط صلح 

بحث كردند، ازجمله آزادي اسراي جنگ...«
اين كتاب در104صفحه با شــمارگان هــزار و 100 

نسخه، به قيمت 25 هزار تومان منتشر شده است.

بسياري از ادبا و عالقه مندان به شعر، سهراب سپهري 
را شاعر طبيعت مي دانند. پر بيراه نمي گويند كه 
او در عرصه شعر ناتوراليست است اما مداقه در 
اشعار سهراب نشــان مي دهد او بيش از طبيعت 

شاعر پديده هاست. فنومناليستي )Phenomenology )فنومنو لوژي = پديدارشناسي( 
كه ســوت قطار نزد او براي توصيف زندگي كــم از آواز مرغ مهاجر نــدارد. در ديدگاه 
پديدارشناسي پديده اي مانند پل كاركرد هاي عملگرايانه خود مانند عبور انسان و قطار 
را از دست داده و گاهي پلي مي شود براي پيوند دو كوه. يا خورشيد صرفا وسيله اي براي 
روشنايي آفريدن براي انسان ها نيست بلكه خورشيد به خودي خود پديده اي است كه 
مستقل از هر پديده و كاركرد ديگري هويت دارد. بنابراين سهراب را به عنوان شاعر واژه ها 
نبايد به طبيعت محدود كرد. او شــاعر پديده ها بوده و هست. به نظر مي رسد سهراب 
تحت تأثير انديشه ناب خود و سفر هايي كه به شرق دور داشته به چنين ديدگاهي رسيده 
است. چيزي كه در عرفان و فلسفه اسالمي از آن به وحدت وجود نيز ياد مي كنند؛ مطابق 
آن ديدگاهي كه تمام پديده ها جلوه و طيفي از وجود آفريدگار هستند. در پايان به يكي از 

شعر هاي او كه نمونه ايي از پديدارگرايي اوست بسنده مي كنيم.
زندگي رسم خويشاوندي است/ زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ

پرسشي دارد اندازه ي عشق/ زندگي چيزي نيست كه لب طاقچه ي عادت از ياد من و 
تو برود

زندگي حس غريبي اســت كه يك مرغ مهاجر دارد/ زندگي سوت قطاري است كه در 
خواب پلي مي پيچد

زندگي مجذور آيينه است/ زندگي گل به توان ابديت
زندگي ضرب زمين در ضربان دل ماست/ زندگي هندسه ي ساده و يكسان نفس هاست

محققان »دانشگاه ايالتي جورجيا« ي )Georgia State Z University( آمريكا 
در مطالعه اخيرشان روش جديدي براي جلوگيري و بهبود بيماري ناشي از ابتال به 
»روتاويروس« و ساير عفونت هاي ويروسي پيدا كردند. به گزارش مديكال اكسپرس، 
به گفته محققان، تركيبي از دو ماده ترشح شده توســط سيستم ايمني مي تواند از 
عفونت روتاويروس جلوگيري كند و همچنين مي تواند ســاير عفونت هاي ويروسي 
را كه سلول هاي روپوشــه اي را هدف قرار مي دهد و تمام سطوح بدن مانند پوست، 
رگ هاي خوني، اندام ها و دستگاه ادراري را در بر مي گيرد، درمان كند. روتاويروس كه 
در كودكان خردسال باعث اسهال شديد و خطرناك و در بزرگساالن باعث بيماري هاي 

گوارشي مي شود، ساالنه به مرگ هزاران كودك منجر مي شود.

محمدپروينيادداشت
نويسنده و شاعر

فرورتيشرضوانيهبومرنگنگاه
روزنامه نگار

ايمانمهديزاده
ويترينپژوهشگر توسعه پايدار

زادروز

سالمت

كشفجديديدرتابلويموناليزا
پاريس: دانشمندي در فرانسه با استفاده از امكانات اسكن ديجيتال 
پيشرفته اي توانسته خطوطي زغالي كشف كند كه نشان مي دهد 
در اين تابلو از تكنيــك spolvero يا انتقال تصوير از ســطحي 
به سطح ديگر استفاده شده اســت. به گزارش پاپيوالرمكانيك، 
اين دانشمند )پاســكال كوت( پس از گرفتن بيش از يك هزار و 
650عكس، چندين ســال را صرف تحليل جزئيات اين اثر كرد. 
كشف اين طرح مخفي همچنين احتمال اين را كه از آن براي تهيه 

نسخه هاي رونوشت از موناليزا استفاده شده باشد مطرح مي كند.

اخراجطوطيهاازباغوحش
لندن: 5 طوطــي باغ وحش لندن كــه ياد گرفتــه بودند 
بازديد كننده ها را نفرين كنند و به آنها ناســزا بگويند از اين 
باغ وحش اخراج شدند. به گزارش تودي، مسئوالن باغ وحش 
لينكلن شاير كه نمي دانند اين طوطي ها چگونه اين الفاظ را ياد 
گرفته اند مجبور شدند از نگهبان هاي باغ وحش نيز در اين باره 
پرس وجو كنند. اما آنها در پاسخ مراجعه كننده ها را براي تكرار 
الفاظ زشت مقصر دانستند. اين طوطي هاي خاكستري پس از 

ياد گرفتن الفاظ جديد به باغ وحش بازخواهند گشت.

سكتهپدردانشآموزخانهنشين
پكن: پدر 45ساله اي كه پسرش به دليل شيوع كرونا مدرسه 
نمي رفت، به خاطر درس دادن مســئله هاي رياضي به پسرش 
به قدري عصباني شد كه سرانجام سكته كرد و راهي بيمارستان 
شد. به گزارش آديتي سنترال، اگرچه اين پسربچه 3سال بيشتر 
نداشت اما در 3ماه گذشته كه او در خانه آموزش هاي مدرسه اش 
را آغاز كرده، پدرش مدام از كتاب ها و شيوه آموزش به كودكان 
شاكي بود. پزشكان درباره عوارض خانه نشيني  كودكان در دوره 

قرنطينه هاي كرونايي هشدار داده اند.

گيركردنداخلديگلباسشويي
برلين: دختر 21ســاله اي كه داخل ديگ لباسشويي گير 
كرده بود با تالش 3آتش نشــان ســرانجام نجات پيدا كرد. 
به گزارش فولكز پيپر، اين دختر جوان پس از شرط بندي با 
دوستانش وارد لباسشويي شده بود و پس از آن حدود چند 
ساعت داخل اين دســتگاه گير كرد. كارشناس آتش نشاني 
به خبرنگار ها گفت:  گيركردن داخل چنين وسايلي ممكن 
اســت موجب قطع خطرناك جريان خون در برخي اعضاي 

بدن شود.

كاتورهازاينراههمبرنميگرديم

كرهشماليدووسیيلونيازبهتوليدمحتوايزيستمحيطي

سهراب،نقاشواژهها

كشفينوينبرايغلبهبرويروسها

»لوچوپره دونتزاتي« 46ساله و استاد نقاشي، بي آنكه ناراحت شود، به ماليمت در 
تابوت را روي خودش فرود آورد. وقتي فقط درز كوچكي بازمانده بود، چند لحظه اي 
مكث كرد كه نكند كسي صدايش زده باشد. ولي نه، هيچ كس او را صدا نكرده بود. 

آن وقت در تابوت را رها كرد تا كامال بسته شود.
داستانزندهبهگور،ازمجموعه»سفربهدوزخ«دينوبوتزاتي

ترجمه:پرويزشهدي،صفحه21

ِكلك 

مهارت

لطمههايچندتربيتيبرايكودكان
 گاهي اوقات اطرافيان نزديك كودك مثل پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، دايي و... با 
رفتارهايي كه دارند پرخاشگري را در كودك تشديد مي كنند. مثال خيلي سر به 

سرش مي گذارند، به او القاب ناشايست مي دهند، مقايسه و امر و نهي مي كنند.
اين جاست كه كودك در انتخاب و پذيرش پيام ها دچار مشكل مي شود و نمي داند 
بايد به حرف پدر و مادرش يــا توصيه ها و تذكرات اطرافيــان گوش دهد و اين 
به اصطالح چندتربيتي شــدن، مشكالتي را مانند پرخاشــگري، بيش فعالي و... 

به دنبال دارد. پس ارتباط را با اين اقوام يا دوستان محدود كنيد.

»جورج بوش« و »ال گور« 2 نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريكا 
روز گذشــته براي اولين بار در يك مناظره تلويزيوني شركت كردند. 
ال گور نامزد دمكرات ها و جورج بــوش نامزد جمهوريخواهان به مدت 

90دقيقه در مورد موضوعات مختلفي چون ماليات و سياست خارجي 
با يكديگر به مناظره پرداختند درحالي كه تنهــا 5هفته به انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا زمان باقــي مانده نتايــج نظرخواهي هاي 
گسترده، رقابت شانه به شانه اين دو را نشان مي دهد. به اعتقاد بسياري 
از كارشناسان 2نامزد رياست جمهوري در جريان اين مناظره نتوانستند 
برتري خود را به ديگري تحميل كنند. ال گور در جريان مناظره بارها 
تأكيد كرد، تنها او مي تواند شــكوفايي اقتصادي آمريكا را حفظ كند. 

گور به شدت سياست بوش را در كاهش ماليات ها مورد انتقاد قرار داد.

20 سال پيش 

همشهري 15مهر 1379
نخستينمناظرهتلويزيونينامزدهاي

رياستجمهوريآمريكا

دوشميآمدورخســارهبرافروختهبود
تاكجابــازدلغمزدهايســوختهبود

رسمعاشقكشيوشــيوهشهرآشوبي
جامهايبــودكهبرقامــتاودوختهبود
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 هزینه ساخت 
بلوار الیزابت

سفر ملكه انگليس به تهران همزمان شد با ساخت يك خيابان شيك كه بعدها به نام بلوار 
اليزابت و پس از آن بلوار كشاورز درآمد. بلوار اليزابت، درسال۱۳۳۸، به طول۱۷۰۰متر و 
با هزينه  ۶ميليون تومان ساخته شد، اما براساس اسناد، تا سال ها بعد تكميل سازه هاي 
مربوط به آن ادامه داشت، به صورتي كه در بودجه سال ۱۳4۳ براي آبنماي تقاطع بلوار 
اليزابت دوم و پهلوي كه همان ميدان وليعصر)عج( فعلي باشد، مبلغي درحدود يك ميليون 
ريال -۱۰۰هزار تومان- درخواست شده است. اين مبلغ بدون تشريفات مرسوم اداري و 

مناقصه اي به صورت فوري از طرف هيأت دولت اختصاص يافت.

