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نگاه يادداشت
علي نصيريان؛  بازيگر پيشكسوت تئاتر و سينما مجيد انصاري؛  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

محمدرضا شجريان يك نابغه استثنايي و كم نظير 
در موســيقي ايران به خصوص موسيقي آوازي 
ايران بود. نابغه اي كه عالوه بر آواز در ابعاد ديگر 
حرفه اش بســيار متفاوت بود. يــك بعد زندگي 
شجريان پژوهش و تحقيق بود. شــجريان در طول زندگي خود همواره در 
حال تحقيق و پژوهش بود. در طول زندگي اش فراگرفت و همواره آموخت. 
ابداع و ابتكار جزو جدا نشدني زندگي اش بود و در طول اين سال ها عالوه بر 
كار كردن با افراد كارآمد و مجربي مانند محمدرضا لطفي، حسين عليزاده 
و پرويز مشكاتيان به دنبال پژوهش در هنر موسيقي بود. شجريان به دنبال 
ساخت سازهاي جديد بود. شجريان مبدع چند ســاز جديد در موسيقي 
ايراني است. هميشه در گوشه و كنار مملكت به دنبال صداها و آوازهاي ناب 
بود. هر جا صدايي مي شنيد در هر گوشه اين مملكت به سراغش مي رفت، 

آن را دنبال مي كرد و از آن مي آموخت.
شجريان در طول زندگي خود استادان بســياري را ديد و در كنار بزرگان 
آموخت. شجريان شيوه آوازي را در كنار استاداني چون طاهرزاده آموخت 
و از شاگردان دوامي بود. او در اين سال ها همواره آموخت و مي توان گفت 
خودآموزي يكي از ويژگي هاي مهم شــجريان است. شــجريان عالوه بر 
بهره مندي از اين اســتادان، خودآموز بود. خودآموزي كه هميشه به دنبال 
صداها و نواها بود. تحقيق و در كارش اعمال مي كرد. از آموخته ها به شكل 
مبتكرانه اي استفاده مي كرد. شجريان مدت كوتاهي از استادان گذشته ايران 
تقليد كرد و از اين تقليد گذشت. آن را رها كرد و خودش  صاحب سبك شد. 
شجريان صاحب مكتبي شد كه توانست شاگردان زيادي را نيز تربيت كند. 
اســتاد آواز ايران، همواره از كارها الهام مي گرفت و ابتكار به خرج مي داد. 
شجريان گنجينه اي ارزشمند است كه در ياد دادن و شاگرد پذيري و انتقال 
تجربيات به شاگردان هميشه مؤثر بود. بســياري از خواننده هاي مجرب 
امروز، شاگردان استادي هســتند كه از حضورش در اين سال ها به عنوان 
استاد بهره  بردند. شجريان يك درياست؛ دريايي پر از آموخته و تجربيات 
اســت كه براي همه مؤثر بوده و است. مردم ايران عمرشــان را با صداي 
ايشان زندگي كردند. شجريان حنجره خدا دادي داشت؛ صدايي فوق العاده 
زيبا. تعليماتي كه داشتند جان تازه اي به موسيقي ايران به خصوص آواز و 
موسيقي ســنتي بخشيدند. شــجريان توده مردم را با مفاهيم شعر حافظ 
آشنا كرد. او حافظ را به مردم شناساند. براي مردم وطنش خواند و چه زيبا 
 خواند. او همواره با مردم بوده و هست. شجريان نماينده  بحق فرهنگ ايران

 در دنياست.
شجريان نماينده راســتين و نماينده فرهنگ و هنر ايران زمين در جهان 
بودند و هستند. دوست داشتم در اين روزها و ساعت ها در كنار خانواده ايشان 
بودم و مي توانستم به مراسم ايشان بروم اما متأسفانه بنا به شرايطي كه در 
اين روزها دارم، نمي توانم. به همايون شجريان و خانواده شجريان و همچنين 

ملت ايران تسليت مي گويم.

مسئله اربعين از ديرباز براي شيعيان به خصوص مردم 
ايران جايگاه خاصي داشته اســت. با توجه به رواياتي 
كه در استحباب موكد زيارت اربعين وجود دارد، مردم 
ايران اين روز را همواره با برپايي مراسم هاي سوگواري و اجتماعات گرامي داشته و 