سیاستمدار

وانكاوی معاصر ر

آقای 
پنج درصدی

جعفر شریف امامي
 ۹ شهریور ۱۳۳۹، نخست وزیر شد

  حمیدرضا محمدي  ����������������������������

شــاید فیلــم آن نطقــش كه 
25شهریور ۱۳57در مجلس گفت 
»من گوشت و پوست و استخوانم از 
این كشور است�  من در این مملكت 
به دنیا آمده ام، براي این مملكت و 
در این مملكت مي میرم« را دیده 
باشید؛ جعفر شریف امامي كسي كه 
به نوشته ســاواك، »دوستان در 
او نفوذ دارنــد و توصیه آنها را در 
كار مي پذیرد« و به خاطر كارهاي 
اقتصادي، به »آقاي پنج درصدي« 

معروف بود�
او دوبار نخســت وزیر شد و هربار 
اگرچه به یك ســال هم نرسید اما 
جنجال به پا كــرد و خوني ریخته 
شــد؛ دفعــه اول، ۳ روز بعد از 
تظاهرات معلمان و مرگ یك معلم، 
مجبور به استعفا شد و مرتبه دوم، 
با به رگبار بســتن دانشجویان در 
دانشگاه تهران، یك روز بعد، ناچار 
به جدایي شد و البته در این دومي، 
ماجراي میدان ژاله را هم باید اضافه 
كرد� درباره سقوط نخستین دولتش 
اما كمتر صحبت شده است� ماجرا 
به تجمع صنفي معلمان برمي گردد 
و اعتراض به اینكه »یك لیسانسه 
در وزارت فرهنگ ماهي ۴۰۰ تومان 
مي گیرد ولي لیسانســه دیگر با 
همان تحصیالت و پایه معلومات 
در یك ســازمان دولتــي دیگر 
25۰۰ تومان دریافت مي كند�« اما 
حتي الیحه »اشل حقوقي جدید 
فرهنگیان« كه جهانشــاه صالح، 
وزیر فرهنگ بــه مجلس برد هم، 

راضي شان نكرد�
تجمــع ۱2اردیبهشــت ۱۳۴۰به 
خشونت كشیده شد؛ دو مجروح 
و یك كشته� كشــته، ابوالحسن 
خانعلي بود، دبیر بیست ونه ساله 
فلســفه و عربي دبیرستان هاي 
شریف و جامي و دانشجوي دكتري 
فلسفه دانشــگاه تهران؛ »وقتي 
كــه خانعلي تیر خورد، ســاعت 
یازده و نیم ]شــب[ بود، در زدند� 
تیسمار اویسي��� رئیس گارد بود، 
گفت: »اعلیحضــرت فرمودند كه 
شما بیایید به كاخ مخصوص� یك 
كار الزمي دارند�«��� اعلیحضرت 
فرمودند: فــردا قرار اســت كه 
شیطنت هایي بشــود و كارهایي 
بكننــد��� جنــازه را مي خواهند 
راه بیندازند و شــلوغ بكنند�« و 
همین هم شد� بیش از هزار معلم، 
تا ابن بابویه در تشــییع شركت 
كردنــد و نتیجه آن شــد كه »به 
دفتر نخســت وزیري كه رسیدم، 
استعفایم را نوشتم�« و آن روز، روز 

معلم نام گرفت�

میزبانی کارگران قالبی از ملکه و شوهرش
مصائب لرد هيوم ، وزير خارجه انگلستان در تهران و اصفهان

ناصر به شاه حمله می کند
اسناد تازه انتشار يافته اي از تنش ايران و مصر تا قطع رابطه سياسي

در روزهاي پاياني ســال ۱۳۳9، ملكه اليزابت و شوهرش 
پرنس فيليپ به تهران سفر كردند. اين سفر در پاسخ به سفر 
سال پيش شاه و همســر تازه اش فرح پهلوي به لندن بود؛ 
سفري كه ۱۰روز طول كشــيد و محافل و مطبوعات ايران 
را تحت تأثير قرار داد. عبدالرضا هوشنگ مهدوي، ديپلمات، 
نويسنده و مترجم برجسته ايراني كه تاليفات بسيار زيادي در 
حوزه تاريخ و سياست در ايران دارد در خاطرات خود بخشي 
از اين ســفر را روايتگري كرده است. او در اين دوره، عضوي 
جوان و ساده از كادرهاي وزارت خارجه ايران بود كه به عنوان 
مسئول تشريفات همراه گروهي از خبرنگاران و فيلمبرداران 
انگليسي براي پوشش اين سفر آمده بودند. او مي گويد: »روز 
ششم اسفند مراسم استقبال رسمي در فرودگاه مهرآباد به 
عمل آمد و پس از آنكه مهمانان سوار اتومبيل هاي تشريفاتي 
شدند و به سوي تهران عزيمت كردند، مرد كوچك اندامي 
هاج و واج مانده بود و نمي دانســت چه كار بايد بكند. وقتي 
يكي از كارمندان تشــريفات هويتش را پرسيد، مرد پاسخ 
داد: من لرد هيوم، وزير خارجه انگلستان هستم. فرداي آن 
روز، طبق برنامه قرار بود ملكه انگليس و شوهرش از كوي 
كارگري نهم آبان بازديد به عمل آورند. نگارنده قبال خبرنگار 
موويتون را به محل برد و شــاهد عيني صحنه مصنوعي و 
خنده آوري گرديد. يك مرد تنومد ســيبيلو با كت و شلوار 
سرمه اي و كروات و يك زن سرخاب و سفيداب ماليده كه 

همديگر را آقاي فالن و خانم بهمان خطاب مي كردند و داد 
مي زد كه عضو ساواك هستند، نقش كارگر و همسرش را ايفا 
مي كردند. آپارتمان با قالي هاي گرانبها مفروش بود. روي ميز 
يك سبد گل زيبا نهاده بودند و در كنار اتاق يك سماور بزرگ 
ورشو غلغل مي كرد. در گوشه اي يك دستگاه تلويزيون به نظر 
مي رسيد. روي هم اين آپارتمان كارگري از بسياري جهات 
از خانه هاي بســياري از كارمندان دولت و طبقه متوسط 
مجلل تر بود. هنگامي كه ملكه اليزابت و پرنس فيليپ داخل 
آپارتمان شدند، از مشــاهده اين صحنه شگفت زده شدند. 
ملكه پرسيد آيا همه كارگران ايراني در خانه هايشان تلويزيون 
دارند؟ بديهي است كه پاسخ مهمانداران مثبت بود، ولي آثار 
ناباوري در چهره ملكه و همسرش ديده مي شد. در اصفهان 
قرار بود ملكه انگليس و شــاه پس از بازديد ابنيه تاريخي، 
ناهار را در عمارت چهلســتون صرف كنند. بدين مناسبت 
قبال توالت فرنگي پاكيزه اي در گوشه باغ احداث كرده بودند 
و كليد آن را به باغبان تحويل و دستور داده بودند فقط آن را 
در اختيار ملكه انگليس و شوهرش قرار دهد. پس از صرف 
ناهار، هنگامي كه لرد هيوم بدبخت نياز به قضاي حاجت پيدا 
كرد، باغبان به هيچ وجه حاضر نبود كليد را به او بدهد و وزير 
خارجه انگليس تندتند در باغ راه مي رفت و زير لب دشنام 
مي داد تا اينكه پس از مدتي يكي از كارمندان تشــريفات 

سررسيد و لرد هيوم را از تنگنا نجات داد«.

ايران و مصر پيش از آنكه در سال ۱۳۳9 با يكديگر قطع رابطه كنند در دهه2۰ شمسي از هم 
طالق گرفته بودند؛ جايي كه فوزيه همسر اول شاه به قهر، دربار ايران را ترك كرد و به قاهره 
رفت و درنهايت اين دو از هم جدا شدند. با اين حال در سال ۱۳۳۱ درحالي كه شاه با نخست وزير، 
محمد مصدق، در جنگ و جدل بود، ملك فاروق با كودتاي افسران آزاد، از سلطنت خلع شد 
و به تبعيد رفت. يك سال بعد در مرداد ۱۳۳2 نيز شاه ايران عليه مصدق دست به كودتا زد، اما 
در ابتدا موفق نشد و ايران را براي چند روزي ترك كرد تا اينكه عوامل كودتا در ضعف تحليلي 
مصدق، دوباره گرد هم آمدند و اين بار در حمله دوم موفق شدند. بعد از اين، رابطه ايران و مصر 
بسيار محتاطانه بود و هر دو در صلحي مسلح به سر مي بردند و با هم كاري نداشتند تا اينكه از 
اواسط سال ۱۳۳۷ يكباره گزارش هايي از سفارت هاي ايران در كشورهاي عربي، به خصوص از 
قاهره و بغداد به صورت محرمانه به تهران رسيد كه نشان از نزديكي مصر به شوروي داشت. اين 
گزارش ها دولتمردان پهلوي را نگران كرد. براساس اسنادي كه در همشهري سنگ و الماس 
براي نخستين بار منتشر مي شود، وزارت خارجه ايران به شدت پيگير اين گزارش ها از سوي 
سفير ايران در مصر بود. در گزارش سفير ايران خطاب به علي اصغر حكمت، وزير وقت خارجه، 
آمده است: »جمال عبدالناصر به شوروي سفر كرده و بسيار تحت تأثير عظمت اين كشور قرار 
گرفته است،به صورتي كه ممكن است از اين كشور سالح خريداري كند.« )سند يك(. اما اين 
داستان ادامه دارد و براساس اسناد ديگر، جمال عبدالناصر، مرد شماره يك مصر، در حال تجهيز 
مخالفان ايران، ازجمله برخي از كردها و عوامل حزب توده اســت. براساس گزارشي از سوي 
سفارت ايران در قاهره، عبدالناصر در سفر به شوروي با برخي از مخالفان كرد ايراني كه به خاطر 
غائله مهاباد در مسكو تبعيد بودند مالقات كرده و معاونش، كمال رفعت نيز در شهر حلب سوريه 
و اروپا با برخي از كردها براي بلوا در مرزهاي ايران و عراق مذاكراتي كرده است )سند دوم( . در 
ادامه اين ماجرا سپهبد باتمانقليچ، سفير وقت ايران در بغداد، در مذاكراتي با وزارت خارجه عراق 
و سفراي انگليس و آمريكا در بغداد اين گزارش ها را ارائه داده است )سند سوم( . البته در برخي از 
گزارش ها در اين مورد نام عوامل حزب توده نيز ذكر شده كه در نوع خودش جالب توجه است.

با اين حال هيچ اتفاقي در دهه۳۰ شمســي در مرزهاي ايران رخ نداد، اما روابط ايران و مصر 
رفته رفته رو به تيرگي رفت، به صورتي كه بعد از اينكه رژيم پهلوي به صورت دوفاكتو اعالم كرد 
كه رژيم صهيونيستي اسرائيل را به رسميت شناخته است، غوغايي در جهان عرب  برپا شد و 
جمال عبدالناصر در سخنان تندي از شاه انتقاد كرد؛ »او خودش را به ثمن بخسي به استعمار 
فروخته است. او براي جلب رضايت آمريكا و اربابانش، اسرائيل را به رسميت شناخته. شهروندان 
عزيز به مسئله آزادي بينديشيم و از آن در هر مكاني دفاع كنيم. هيچ فردي نمي تواند خودش 
را به قيمت ارزان به صهيونيست ها و استعمار بفروشد؛ هيچ كسي نمي تواند مردمش را بفروشد، 
چرا كه مردمان تبعيت نمي كنند و اراده آنها فروختني نيست... .« در پايان نطق شديداللحن، 
دستور قطع رابطه سياسي قاهره با تهران از سوي جمال عبدالناصر صادر و به اين ترتيب روابط 
سياسي 2كشور در سال۱۳۳9 قطع شد. البته در زمان رئيس جمهوري انورسادات اين روابط 
به حالت عادي و حتي بسيار دوستانه بازگشت، به صورتي كه شاه در دوران تبعيد در مصر مرد 

و به خاك سپرده شد.

معترضین در  هایدلبرگ 
وقتي گوشي براي شنیدن صداي اعتراض نیست

جمال رهنمایی�������������������������������������������������������������������������
در سال هاي دهه4۰ خورشيدي تعداد دانشجويان ايراني در آمريكا، 
كانادا و اروپا آن قدر زياد شده بود كه جمعيت قابل توجهي به شمار 
مي آمدند. در سال۱۳۳9 نخستين كنفدراسيون جهاني محصلين و 
دانشجويان ايراني موسوم به »اتحاديه ملي« در »هايدلبرگ« آلمان 
پايه گذاري و آغازي بر حضور يك نيروي اجتماعي مهم و تأثير گذار در 

تاريخ معاصر ايران شد.
فضاي جهاني آن روزها بيش از هر چيز تحت تأثير جنگ سرد بود و 
فضاي داخلي ايران نيز با نوسان قدرت ميان نيروهاي تازه به عرصه 
آمده و نيروهاي قديمي تر جابه جا مي شد. همين فضا  به اين اتحاديه 
دانشجويي هم تسري پيدا كرده بود. اهداف اين اتحاديه دانشجويي كه 
اندازه اي در حد همتايان جهاني خود داشت، تركيبي از اهداف آرماني 
مانند حمايت از مردم محروم جهان و مبارزه با امپرياليسم و گسترش 
صلح جهاني و اهدافي داخلي مانند توســعه اجتماعي و سياسي و 

اقتصادي ايران بود.
بسته شدن فضاي سياسي در ايران پس از كودتاي سال ۱۳۳2 و نگاه 
امنيتي شاه به مسايل اجتماعي و فقدان تشكل هاي سياسي متناسب 
با رشد اجتماعي مردم، بروز مخالفت هاي سياسي و سركوب آنها و 
افزايش تعداد زندانيان سياسي و عقيدتي كه در زندان هاي شاه بودند، 

فضايي راديكال و خشم آگين بر اين اتحاديه حاكم كرد.
دانشــجوياني كه براي تحصيل به خارج از كشور رفته بودند، با ابعاد 
تازه اي از زندگي اجتماعي و كاركرد هــاي نهاد هاي مدرن حقوقي، 
سياسي، اجتماعي و مدني آشنا شــده و عالقه مند به كار گيري اين 
ابزارهاي تازه در كشورشان بودند، درحالي كه دستگاه سياسي كشور 

ظرفيت و توانايي استفاده از اين پتانسيل عظيم را نداشت.
براي نامگذاري مجموعه شرايط فرهنگي و الگوهاي مسلط اجتماعي 
و سرمشق هاي پرطرفدار، توماس كوهن، فيلسوف و جامعه شناس 
آمريكايي، واژه »پارادايم« را پيشــنهاد داده است كه تقريبا مشابه 
تعريف شخصيت براي فرد اســت. همانگونه كه شخصيت هر فرد 
براساس مجموعه صفات ژنتيك، محيطي و تربيتي شكل مي گيرد، 
پارادايم مسلط جامعه نيز براساس ســاخت جغرافيايي، فرهنگي و 
تاريخي شكل مي يابد و تثبيت مي شــود. بر همين منوال همانگونه 
كه هر فردي قادر به تغيير شــخصيت خويش است، هر جامعه اي 
نيز چاره اي ندارد جز اينكه خودش اسباب تغيير خود را فراهم آورد. 
نيروهاي خواهان تغيير، همان نيروهاي درون جامعه هســتند كه 
بايستي صداي آنها شنيده شود و اســتدالل فلسفي لزوم حفاظت 
از آزادي بيان همين است. نشــنيدن نظريات مختلف در جامعه از 
اين ديدگاه، ناديده گرفتن ســرمايه هاي اجتماعي است. كاري كه 
محمدرضاشاه تاوان آن را در سال 5۷ داد؛ زماني كه ديگر كسي حاضر 

به شنيدن صداي او نبود.

 درباره چگونگیآمریكا و نفت ایران
و چرایی تاسیس اوپک 

������������������������������������������ محمدصادق جنان صفت

راه ورود نفت توليد شده شركت هاي نفت آمريكا در سال 
۱959 زير فشار پرزيدنت آيزنهاور، رئيس جمهور وقت، در 
ساير كشورها به آمريكا بسته شد. اين شركت ها به همين 
دليل بايد براي فروش نفت خود در جهان تخفيف مي دادند 
تا بتوانند با كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه كه 
هزينه تمام شده شان براي توليد كمتر بود، رقابت كنند. 
اما اين كار به سادگي ممكن نبود، مگر اينكه قيمت نفت 

ونزوئال هم كاهش مي يافت.

قاهره؛ ۱۹5۹
فشار شركت هاي آمريكايي موجب شد كشورهاي عرب 
صادركننده نفت به اين فكر بيفتند كه باهم متحد شوند 
تا در برابر فشار شركت هاي آمريكايي براي كاهش دادن 
اجباري نفت ايســتادگي كنند. اما آنها فهميده بودند و 
مي دانستند بدون همكاري ايران و ونزوئال نمي توانند بازار 
نفت را در اختيار بگيرند. اين فشارها موجب شد كشورهاي 
عربي صادركننــده نفت به فكر اتحاد باهــم بيفتند. اين 
اتحاد در آوريل ۱959 از تهران و كاراكاس دعوت كردند 
در نشســت آوريل ۱959 قاهره حاضر باشند. منوچهر 
فرمانفرمائيان، مدير شركت نفت ايران به عنوان ناظر در 
قاهره حاضر شد. در اين نشست، پرز آلفونسو )وزير نفت 
ونزوئال( و بداهلل الطريقي )وزير نفت عربستان( در متحد 

كردن كشورهاي صادركننده نفت تالش بسياري كردند.

۱۹6۰؛ بغداد و تاسیس اوپك 
طلعت شــيباني، وزير نفت عراق در ۱4سپتامبر ۱9۶۰، 
مصادف با 2۳شهريور ۱۳۳9 ميزبان مقام هاي نفتي ايران، 
عربستان، ونزوئال و كويت بود. اين كشورها شرايط مقابله 
با شركت هاي بزرگ نفتي غربي را در دستور كار قرار دادند 
و از دل اين نشست بود كه سازمان كشورهاي صادركننده 

نفت يا سازمان نامدار   اوپك تاسيس شد.

عبداهلل انتظام مخالف، محمدرضا موافق
فواد روحاني، سرشناس ترين چهره نفتي ايران دوره پهلوي 
دوم در خاطرات خود مي نويسد: »محمدرضا پهلوي بدون 
اينكه عبداهلل انتظام، رئيس شركت وقت نفت را در جريان 

بگذارد براي همكاري با اعراب و ونزوئــال اقدام كرد، زيرا 
عبداهلل انتظام مديرعامل شــركت ملي نفت نظر خوبي 
نسبت به هدف هاي ونزوئال نداشت، اما اين اتفاق افتاد. فواد 

روحاني از سوي شاه در بغداد حاضر شد«.

هدف اوپك 
هدف اوپك در نخستين قطعنامه صادرشــده در بغداد 
خودش را نشان داد. دراين قطعنامه آمده بود: »كشورهاي 
عضو از شركت هاي نفتي مي خواهند قيمت هاي خود را 
ثابت نگه دارند و از ايجاد نوسان هاي غيرضروري قيمت ها 
بپرهيزند. در اين صورت اين كشورها خواهند كوشيد با 

شركت هاي ديگر نوعي همكاري داشته باشند«.  

فواد روحاني دبیركل شد
در فوريه ۱9۶۱ در كاراكاس بود كه مديرعامل وقت شركت 
ملي نفت ايران به دليل تجربه هاي ارزشمندي كه داشت 
و يك شــخصيت بزرگ نفتي بود به اتفاق آرا به دبيركلي 

اوپك برگزيده شد. 2 ماه پس از آن فواد روحاني به ژنو رفت 
تا دبيرخانه اوپك را در اين شهر تاسيس كند. شركت هاي 
نفتي در شروع كار اوپك اين ســازمان را سازماني نامؤثر 
به حساب مي آوردند. اما اين سازمان به مرور توانست سهم 
باالي خود را در صادرات جهان به مثابه ابزار تحميل خود 

قرار دهد.

۱5خرداد ۱۳۴۱
وزيران عضو كشورهاي اوپك در ۱5خرداد ۱۳4۱ در ژنو 
دور هم جمع شدند و براساس پيشنهاد دبيركل ۳قطعنامه 
صادركردند. اين قطعنامه ها در ۱۱تيرماه همان سال در 
پايتخت كشورهاي عضو منتشر شد. دراين سال بود كه 

ليبي و اندونزي هم به اوپك پيوستند.

6۰سال كجدار و مریز 
 ســازمان اوپك در پويــش تاريخي خود در ۶۰ســال 
گذشته به دليل راهبردهاي سياســي كشورهاي عضو و 

اختالف نظرهاي شــديد ميان اعضا به طور مثال ايران و 
عراق، ايران و عربســتان و... همچنان كجدار و مريز رفتار 
كرده و بارها و بارها از خطر انحالل رها شده است، هم اكنون 
نيز عربستان با ظرفيت هاي باالي توليد در توليد و صادرات 

نفت، در اوپك ساز مخالف مي زند.

اوپك پالس 
متأسفانه در 4سال گذشته ظرفيت سازي نفت ايران 
به دليل تحريــم آمريكايي ها متوقف مانده و از ســال 
۱۳۶۷هم كمتر است. ايران اكنون با فاصله دور سهمي 
ناچيز در اوپك و در صادرات نفت جهان دارد. از سوي 
ديگر به دليل ورود روســيه به همكاري با عربستان و 
تاسيس اوپك پالس، مي توان گفت قدرت اوپك بسيار 
كمتر از زمان تاسيس اين سازمان است و چون ونزوئال 
هم مثل ايران از بازي نفت جهان كنار گذاشــته شده 
است مي توان گفت اوپك به معناي دهه ۱9۶۰ چندان 

وجود خارجي ندارد.