به ساحت مقدس سيدالشهدا و اهل بيت ايشان ابراز ارادت كرده اند.
در عراق نيز از قديم و طي ساليان دراز با توجه به تأكيد زيارت اربعين، مرسوم بوده 
است كه از شهرهاي مختلف همچون نجف به سمت كربال پياده روي مي كرده اند. در 
چندسال اخير اين راهپيمايي جنبه نمايش وحدت مسلمين پيدا كرد. اين مناسك 
به خصوص در عراق كه از سراسر جهان اسالم حتي غيرشيعيان و غيرمسلمانان در 
آن حضور پيدا مي كنند و ابراز تنفر از ظلم و جور و دفاع از مظلومين و اعالن پيروي 
از مكتب آزادي خواهي و آزادگي سيدالشهدا عليه السالم  هدف مشترك آن است، 

به اوج خودش رسيده بود و به حقيقت نمايش بزرگي بود.
امسال متأسفانه به دليل شرايط كرونا  نمي توانستيم مراسم هاي ماه رمضان، محرم 
و ساير مراسم ها را به شكل سنتي گذشــته برگزار كنيم. انتظار و اميد مي رفت كه 
در اربعين وضعيت بهتر شود. تصور نمي شد دوره بيماري كرونا طوالني شود. با اين 
حال مردم به رغم عشق وافر خودشان براي رفتن به كربال، راهيپمايي هايي محدود 
را در داخل انجام دادند و دستورات ستاد ملي مقابله با كرونا و توصيه ها و تأكيدات 
رهبر معظم انقالب، مسئوالن امر، رئيس جمهور و به ويژه مسئوالن بهداشت و درمان 
را با جان و دل پذيرفتند و خرد و تعقل ديني خودشان را نشان دادند. مردم به انواع 
شيوه ها و از منزل و البته با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي به ساحت سيدالشهدا 
عليه السالم ابراز ارادت كردند. پياده روي امسال اگرچه جمعي نبود اما مردم با ذكر 
و دعاي خود از منازل همبستگي مذهبي خود را حفظ و آثار و بركات دعا از منازل 

را همانند پياده روي جمعي محافظت كردند.
ما بايد در برنامه هاي ديني خودمان تعقل و فلســفه مسئله را رعايت كنيم. مسئله 
حفظ جان خود و ديگران در اسالم مقدم بر بسياري از امور است؛ جز دفاع و جنگ 
كه دفاع از سرزمين، دين و ناموس است و در آنجا شرايط اقتضا مي كند افراد اقدام 
كنند ولو اينكه جان شان به خطر بيفتد، در غيراين موارد احكام اسالم حتي در مورد 
نماز، روزه و حج و بسياري ديگر از احكام مهم اسالمي اگر در تعارض با حفظ جان 
ديگران يا خود انسان قرار بگيرد، حكم بر تعطيلي آنها مي دهد تا چه برسد به اعمال 

مستحبي ديگر همچون زيارت و راهپيمايي اربعين.
ما شــاهد بوديم كه در دهه60 به داليلي كه در روابط ايران و عربستان پيش آمد 
و جفايي كه به زائران ايراني شد، 3سال حج تعطيل شد. مردم آن فريضه عظيم را 
مهم مي دانستند، ولي فريضه مهم تر كه حفظ عزت ايران و دفاع از عزت مردم بود را 
مهم تر تشخيص دادند و به تشخيص حضرت امام احترام گذاشتند. در قضيه اربعين 

هم مردم با وجود اينكه مسائل ديني برايشان مهم است، مسائل 
ملي و همبستگي و سالمت جمعي خودشان را نيز براساس اهم 

و مهم و قاعده تزاحم كه يك قاعده عقلي و فقهي است در نظر گرفتند و به وظيفه 
اهم خود عمل كردند كه جاي تقدير و تشكر دارد.

شجريان يک مكتب بود همبستگي عقلي و شرعي مردم 
در اربعين ويژه

19

7

10

12

اده
ف ز

 نج
يما

م/ ن
سني

س: ت
عك

د -
شه

ر م
ن د

ريا
شج

ي 
وار

وگ
م س

راس
ن م

ضرا
 حا

ي از
وير

تص

صداي ما بود
 صفحه هــاي ويــژه روزنامه 
همشــهري در اندوه درگذشت 

استاد محمدرضا شجريان 

گزارش ها و عكس   هايي از اولين ساعات 
درگذشت استاد در مقابل بيمارستان جم  
تا لحظــه پــرواز از تهران به ســمت 

مشهدمقدس در بهشت زهرا )س(

حســرت وداع؛ تالش دوستداران 
اســتاد شــجريان براي وداع با او در 

بهشت زهرا نافرجام ماند

گزارش اختصاصي همشهري از توس؛ 
ســوگواری زودهنگام مشهدی ها در 

آرامگاه فردوسی

همراه با يادداشت هايي از:
ارشد طهماسبي، صديق تعريف،  سيد 
محمد بهشتي، احمد مسجد جامعي و 