گزارش اول

این سند برای اولین بار 
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این اسناد برای اولین بار 
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نظام درسي حوزه هاي علميه از زمان حيات امامان معصوم عليهم السالم تا 
به امروز براساس نظام استاد و شاگردي بنا شده است. در اين نظام، بسيار 
مهم است که هرکسي شاگرد چه کسي بوده و آبشخورهاي فکري اش 
کجاست. در سنت صوفيگري يا عرفاني نيز اوضاع بر همين منوال است. 
اينکه هرکسي متعلق به کدام سلسله است و پير و مراد و مرشدش چه 
کسي است، نقش عمده اي در زندگي و حتي قضاوت هاي پيراموني آن فرد 
دارد. به همين جهت براي عارفان متشرع و روحاني، مسئله استاد نقش 
بســيار پررنگي ايفا مي کند تا جايي که از آيت اهلل قاضي نقل شده است 

که »اگر انسان نصف عمرش را صرف پيدا کردن استاد کند، جا دارد«.  
در ميان روحانيون و عرفاي شيعه 100سال اخير، آيت اهلل محمدجواد 
انصاري همداني، مثال نقض محکمي بود در مقابل اين سنت هزارساله. او 
تنها کسي است که توانسته بدون استاد مراتب عالي عرفاني را طي کند 
و درعين حال مورد تاييد و تکريم و تمجيد بسياري از عارفاني باشد که 
معتقد به مسئله استاد بودند. آيت اهلل قاضي که صرف نيمي از عمر را براي 
يافتن استاد، روا مي دانست درباره انصاري همداني گفته بود: »او توحيد را 
مستقيما از خدا گرفته است«. آيت اهلل بهجت، امام خميني )ره( و بسياري 
ديگر از عرفا نيز درباره جايگاه بلند عرفاني او صحبت کرده  بودند. طبق 
گزارش هايي که از زندگي او نقل شده، او خود در ابتدا از مخالفان عرفان 

بوده، اما پس از مواجهه با عارفي در همدان متحول شده و طريق عرفاني را 
براي خود انتخاب مي کند. نقل  شده است که آن عارف همداني در مقابل 
مخالفت هاي انصاري با طريق عرفان، به او گفته بود: »»عن قريب است که 
تو خود، آتشي به سوختگان عالم خواهي زد«. و انصاري همداني بعد از اين 
جمله متحول مي شود.  بر اساس همين جمله، کتابي با عنوان»سوخته« 
درباره زندگي و سلوک او تأليف و منتشر شده است که در زمان چاپ و 
انتشارش با اســتقبال زيادي از طرف عموم مردم مواجه شد و حتي تا 
اندازه اي بر نوع نگاه عمومي و ترويج باورهاي عرفاني تأثيرگذاشت. آيت اهلل 
انصاري همداني هرچند بعد از وفاتش به شهرتي نسبي رسيد، اما تا سال 

وفاتش )1339(، چندان که بايد و شايد شناخته شده نبود.

سرسلسله عارفان 
بی سلسله

 آيت اهلل محمدجواد انصاري همداني 
بدرود حيات گفت

چهرهاول

133۹
  سه شــنبه    15 مهر 1399   شماره 5۶

روايت آمريكايي از رابطه ايران و مصر 
تقابل ناصر و شاه پس از شناسايي غير رسمي رژيم صهيونيستي 

 الر لرزيد،شهر جابه جا شد
درباره زلزله بزرگي كه در ارديبهشت 1339 در شهر الر رخ داد

مطبوعاتخارجی

حوادث

شكايت ليمويي 
صادرات مرکبات از جهرم متوقف شد

دورازمركز

عشق است 170 و 180! 
شوفرتاکسي هاي تهراني از بنز خوش شان مي آمد 

تهران

دست های خالی در رم 
روزي که ورزش ايران عزادار شد 

ورزش

  مرضیه ثمره حسینی  �������������������������������������������������������������������������������������������

در شــهريور 1339وزارت کشور تلگرافي با اين مضمون به اســتانداري فارس ارسال 
کرد؛ »اهالي جهرم شکايت مي کنند که شهرداري شيراز از حمل مرکبات و آبليمو که 
مستقيماً از جهرم به شهرستان ها حمل مي شود، جلوگيري و خسارت جبران ناپذيري 
به صاحبان ميوه وارد مي کند«. موضوع از اين قرار بود که شــهرداري شيراز براساس 
قانون، از اجناسي که از شهرســتان ها وارد شيراز مي شــد، عوارض دريافت مي کرد. 
باغداران جهرمي نيز چون بايد افزون بر زمــان خروج از جهرم، هنگام ورود و خروج از 
شيراز نيز به شــهرداري عوارض مي دادند، ضمن ارسال عريضه اي براي شاه، صادرات 
ميوه را متوقف کردند. توقف صادرات ميوه افزون بر خسارات زيادي که به باغداران وارد 
مي کرد، خسارت زيادي نيز براي شهرداري جهرم به بار مي آورد؛ چرا که بخش اصلي 

درآمد اين شهرداري از محل اخذ عوارض از صدور مرکبات و خرما به دست مي آمد. در 
بهمن 1339، شهردار جهرم در اعتراض به اين وضعيت، خطاب به فرمانداري اين شهر 
نوشت:»درآمد شهرداري به صفر رسيده و حتي قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود 
نخواهد بود«. علي عطري، شهردار شيراز، در پاسخ به پيگيري استانداري درخصوص 
شکايت باغداران جهرم، اخذ عوارض از ميوه هاي وارداتي را به ميوه هايي منحصر دانست 
که در شيراز بسته بندي و براي ساير نقاط کشور توزيع مي شوند. به گفته او »هر مقدار 
ليمو، پرتقال و نارنگي که جهت تهران يا اصفهان يا آبادان از جهرم يکسره حمل شود، 
بدون دريافت عوارض، عيناً از پاســگاه ورودي به پاسگاه خروجي فرستاده مي شود«. 
شهردار شيراز، تنها راه حل اين مسئله را در ارسال مستقيم ميوه از جهرم به ساير نقاط 

کشور بدون ورود به شيراز اعالم کرد.
منبع: اسناد آرشيو ملي ايران، پرونده شماره 350/653

  شکر اله عزیزمنش    ����������������������������������������������������������������������������������������������

دو نمونه از تاکسي هاي تهران در سال 1339؛ در اين سال بيشترين خودروي تاکسي 

در تهران بنز هاي سواري مدل 170و 180هســتند. اقبال عمومي در ايران به اين نوع 
خودرو ها به حدي اســت که تا چند دهه بعد نيز اســتفاده از آنها در ناوگان عمومي با 

اسقبال رانندگان روبه رو مي شد.

  جواد نصرتی      ����������������������������������������������������������

يك سال بعد از 2طاليي که کشتي گيران ايراني در مسابقات 
جهاني تهران کسب کردند، در المپيك 1960 رم )1339(، 
اميد ايران براي کسب مدال طال در کشتي بسيار زياد بود، 
مخصوصا با حضــور امامعلي حبيبي، تختي، ســيف پور و 
مهدي زاده، اين اميد بسيار تقويت شــد و در افکار عمومي 

سخن از کسب 4مدال طال در المپيك، انتظار را بسيار باال 
برده بود. اما کشتي گيران در رم يك شوک بزرگ را به ورزش 
ايران وارد کردند، به صورتي که کيهان ورزشي تيتر زد؛ ورزش 
ايران عزادار شــد. در اين مسابقات تنها غالمرضا تختي بود 
که در فينال حاضر شــد و با شکست در برابر عصمت آتلي، 
حريف ترکيه اي، نقره گرفت.  سيف پور به مدال برنز دست 
يافت و محمد پذيرايي هم در کشتي فرنگي به برنز رسيد. در 

وزنه برداري نيز اسماعيل علم خواه در دسته خروس وزن با 
مجموع 330کيلوگرم به مدال برنز اکتفا کرد.

در آن روزهاي خاص که ايران وارد دهه چهارم قرن مي شد، 
اين يك شکست بزرگ براي ورزش ايران محسوب مي شد؛ 
جايي که از حضور بيست وپنج نفره ورزشکاران ايراني، تنها 
4مدال غير طال نصيب ايران شد و انبوهي از عکس هايي که 

تاريخ ساز شدند.
  آرش نهاوندي    �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

روزنامه نيوريورک تايمز در تاريخ 27ژوئيه 1960 )5مرداد 1339( تيتر زد: »ناصر، سفارت )مصر( 
را در ايران تعطيل کرد«. اين روزنامه به نقل از خبرنگار خبرگزاري رويترز در قاهره نوشت: »جمال 
عبدالناصر اعالم کرد که سفارت جمهوري متحده عربي )مصر و سوريه( در تهران به عنوان اقدامي 
متقابل در قبال اقدام ايران در شناسايي دوفاکتو )غيررسمي( اسرائيل )رژيم صهيونيستي( بسته 

خواهد شد«.
 ناصر، رئيس جمهور متحد عربي، در سخناني در بندر اسکندريه مصر به شدت شاه ايران را به دليل 
شناسايي دوفاکتو )غيررسمي( اســرائيل، مورد انتقاد قرار داد. او شــاه را متهم به اتخاذ مواضع 
خصمانه عليه کشور مصر، اتحاد جمهوري عربي )متشــکل از مصر و سوريه(، کشورهاي عربي و 
نهضت ملي اعراب کرد که از سال1953 پاگرفته بود، )سال 1953، سال تاسيس جمهوري مصر 
و به قدرت رسيدن افسران ملي گرا در اين کشور بود(. عراق نيز در کنار ساير کشورهاي عربي از 
دولت ايران به دليل شناسايي دوفاکتوي اسرائيل، انتقاد و اقدام دولت ايران در اين رابطه را محکوم 
کرد. راديو بغداد اعالم کرد که تصميم دولت ايران مبني بر شناسايي اسرائيل، همه ما و آنهايي را 

که تمايل به ارتقاي روابط ما با ايران داشتند، دچار شوک کرده است.

  مرتضی برکتی    ��������������������������������������������������������������������������������������������������

از پنجشنبه شب تا يکشنبه، شهر چندين بار لرزيده بود، اما همه بي تفاوت به آن و هشداري 
که زمين مي دهد به زندگي خود ادامه مي دادند، تا اينکه لختي مانده به غروب يکشنبه 
چهارم ارديبهشت 1339 ساعت 15:45 شهر به اندازه يك دقيقه لرزيد و سکوت. همه  چيز 
ويران شد، خانه هاي خشتي قديمي که برخي از آنها يك قرن قدمت داشتند روي هم خراب 
 شدند و مردمي که زنده مانده بودند مات و مبهوب از خواب ظهرگاهي بر خاستند، گويي 
هنوز در خواب بودند. زلزله الر از بزرگ ترين زمين لرزه هاي ايران در قرن حاضر است؛ جايي 
که به گمان مرکز لرزه نگاري، بين 6 تا 6/5 ريشتر قدرت داشت. شکاف هاي عظيمي در شهر 
ايجاد شده بود، به صورتي که برخي ديوارها و خانه ها را به دونيم کرد. رسانه ها از روز اول در 
اخبار و اطالع رساني، کمي اغراق مي کردند و سخن از 12هزار کشته و زخمي مي دادند، 
اما وقتي التهاب ها کمي فروکش کرد، تعداد کشته ها 500نفر و زخمي ها 3000هزار نفر 
عنوان شد. براساس گزارش مطبوعات، محل فرمانداري الر در باغ نشاط، مجاور پل شهر 
قديم بود. تلگراف خانه نيز روبه روي آن قرار داشت. کمك کردند و دستگاه بيسيم را به 
خيابان انتقال دادند و پي درپي گزارش پيامد زلزله را مخابره مي کردند. اولين گزارشي که از 
فرمانداري مخابره شد، اين بود: »زلزله شديدي اتفاق افتاده، الر به تلي از خاک تبديل شده 
و گرد آن  به هوا رفته. نفسکش فعال غير از خود مو، رئيس تلگراف خانه، کسي نمي بينم«. 

2روز بعد از زلزله، روز ششم ارديبهشت ماه، مقارن غروب، توفان سهمگيني وزيدن گرفت 
که چادرها و خيمه ها را از جاي  کند و اوضاع را خراب تر کرد. اخبار رســانه ها از الر باعث 
شد که بسياري از مردم ايران در يك همياري جمعي به کمك مردم الر بروند و برخي از 
کارکنان دولت، بخشي از حقوق خود را به صندوق کمك به الر دادند يا بازاريان و تجار 
نيز براي کمك به الر بسيج شدند. در ميان اسنادي که در مورد زلزله الر براي نخستين بار 
در همشهري منتشر مي شود، نامه نگاري جمعيت شــير و خورشيد سابق )هالل احمر 
امروز( با لشکر جنوب بسيار قابل توجه است؛ جايي که ارتش شاهنشاهي از جمعيت شير 
و خورشيد مي خواهد پول بنزين و لوازم کمکي و يدکي که توسط آنها در عمليات امدادي 
کمك به زلزله زدگان الر حاضر بوده پرداخت شود )سند اول و سند دوم(.  اين در حالي 
است که اساسا اين درخواست ها در شرايط بحراني الر عجيب و حتي زننده است. از سوي 
ديگر در آن زمان الر فاقد باند فرودگاه بود و کمترين امکانات فرودگاهي ای نداشت. اولين 
هواپيمايي که رسيد با توکل و جرأت خلبان موفق به نشستن شد. در سندي در اين باره 
رئيس فرودگاه شيراز به استاندار فارس و بنادر ليستي از خلبانان ارائه مي دهد که در واقعه 
زلزله الر خدمت کرده اند و از اين رو خواهان پاداش به آنهاست )سند سوم(. شهر الر در 
واقعه زلزله ارديبهشت ماه 1339 به دليل وسعت تخريب عميقی که رخ داده بود تقريبا 
غيرقابل سکونت شد به همين دليل پس از جلسات مختلف قرار شد شهري در 4کيلومتري 

الر ساخته و به قول معروف شهر الر جابه جا شود.

تلويزيون و گلدان
   شروان امیرزاده     ����������������������������������������������������

در سال 1339با گسترش شبکه هاي تلويزيوني در ايران، 
صفحات روزنامه ها و مجالت پر از تبليغ تلويزيون است. 
طراح روزنامه آسياي جوان از رواج تلويزيون در ايران غافل 

نشده و طرز استفاده صحيح از آن را گوشزد مي کند.

فکاهی

 غالمرضا تختی در بازی های المپیک 
۱۹۶۰ رم ، در کنار حریفان ترکیه ای و آمریکایی



  حسنا مرادی     ���������������������������������������������������������������������������

سال 1339 با سرگرمي  دولتي ها و دربار به اصالحات ارضي، شروع 
شد. كشــمكش هاي اصالحات ارضي، باعث شــده بودند قيچي 
سانسور كم كار بشود و فضا براي نويسندگان و روشنفكران كمي 
باز شود، به خصوص براي نويسنده هاي جوان كه تازه پا در اين راه 
گذاشته بودند. نسل جديد داستان نويســي ايران، مي كوشيدند 
داستان هايي خلق كنند كه در عين هوشمندانه تر بودن، ساختار 
محكمي هم داشته باشند. آنها فرم هاي مختلف در داستان گويي 
را مي آزمودنــد و دنبال خالقيت در فرم و زبان داستان هايشــان 

بودند. در روايت هايشــان از بازي هاي زماني استفاده مي كردند و 
راوي ها را جسورانه تر و متفاوت با آثار قبلي ادبيات داستاني ايران 
برمي گزيدند. از سوي ديگر، نوشتن داستان هاي اجتماعي اي كه 
در نقش آينه جامعه، پر از توصيفات ناتوراليستي از وضع جامعه 
بودند، بين نويسندگان مرسوم شده بود. اين آثار، به نوعي واكنش 
نسل جديد به اسطوره نگاري نسل قبل ادبيات بودند و بيشترشان 
به دليل عجله و شتابزدگي نويسنده براي تصوير كردن جامعه، بنيه 
ادبي قوي اي نداشتند. غالمحسين ساعدي كه از نويسندگان جوان 
آن سال ها بود مجموعه داستاني با نام »شب نشيني باشكوه« چاپ 
كرد. داســتان هاي اين مجموعه، ترس و آسيب هاي رواني طبقه 

متوسط را تصوير مي كردند. نثر اين داستان ها ايجاز داستان هاي 
دهه بعد ساعدي را نداشتند و سرشــار از پرگويي بودند. »عصر 
پاييزي« نخســتين مجموعه  داســتان شــاپور قريب، نويسنده 
تازه نفس ديگر، در اين سال چاپ شــد. اين مجموعه 6داستان با 
نثري ساده و روان داشت كه زندگي فقيرانه طبقه فرودست جامعه 
را تصوير مي كرد. »گل ريواس« نوشته عباس حكيم هم از ديگر 
مجموعه داستان هاي منتشرشده نويسندگان نسل جديد بود كه 
تصوير اجتماعي آن روز را ترسيم مي كرد. »دريا هنوز آرام است« 
دومين مجموعه داســتان احمد محمود بود. داســتان هاي اين 
مجموعه ، سرشار از يأس و نااميدي است و پاياني جز پوچي و مرگي 

بيهوده در آنها پيدا نمي شود. نثر ناپخته و گزارشي اين داستان ها 
هم نمي توانست تصوير خوبي از اتفاقات به خواننده بدهد. محمود، 
هنوز سبك و زبان خود را پيدا نكرده بود و داستان هايش تقليدي از 
كارهاي هدايت و چوبك بودند. ناصر خدايار هم در اين سال، كتاب 
»دختري و عروسك هايش« را چاپ كرد. اين كتاب، بيشتر بحثي 
روانكاوانه بود كه بيداري غريزه جنسي را ناجي قهرمان داستان 
مي دانســت. در ســال 1339، پاورقي ها هنوز مخاطبان فراواني 
داشتند و مخصوصا جوانان مشتري پروپا قرصش بودند. پاورقي  
»فاتح« از شاپور آرين نژاد با نثر پرهيجان و رمانتيكش همچنان 

مخاطبان پاورقي ها را به خود جذب مي كرد. 

نسل دوم نويسندگان وارد عرصه 
ادبيات داستانی ايران شدند

سال نسل دوم

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي
گزارش ويژه

دست رد به سينه شاه 
زني كه پزشك احمدي را به پاي ميز محاكمه كشاند

دانشکده دامپزشکی؛ حکایت  از اصل نيافتادن
وقتی كه فرمانفرمايان تنها كار می كند 

مهوش محو شد 
مرگ خواننده پولساز فيلمفارسي برا اثر تصادف

زنان

معماری

اقتصاد

يك سال، يك خبر 

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

محمدرضاشــاه پهلوي در خاطراتش او را نخســتين زني معرفي 
مي كند كه دل در گرو مهرش داشــته است، اما اين عشق و مهر به 
جايي نرســيد؛ چرا كه با مغضوب واقع شدن پدرش )عبدالحسين 
تيمورتاش( در دســتگاه رضاخان، پــاي ايران دخت تيمورتاش و 
برادرش- هوشــنگ- كه روزگاري همبازي هاي محمدرضاشاه و 
اشــرف بودند از دربار بريده شد و دلجويي هاي بعدي هم نتوانست 
ايران دخت را به بازگشت به دربار و حشرونشر با خاندان سلطنتي 
مجاب كند. ايران دخت در سال 1۲9۵ در نردين شاهرود متولد شد 
و در تهران براي تحصيل به مدرســه »ناموس« رفت. سپس براي 
ادامه تحصيل عازم فرانسه شد و از دانشگاه سوربن دكتري فلسفه 
گرفت. موضوع رســاله دكتري وي »مكتب نوافالطوني و تصوف 
موالنا جالل الدين محمد بلخي رومي« بود. همچنين، او از مدرسه 
عالي روزنامه نگاري فرانسه و مؤسسه اقتصادي و سياسي مخصوص 
كشورهاي جهان ســوم موفق به اخذ مدرك شده بود. ايران دخت 
به مدت 6سال در سفارت ايران در فرانسه سمت رايزن مطبوعاتي 
و وابسته فرهنگي را برعهده داشت و پيش از سفر به فرانسه، براي 
اندك زماني، رئيس اداره حمايت مــادران و كودكان در وزارت كار 
بود. او پيش از عزيمت به فرانسه، براي ۵ســال در تهران، روزنامه 
سياسيـ  اجتماعي »رســتاخيز ايران« را كه مشي سوسياليستي 
داشــت اداره مي كرد. ايران دخت طبع شعر داشــت و براي مجله 
»آينده« مطلب مي نوشت و از طرف دولت فرانسه به دريافت نشان 

»لژيون دونور« نايل شده بود. او در ارديبهشت 1339، در مطلِب »به 
مناسبت 17دي و آزادي زنان« در مجله »آينده« دريافت هايش را از 
كتاب »سفر دراز روز در شب« اثر يوجين اونيل با مخاطب در ميان 
مي گذارد و در ادامه وضع اجتماعــي زن ايراني را در پرتو تحوالت 
پديده آمده از پس واقعه 17دي بررســي مي كند. ايران دخت براي 
پيدا كردن قاتل پدرش يعني پزشك احمدي و انتقام گرفتن از او، 
راهي محل سكونت پزشك احمدي در بغداد شد و سرانجام توانست 
او را به كشــور بازگرداند و پاي ميز محاكمه بكشــاند. ايران دخت 

تيمورتاش سرانجام در سال 137۰ در پاريس درگذشت.

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

نيمه شب ۲6دي ماه سال 1339، اتومبيل فولكس واگني در خيابان 
باستان حركت مي كرد كه يك تاكسي با ســرعت بسيار زياد به او 
برخورد كرد. شــدت تصادف آن قدر زياد بود كــه بالفاصله مردم، 
كاسبان محلي و مامورين كالنتري خود را به محل حادثه رساندند 
و ازدحام زيادي شكل گرفت. ژني هنرپيشه تئاتر، مهوش خواننده 
كوچه بازاري و بازيگر پولساز فيلم هاي فارسي، دو نوازنده به نام هاي 
جودكي و تبريزي و قندي كه شــوهرمادر مهوش بود، سرنشينان 
خودروي فولكس واگن بودند كه همگي به بيمارستان سينا منتقل 
شــدند. مهوش كه راننده خودرو بود به اتاق عمل برده شد و پس 
از ساعت ها جراحي و كارهاي پزشــكي، براثر ضربه وارده به مغز و 
خونريزي داخلي جانش را از دست داد. مهوش با نام اصلي معصومه 
عزيزي از خوانندگان معروف خيابان الله زار بــود كه ترانه هاي او 
همگي كوچه بازاري بودند ولي طرفداران بســياري داشت. بعدها 
پاي او به سينما باز شد و تهيه كنندگان فيلمفارسي صحنه اي از آواز 
او را در فيلم شــان قرار مي دادند تا تضمين فروش آنها شود. او يك 
كتاب جنجالي هم نوشت كه براي او پيگرد قضايي به دنبال داشت. 
همچنين گفته مي شد دست خير هم دارد و هميشه بخشي از درآمد 

زياد خود را صرف كودكان بي سرپرست و نيازمندان مي كند. پس از 
مرگش، پيكر او در ابن بابويه به خاك سپرده شد و جمعيتي بسيار 

زياد براي تشييع او آمدند.

 

هوشنگ کاظمی و رویای آرت دکو در ایران
هنركده تزئينی، پايگاه سقاخانه ای ها بود 

در قرن اخير و پيش از تاسيس دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه 
تهران، آموزش هاي هنري براســاس اصل استاد- شاگردي در 
مدارسي چون »دارالفنون«، »مجمع الصنايع ناصري« و »صنايع 
مستظرفه« انجام مي شد. با اعالم وجود دانشكده هنرهاي زيبا 
در 1319، اين محل تنها مركز متمركز آموزش هنري تا 1339 
در ايران بود. هوشــنگ كاظمي در ســال 133۵ از دانشكده 
هنرهاي تزئينــي پاريس )آرت دكو( در مقطع فوق  ليســانس 
رشــته طراحي گرافيك فارغ التحصيل شد. او نخستين ايراني 
دانش آموخته طراحي گرافيك به شمار مي رود. كاظمي در سال 
1338 به ايران بازگشت و با موافقت مهرداد پهلبد، وزير فرهنگ 
وقت، هنركده تزئيني را داير و ساختارهاي آموزشي آرت دكو را 
در اين دانشكده پايه ريزي كرد. اين هنركده در مهرماه 1339 
تاسيس شد. يكي از اهداف تاسيس اين هنركده راه اندازي رشته 
طراحي گرافيك بود، اين رشته در آغاز با نام »هنرهاي چاپي 
و نگارشي« در كنار رشته هاي نقاشي  تزئيني، مجسمه سازي و 
طراحي پارچه تدريس مي شد. )يك دهه قبل از دانشگاه تهران( 
گروه استادان اين دانشكده را تركيبي از فرانسوي ها و ايراني ها 
تشكيل مي دادند. از اين افراد مي توان به ايوان ژيرار، آلن باياش، 
مادام ژوبر، حسين كاظمي، محسن وزيري مقدم، ليليت تريان، 

سرژ آواكيان و... اشاره كرد.
هنرجويان در كنكور ورودي، انتخاب رشته نداشتند و 3سال تمام 
دوره عمومي را در گروه هاي حــدود پانزده نفري مي گذراندند. 
پايان هر هفته، جلسه قضاوت هر كارگاه بود كه دو يا سه استاد، 
با مشورت يكديگر به كارها نمره مي دادند. در انتهاي سال سوم، 
درصورتي كه دانشــجو واحدهايش را با موفقيت گذرانده بود، 
مي توانست انتخاب رشته كند و فقط يك سال دوره تخصصي را 
بگذراند. البته نتيجه بسيار مطلوب بود، زيرا هنرجو كه در 3 سال 
اول با اصول و مباني هنري به خوبي آشنا شده بود، در سال چهارم 
تخصص هنري ويژه اي مي آموخت. نخستين گروه از شاگردان 
اين هنركده در رشته نقاشي افرادي چون حسين  زنده رودي، 
منصور قندريز، فرامرز پيالرام، بهزاد گلپايگاني، صادق تبريزي، 
مسعود عربشاهي، ناصر اويسي و... بودند. گروهي كه هسته اصلي 
جنبش سقاخانه را تشكيل مي دادند. محمد پوالدي نخستين 
دانش آموخته رشــته طراحي گرافيك از اين دانشكده بود كه 
در سال 1344 فارغ التحصيل شد. در ســال 13۵۵، يك دوره 

كارشناسي ارشد گرافيك در اين دانشــكده راه اندازي شد و از 
طريق امتحان ورودي، تعداد اندكي دانشــجو پذيرفته شدند. 
براي تدريس در كالس هاي اين دوره، هوشنگ كاظمي، مرتضي 
مميز، آيدين آغداشــلو، ابراهيم احراري، ايرج انواري، شــهال 
حبيبي، محمود گرجستاني و قاسم كيانمهر، همكاري داشتند. 
نام رشته »هنرهاي چاپي و نگارشي« در سال 136۲ به »ارتباط 
تصويري« تغيير كرد. اين دانشــكده پس از انقالب فرهنگي، با 
دانشكده هنرهاي دراماتيك ادغام شد و به »مجتمع دانشگاهي 
هنر« و سپس به »دانشگاه هنر« تغيير نام پيدا كرد و تا به امروز 

فعال است.

نگاهي به زندگي هوشنگ كاظمي
هوشــنگ كاظمي نخســتين ايراني دانش آموخته طراحي 
گرافيك بود كه اصول و قوانين گرافيــك نوين را به ايران وارد 
كرد. او متولد 13۰۲در تهران است. سال 13۲4به فرانسه رفت 
و در بوزار پاريس به تحصيل پرداخت. وي توانســت در ســال 
133۵مدرك فوق ليسانس را در رشــته خط و گرافيك از اين 
مدرسه دريافت كند. كاظمي به مدت ۲سال در استخدام بخش 
تبليغات هواپيمايي هلند )كي ال ام( در آمد و سال 1338 به ايران 
بازگشت. در اين سال طرح و اسا سنامه دانشكده هنرهاي تزئيني 

)دانشگاه هنر فعلي( را تهيه و تنظيم و سرانجام اين دانشكده را 
در مهر 1339راه اندازي كرد و مديريت آن را عهده دار شد. وي 
براي نخستين بار در ايران، رشته گرافيك را به صورت تخصصي 
در اين دانشكده ايجاد كرد. او همچنين در 1339آتليه اي به نام 
»كارگاه هنرهاي تزئيني« را در ميدان كاخ )فلسطين( تاسيس 
كرد. كاظمي بخش گرافيك سازمان جلب سياحان را پي نهاد. 
از ديگر آثار برجســته او مي توان به طراحــي تزئينات داخلي 
سد ســفيدرود )134۰(، گرافيك محيطي هتل بركه تهران 
)1338(، طراحي صحنه براي گروه نمايشــي علي نصيريان 
در جشنواره هاي خارجي )1338(، طراحي نشانه جشن هنر 
شيراز )1347( و پوستر دومين دوره همين جشنواره اشاره كرد. 
طراحي نشانه از عمده ترين كارهاي او بود. از اين بين نشانه هاي 
انتشارات مرواريد )134۰(، ســازمان جلب سياحان )134۲( 
و ســازمان كتاب هاي جيبي )1339(، مهم ترين ها هســتند. 
كاظمي با كاربردي كردن نقوش تاريخي در طراحي نشــانه، 
باعث شــد آثاري كه فقط در موزه ها و كتاب هاي تاريخ حضور 
داشتند، وارد زندگي مردم كند. اين طراح سرانجام در چهارم 
مهرماه 1394در استراليا درگذشت. براي مطالعه بيشتر درباره 
او مي توان به كتاب »پيشگامان گرافيك نوين ايران 1« نوشته 

»مهدي صادقي« رجوع كرد.

معراج قنبري

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

بهار 1339با امضاي موافقتنامــه اي ميان ايران و آمريكا 
آغاز شــد كه براســاس آن، دولت اياالت متحده ساخت 
راه هاي فرعي كشور را در اختيار مي گرفت. عالوه براين، 
دوكشــور موافقتنامه موقت بازرگاني هم مبادله كردند 
كه دركنار امضاي موافقتنامه هاي بازرگاني با كشورهاي 
لهســتان و شــوروي، حوزه تجارت خارجي كشــور را 

گسترش مي داد.
دراين ميان اقتصاد كشور نيز روزهاي پرخبري را سپري 
مي كرد؛ در بيســت و يكمين روز از ارديبهشت بانك رفاه 
كارگران با هــدف ارائه خدمات بهتر به كارگران كشــور 
تاسيس و ســرمايه اوليه بانك 4۰۰ميليون ريال بود كه 
از محل بيمه كارگران تامين شــد. روز ۲خرداد نيز قانون 
اجازه دريافت 4۲ميليون دالر وام از بانك بين المللي ترميم 
و توسعه براي ساخت سد »دز« به تصويب رسيد و 3روز بعد 
قرارداد ساخت اين سد ميان سازمان برنامه و شركت »ايم 
پريست« ايتاليا امضا شد و ايران و انگلستان نيز به توافق 

رسيدند كه در تهران كارخانه داروسازي راه اندازي كنند.

تابســتان داغ 1339كه با جنجال هاي شناسايي ضمني 
اسرائيل از ســوي شــاه و قطع رابطه با مصر و همچنين 
حاشــيه هاي انتخابات بيســتمين دوره مجلس شوراي 
ملي همراه بود، يك خبر اقتصادي مهم داشــت؛ تشكيل 
اوپك. روز 19شــهريور كشــورهاي خاورميانه به دليل 
كاهش بهاي نفت در بغداد دورهم جمع شدند و درنهايت 
تصميم گرفتند سازمان كشــورهاي صادركننده نفت را 

پي ريزي كنند.
بي شــك مهم ترين خبر اقتصادي ســال، تاسيس بانك 
مركزي بود. اين بانك در ميانه هاي مرداد با رياست ابراهيم 
كاشاني تاسيس و به دنبال آن در مهرماه جواهرات سلطنتي 
كه پشتوانه اسكناس بود، تحويل خزانه بانك مركزي شده 
و كليه حساب هاي دولتي دراين بانك تمركز يافت. از اين 
تاريخ به بعد بانك ملي ايــران وظايف يك بانك تجاري را 
برعهده گرفت. همچنين رئيس بانك مركزي اعالم كرد 
به زودي اسكناس هاي چاپ شــده ازسوي اين بانك با دو 
امضاي »وزير دارايي« و »رئيس كل بانك مركزي« توزيع 
مي شود. درنهايت در نخستين روز از دي ماه، بانك مركزي 

ايران با ۵41كارمند رسما آغاز به كار كرد. 

بانک مرکزی تاسيس شد
ابراهيم كاشاني اولين رئيس بانك مركزي ايران 

سعيد برآبادي     �����������������������������������������������������������������������������
  در سال هاي بعد از افتتاح دانشــگاه تهران، مهم ترين چالش توسعه 
فضاهاي آموزشــي اين دانشــگاه، معماري آن بود. چه طرحي بايد 
اجرايي مي شد تا ساختمان جديد، اوال حرفي براي گفتن داشته باشد، 
ثانيا تكرار مكررات قبلي نباشد و از همه مهم تر، پيوستگي ساختاري، 
محتوايي و مصالحش با بناهاي قبلي به خوبي رعايت شود. در چنين 
شرايطي، عبدالعزيز فرمانفرمايان مأمور ساخت دانشكده دامپزشكي 
مي شــود، آن هم در تاريخ 13۲4كه با تصويب مجلس شوراي ملي، 
اين دانشــكده به فهرست دانشكده هاي دانشــگاه تهران مي پيوندد. 
در اين دوره، فرمانفرمايان داراي شــخصيتي حسابگر و عالقه مند به 
حوزه مقاومت سازه شده است. او درست در فاصله سال هاي 1333تا 
1347خارج از دفاتر معماري سيحون، فروغي و ديگران، براي خودش 
كار مي كرد و عالقه شديدي به يافتن يك نظام ساختمان سازي  بر مبناي 

مهندسي سازه داشت. آنچه اكنون از او به عنوان دانشكده دامپزشكي 
در خيابان آزادي، تقاطع خيابان قريــب به جا مانده چكيده اي از تمام 
اين عالقه مندي ها در كنار پاســخ هاي درخور به سؤاالتي ست كه در 
ابتدا مطرح شد. فرمانفرمايان ســعي كرده با انتخاب مصالح درست، 
شكل قرار گرفتن طبقات، ظواهر بيروني بنا، محوطه سازي  و... روح اين 
دانشكده جداافتاده از محل دانشگاه تهران را به مجموعه دانشكده هاي 
آن پيوند بزند. در كنار اين موضوع، توجه به مقاومت مصالح، ســاخت 
دانشگاهي ضدزلزله و طراحي اقليمي او كه چشم نواز هم از آب درآمده، 
همگي از ويژگي هاي بارز معماري دانشــكده دامپزشكي هستند. در 
1339دانشجويان دانشكده دامپزشكي از ساختمان اين دانشكده در 
خيابان انقالب تقاطع خيابان فلسطين به اين ساختمان آمدند و در طول 
اين سال ها، اين دانشكده توانســته يكي از بهترين جايگاه هاي علمي 

دانشگاه هاي كشور را در سطح جهان به خود اختصاص دهد.

خيابان آیزنهاور)آزادی( -سه راه بيات )دكتر قریب(-مقابل دانشکده دامپزشکی-سال ۱۳۴۰

خزانه بانک مركزی ایران در دهه ۴۰
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4صفحــه

در حاشیه

نثر

تمايز ساعدي در تنوع و فراواني پرداخت به 
روستاهاست

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

 جســتن ويژگي مشــترك براي كسي كه بســيار مي نوشت و در 
كارنامه اش رمان، داستان، داســتان كوتاه، نمايشنامه، فيلمنامه، 
تك نگاري، پژوهش و ترجمه يافت مي شــود، چندان كار آســاني 
نيست و غالمحسين ساعدي چنين بود. او كه در زندگي روزمره و 
نوشته هايش متأثر از جريان هاي چپ بود، بسيار سرك مي كشيد 
به گوشه وكنار نويســندگي و زندگي مردم و مردم را به خصوص در 
حاشيه مي ديد. گرچه ادبيات روستايي به داليل متعددي ريشه و 
گستردگي بيشتري نسبت به ديگر ژانرها در ادبيات مدرن ايران دارد 

و گرچه او برخالف بسياري از نويسندگان ايران تجربه كودكي زيست 
روستايي را ندارد، اما تمايز ساعدي، در تنوع و فراواني پرداخت به 
روستاهاســت. نثر و زبان ســاعدي همانطور كه براي نوشته هاي 
مختلف منعطف است، نسبت به زبان روستايي انعطاف پذير است 
و تركيب هاي زباني و واژگان بومي و روستايي بيش از پيش با آثار 
ســاعدي وارد ادبيات رسمي شده. خطايي كه ســاعدي داشت از 

آرمان هايش بود؛ خانه زياده سياه بود.
»خانه گداخانوم شلوغ بود. روي پله ها و كف حياط و اتاق ها، حتي 
در رف هاي ديوار هم آدم خوابيده بود. صداي كندو از خانه شنيده 
مي شد. همه به يكديگر چسبيده بودند و زاري مي كردند. گداخانوم 

كه هر دو چشمش كور بود، روي كرسي نشسته بود وسط باالخانه. 
سرش را آرام مي گرداند و به زاري ها گوش مي داد. هروقت كه زاري 
از يك گوشه مي بريد، فوري به آن طرف برمي گشت، زاري دوباره 
شروع مي شــد. در اتاق پايين، مردها جمع شده بودند. باالي اتاق 
حاج شيخ نشسته بود با سر و صورت و شــكم پف كرده، چند برابر 
ديگران. پاهاي بزرگ و ورم كرده اش را دراز كرده بود وســط اتاق، 
تسبيح چوبي بزرگي را به گردنش آويخته بود. چشمانش سقف اتاق 
را مي كاويد. يكنفر سقا با لباس سياه و سبز بين جماعت مي گشت 
و به تشنه ها آب مي داد. مشدي جبار و پســر مشدي صفر بيرون 

اتاق ايستادند.«

حماسه ای دیگر
انتشار »آهنگ دیگر« در سال ۱۳۳۹، خبر از 
ظهور شاعري تازه مي دهد؛ منوچهر آتشي 
در خلق فضاهاي بومي و تركيب سازي هاي 
زباني آغازگر راهي متفاوت در شعر نو است

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

اسب سفيد وحشي / بر آخور ایستاده گرانسر/ 
اندیشــناك ســينه مفلوك دشت هاست / 
اندوهناك قلعه خورشيد سوخته  است / با سر 
غرورش ، اما دل با دریغ ، ریش / عطر قصيل تازه 

نمي گيردش به خویش���
خورشيد، بارها به گذرگاه گرم خویش/ از اوج 
قله بر كفل او غروب كرد/ مهتــاب ، بارها به 
سراشيب جلگه ها/ بر گردن ستبرش پيچيد 
شال زرد/كهسار، بارها به سحرگاه پر نسيم/ 

بيدار شد ز هلهله سم او ز خواب���
تاكنون آنچه در شــعر نيمایي اتفاق افتاده، 
بيشتر شعرهاي ساده اســت و تصویرهاي 
معمولي و شاعراني كه مشغول آزمودن شعر 
و وزن نيمایي و تجربــه فضاهاي تازه اند، جز 
احمد شــاملو و مهدي اخوان ثالث و سهراب 
ســپهري و اندك  نمونه هاي دیگر� شاعران 
نيمایي قدري رمانتيك و سهل گيرانه به شعر و 
جهان مي نگرند، اما حاال شاعري ظهور مي كند 
دشوار و ژرف و تلخ؛ شــاعري به نام منوچهر 

آتشي�
منوچهر آتشي با آهنگ دیگر از راه مي رسد 
و چشــم اندازه تازه اي به دست مي دهد� شعر 
آتشي شعري بومي است؛ شعري ایلياتي كه از 
اسب و كوچ و سفر مي گوید� او از واژگان بومي 
بسيار بهره مي برد و مي تواند فضاي بومي را در 
شعر خود تصویر كند� دفتر شعر نخست منوچهر 
آتشي مثل بسياري از شاعران مجموعه اي است 
از شعرهاي گوناگون اما شماري از شعرهاي او 
مثل »خنجرها، بوسه ها و پيمان ها« و »قلعه« 
و »خاكستر« و »انسان و جاده ها« براي تمایز 

آهنگ دیگر كفایت مي كند�
من در ســفر  زاده شــدم/ و با نفرین معصوم 
گریــه ام/ حصار غبــار ســتوران/ از پيش 
سنگســتان پر شــقایق فرومي ریخت و در 
غنچه هاي درشــت و قرمز/ چون شــبنمي 
سبك از اندیشه هاي معطر رنگين مي شدم/ 
در ســرباالیي چرمين/ زماني كــه زائران 
چاووش خوانان، با ایماني شــگرف/ به سوي 
گنبد فيروزگون، كشيده مي شدند/ و هراس 
پرستش/ دل هاي مضطربشان را مي لرزاند/ 
و نشيب سایيده، با دواري خيال انگيز/ به دره 
پرتالطم از ســيالب گل فرومي ریخت/ گنبد 
بزرگ، با پنجه هاي زرینش برایم دست تكان 
مي داد/ و كبوتران ســربين بالش را به پرواز 

درمي آورد���
اما ماجرا فقط به خلق فضــاي بومي محدود 
نمي شود� او به افســانه و اسطوره و قصه هاي 
تاریخي و دیني آگاه است� دایره غني واژگان، 
دیگر وجه تمایز آتشي است� برجسته سازي هاي 
زباني او از زبان كهن فارسي و واژگان مهجور و 
فرهيخته فراموش شده و افسانه ها و اسطوره 
مي آید و در شعر مي نشيند و ژرفایي تازه به شعر 
مي دهد� او جادوي همنشيني را خوب مي فهمد 
و تركيب هاي وصفي و اضافي شــعر او الگوي 
شاعران دیگري مي شــود كه در سال هاي بعد 
ظهور مي كنند و شعرش آغاز شكل زباني تازه اي 

است در شعر نو فارسي�

پاتوقكوچهبازاريها
راه اندازي راديو نيروهوايي

درخانهبهزاد
حسين بهزاد در اواخر دهه 30مورد توجه همه محافل هنري است 

موسيقی

تجسمی

  ندا زندي   ����������������������������������������������������������������������������������

ارامنه ايران از افراد اثرگذار صنعت چاپ و نشــر بودند و به چاپ 
متون مخصوص به كيش و فرهنگ شان توجه فراواني داشتند. در 
1332، ساموئل ساروخانيان كه اهل كتاب و فرهنگ بود، اقدام به 
تاسيس انتشارات نائيري كرد؛ نشري كه پس از 70سال همچنان 
فعال اســت. چاپخانه نائيري نيز در 1339افتتاح شد تا نشر آثار 
ارمني قوت و كيفيت بيشتري پيدا كند. در طول ساليان متمادي 
كتب مرجع، تاريخي، هنري و كودك و نوجوان بسياري توسط 
اين نشر به طبع رسيده است. فعاليت هاي ساموئل ساروخانيان 
بعدها با همراهي معلمي به نام سپانوس اميرخان ادامه پيدا كرد 
و سپس پســر همكارش- نارك اميرخان- عهده دار مسئوليت 
اين نشــر شــد. نارك اميرخان درباره هدف نائيــري در عرصه 
نشر مي گويد:»در بدو امر هدف نائيري واردات و بازنشر ادبيات 
فرهنگ مقاومت و رويكرد انقالبي روشــنفكران ارمني و تزريق 
آن در رگ و جــان ارمنيان ايران بود و در ادامــه در حوزه توليد 
و همچنين بازنشر ادبيات كودك و نوجوان، كتاب هاي مرجع و 
هنري فعاليت كرد و در سال هاي اخير فعاليت هاي آن در حوزه 
نشر كتاب هاي فارسي زبان در زمينه تاريخ و هنر و فرهنگ ارمني 
و مشتركات و تعامالت تاريخي و معاصر ملت هاي ايراني و ارمني 
گسترده شده است.« همچنين، نائيري تقويمي ديواري منتشر 

مي كند كه با اينكه عنوان »تقويم« را يدك مي كشد، ولي در واقع 
سالنامه اي اجتماعي، فرهنگي و ادبي است كه دربردارنده بيش از 
نيم قرن فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و توليدات فكري ارمنيان 
ايران است. نائيري نخستين مؤسسه انتشاراتي ارمني است كه 
به صورت رسمي ثبت شــده و هم اكنون نيز به عنوان انتشارات 

خصوصي فعاليت مي كند.

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

عكس يادگاري در خانه حسين بهزاد، نقاش و مينياتوريست بزرگ 
ايراني در شهريور 1339خورشيدي. از چپ به راست: 

احمد عنقا )پسرخاله اســتاد بهزاد و برادر ميرقطب الدين محمد 
عنقا(، حسين بهزاد مينياتور، ســيدعالءالدين طباطبايي )برادر 
سيدضياءالدين طباطبايي(، علي عنقا )برادر بزرگ تر شاه مقصود 

صادق عنقا(...

كمیسیونمطبوعاتجشنهایشاهنشاهیایران
سهم روزنامه نگاران در برپايي بيست و پنجمين سده پادشاهي در ايران

مطبوعات

 محمدناصر احدي    ��������������������������������������������������������������������������������������
در نيمه دوم ســال 1339كه »شــوراي مركزي جشن شاهنشــاهي ايران«، به 
دستور محمدرضاشاه براي برگزاري جشن بيســت و پنجمين سده بنيادگذاري 
شاهنشاهي ايران، تشكيل شد، مطبوعات نيز بايد در كنار وزارتخانه ها، استانداري ها، 
فرمانداري ها، بخشــداري ها، اداره هــاي آموزش وپرورش و همه ســازمان هايي 
كه به نحوي در برگزاري اين جشــن ســهمي داشــتند نقش آفريني مي كردند. 
به همين دليل، انجمن مطبوعــات ايران، در نامه اي به تاريخ 27اســفند 1339، 
اعضاي »كميســيون مطبوعات جشــن هاي شاهنشــاهي ايران« را به سناتور 
مهدي بوشهري، نايب رئيس اين شــورا، معرفي كرد. اين نامه كه به امضاي عباس 
 مسعودي، مدير روزنامه »اطالعات«رسيده،  چنين است:»بازگشت به نامه شماره

 2097ـ 39/11/23، ضمن اظهار تشكر از حسن توجه اعضاي محترم شوراي مركزي 
جشن هاي شاهنشاهي ايران نسبت به مطبوعات ايران، اشعار مي دارد براي آنكه نظر 
آن شوراي محترم در باب تعداد اعضاي كميسيون مطبوعات جشن هاي شاهنشاهي 
ايران تأمين شود عين نامه مذكور در جلسه مورخ 39/11/26هيأت مديره انجمن 
مطبوعات ايران قرائت شــد و پس از مذاكراتي كه پيرامون آن به عمل آمد، تقاضا 
شد به سبب عالقه فوق العاده زيادي كه آقايان روزنامه نگاران پايتخت به عضويت 
در كميسيون مطبوعات جشن هاي شاهنشاهي ايران و همكاري با شوراي مركزي 
جشن ها دارند، در درجه اول و درصورت امكان همان عده كه قباًل معين شده بودند 
به عضويت در كميسيون مذكور انتخاب شوند و در غيراين صورت چند نفر از آقايان 

مديران جرايد پايتخت به شرح زير:
از روزنامه هاي عصر: آقاي عباس مســعودي، مدير روزنامــه اطالعات؛ آقاي دكتر 

مصباح زاده، مدير روزنامه كيهان
از روزنامه هاي صبح: آقاي اســماعيل پوروالي، مدير روزنامه بامشاد؛ آقاي عباس 
شاهنده، مدير روزنامه فرمان؛ آقاي صادق بهداد، مدير روزنامه جهان؛ آقاي احمد 

يزدان بخش، مدير روزنامه پيك ايران
از مجالت: آقاي مهندس واال، مدير مجله تهــران مصور؛ آقاي دكتر بهزادي، مدير 

مجله سپيد و سياه
از روزنامه هاي هفتگي: آقاي انوشيرواني، مدير روزنامه سحر؛ آقاي جهانبانوئي، مدير 
روزنامه فردوسي؛ آقاي سپهر، مدير روزنامه ديپلمات به عضويت كميسيون مذكور 
انتخاب شوند. البته از نظر مصلحت و تشويق روزنامه نگاران بهتر آن است كه تمام 
آقايان مديران جرايدي كه نامشان در نامه شماره 20ـ 39/11/20انجمن ذكر شده 
است به عضويت كميسيون مطبوعات انتخاب شوند«. مطبوعات و مسئوالن شان 
حتي اگر منتقد اين جشــن ها بودند، امكان بروز اين مخالفت وجود نداشت و تنها 
حق داشتند»عالقه فوق العاده زياد«شــان را به عضويت در كميسيون مطبوعات 

جشن ها ابراز كنند.

بيشتر محصوالت سينماي فارسي در سال 39 با شكست مواجه شدند

سرنوشت يك بازيگر مورد توجه مطبوعات قرار گرفت 

بیموامید

خاشعدرآلمانشرقی

سينما 

تئاتر 

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

كسادي گيشــه، انتقاد مطبوعات؛ اين وضعيت سينماي فارسي 
در سال 39 اســت؛ سالي كه بيشــتر فيلم هاي ايراني يا شكست 
مي خورند و يا به فروشي متوسط مي رسند. خبري از فاتحان گيشه 
نيست. به ندرت فيلمي اكران مي شود كه شوري برانگيزد و واكنش 
مطبوعات به بيشتر فيلم ها منفي است؛ جواناني كه در نشريات نقد 
فيلم مي نويسند سينماي فارسي را دوست ندارند و رويكرد اغلب 

نقدها و يادداشت ها تحقير فيلمفارسي است.
»بيم و اميد« )گرجي عباديا( و »آيينه تاكســي« )عزيز رفيعي( 
از فيلم هاي مهم سال 39، اهميتشــان را از تصويري كه از تهران 
انتهاي دهه30 به دست مي دهند كسب مي كنند. در بيم و اميد، 
فيلمساز كوشيده كمرنگ بودن خط داستاني را با نمايش پرجزئيات 
خيابان هاي تهران جبران كند. براي نخستين بار در سينماي فارسي 
شخصيت محوري، كودك اســت؛ دختر بچه اي كه براي يافتن 
داروي مورد نياز پدر بيمارش تهــران را زير پا مي گذارد. از حوالي 
ميدان 24 اسفند )انقالب( تا سبزه ميدان در قاب دوربين فيلمساز 
قرار مي گيرد. آنچه فيلم گرجي عباديا را در گذر زمان جالب توجه 

كرده همين تصوير شهر است.
در آيينه تاكسي هم فيلمساز با راننده اي همراه مي شود تا به نمايش 

پايتخت بپردازد. آيينه تاكسي مثل بيم و اميد به تصوير شهر بسنده 
نمي كند. فيلم لحني انتقادي دارد و جزئياتي از شهر و آدم هايش 

ارائه مي دهد كه در زمان خود تازه است.
دهه30، دهه معصوميت ســينماي فارســي، دهه كمدي هاي 
روحوضي، فيلم هاي تاريخي پارس فيلم و ملودرام هاي اخالقي و 
مردمان نابكار شهري و روستاييان ســاده و باصفا، با بيم و اميد به 

پايان مي رسد و سينماي فارسي به استقبال دهه40 مي رود. 

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

نشــريات ايران، به خصوص هفته نامه ها تا ســال ها پس از كودتاي 
28مرداد 1332صفحاتي چشــمگير را به سرنوشت اعضاي حزب 
توده اختصاص مي دادند. گاهي اوقات گزارش هــا با اغراق در اخبار 
كوتاهي بود كه به دست روزنامه نگاران مي رسيد و آنها با آب و تاب آن 
را مي نوشتند و سرنوشتي عجيب و شوم را براي اعضاي فراري حزب 
توده براي خوانندگان خود تصويــر مي كردند. يكي از اين گزارش ها 
درباره حسن خاشع، از بازيگران گروه عبدالحسين نوشين و همسر 
توران مهرزاد اســت كه پس از كودتا از راه عراق و تركيه، با همكاري 
كمونيست هاي بلغارســتان خود را به اروپا و سپس به آلمان شرقي 
 رســاند و در آنجا آنطور كه در گزارش آمده »كفش كمونيست ها را 
ليس مي زده تا براي امرار معاش به او كار بدهند«. اما تناقض گزارش 
اين است كه هم مي خواهد خاشع را فردي وابسته و زبون معرفي كند 
كه در اروپا دربه در شده و هم كسي كه براي خوش خدمتي به دولت 
آلمان شرقي 1000مارك دستمزد مي گيرد. درهرحال نكته مهم اين 

گزارش، اشاره به نامه اي است كه خاشع در آن درخواست بازگشت به 
ايران را تسليم مقامات كرده است. اما اين درخواست رد شده و خاشع 

پس از انقالب در سال 1357،  به ايران سفر مي كند.
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»نائیري«ازقدیميترینناشرانارمني
انتشار سالنامه اي دربردارنده نيم قرن زندگي ارامنه ايران

نشر

شعر

  حسين عصاران   �����������������������������������������������������������������������

هر چند كــه در بعضــي از منابع، ســال 1339به عنوان ســرآغاز 
راه اندازي»راديــو نيــرو هوايــي« معرفي شــده، امــا در برخي از 
يادداشت هاي پيش از آن هم شواهدي از پخش برنامه هاي آن ديده 
مي شود؛ اما با گذر از اين مسئله، مي توان در مورد اقبال و محبوبيت 
برنامه هاي اين راديوي كوچك و كم امكان، اما به شــدت مردمي، با 
اطمينان صحبت كرد؛ راديويي مســتقل از ســازمان اداري دولت 
 )هر چند وابسته به ارگان هاي نظامي(در ســاختماني يك طبقه  با

 3 اتاق كه بين عموم مردم به واسطه حضور اركسترها و خواننده هاي 
»الله زار« و اجرا و پخش ترانه هاي موسوم به »كوچه بازاري«محبوبيت 
و مشــهوريت پيدا كرده بود. از اين رو حال و هواي مردمي اين راديو 
را  با حضور چهره هايي چون جبلي، نرگس، روح پرور، در كنار معرفي 
تازه كاراني چون سوسن مي توان نقطه مقابل سليقه خوشايند راديو 
ايران، در ساخت و پرداخت ترانه هايي با زبان اديبانه، لحن كتابي و فرم 
اجرايي فاخر دانست. بنا به برخي روايت ها پرونده اين راديوي كوچك 
و محبوب، با تصميم ســازي هاي صاحــب نفوذان»راديو ايران« در 
دربار بسته شد. پايان كار»راديو نيرو هوايي« در كنار بي توجهي هاي 
بعدي»تلويزيون ملي ايران« به چهره هاي به اصطالح »كوچه بازاري«، 
واگوكننده ســويه هاي پنهان مانده اي از ســليقه عمومي است كه 

مي تواند مبناي يك مطالعه فرهنگي و كار پژوهشي قرار گيرد.
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