احسان حسيني نسب 

حلقه اتصال نسل قديم و جديد 
آواز ايران؛ حســام الدين ســراج از 
كالس های درس شجريان و آثارش 

مي گويد

واكنش اهالي سياســت به درگذشت 
محمد رضا شجريان 

شجريان، صداي ايران؛ درگذشت 
استاد محمدرضا شجريان مورد توجه 
گســترده رســانه ها و ديپلمات هاي 

خارجي قرار گرفته است

2گفت وگــو از اســتاد محمدرضــا 
شــجريان در ســال هاي پيــش از 
انقالب با مجله »تماشــا« و روزنامه 

»اطالعات« 

ادامه 
در صفحه 2

2

5

»همراهان دل، در مسير مشهد هستم. منوط بر اينكه تمامي 
شرايط مطابق تصميمات گذشــته در توس مهيا باشد، فردا 
صبح پيكر پدر را در جوار آرامگاه حضرت فردوسي به خاك 
خواهيم ســپرد« اين متن را همايون شجريان ساعت شش 
و نيم بعدازظهر ديــروز توييت كرد، در پايــان يك روز بلند 
كه براي خانواده شــجريان از مراسم تشــييع زودهنگام در 

بهشت زهرا)س( آغاز شده بود.  

شــب قبل تر، همايون گفته بــود با توجه به بيمــاري كرونا 
نمي تواند به مردم بگويد در مراسم خداحافظي با پدرش شركت 
بكنند يا نكنند، با اين وجود هزاران نفر در اولين ساعات جمعه 
خودشان را به بهشت زهرا رسانده بودند؛ از حسين عليزاده، كه 
گفت نمي خواهد در قاب دوربين هاي صداوسيما ديده شود تا 
عباس صالحي، وزير ارشاد، تعداد زيادي از بازيگران سينما و 
حجت االســالم محمود دعايي كه بر پيكر استاد نماز خواند. 

محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهــور، ديروز گفت در 
پاسخ به درخواست خانواده شجريان، به وزير ميراث  فرهنگي، 
گردشگری و صنايع دستی و همچنين سرپرست استانداری 
خراسان رضوی دستور داده كه با خاكسپاري استاد در محوطه 
آرامگاه فردوسي در شهر توس موافقت شود. عكس هايي هم 
منتشر شد كه نشان مي داد آرامگاه شجريان، در كنار آرامگاه 

مهدي اخوان ثالث، شاعر پرآوازه معاصر خواهد بود.

پيكر استاد شــجريان ديروز صبح به زادگاهش منتقل شد، 
ساعت ها پيش از آنكه اعضاي خانواده اش با اتومبيل خود را 
به مشهد برســانند. پيش بيني مي شود چنانچه خاكسپاري 
امروز انجام شود، حضور مردم در اين مراسم چشمگير باشد. 

علي بيرجندي نژاد، رئيس سازمان نظام پزشكي مشهد، عصر 
ديروز به ايسنا گفت:»رعايت پروتكل های بهداشتی، استفاده 
از ماسك و رعايت فاصله ايمن را برای همه تجمع های اجباری 

توصيه می كنيم اما برای اين مورد توصيه ما اين است كه همه 
ســعی كنند از طريق فضای مجازی و ابزارهای غيرحضوری 

مراسم را دنبال كنند و ابراز ارادت داشته باشند«
اســتاد محمدرضا شــجريان، عصر پنجشــنبه گذشته، در 
بيمارستان جم تهران از دنيا رفت. او كه هنگام مرگ 80 سال 

داشت، ماه ها بود كه با بيماري سرطان مي جنگيد.
صفحه هاي3، 17،4 و 18 را بخوانيد.
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  وزيــر خارجــه در ادامــه 
رايزني هــاي ديپلماتيــك دیپلماسی

ديروز بار سفر بست؛ مقصد او 
چين بود. چين و روســيه از اعضاي دائم 
شــوراي امنيت و از نزديك ترين دوستان 
ايران هســتند كه نقش مهمي در برجام 
داشتند؛ با اين حال به نظر مي رسد محور 
اصلي رايزني هاي ظريف در چين عالوه بر 
موضوعات سياسي و منطقه اي، تجارت و 

شايد سالمت باشد.
ســعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت 
خارجه ايران دستور كار ســفر ظريف را 
تبادل نظر در مــورد تحوالت بين المللي، 
منطقه اي و گســترش روابــط دوجانبه 
ذكر كرد و افزود: 2 كشــور در عرصه هاي 
مهمي مانند مقابله بــا يكجانبه گرايي و 
مداخله آمريكا در امور داخلي كشــورها 

اتفاق نظر دارند.
خطيب زاده بعــداز ظهر ديــروز هم در 
صفحه توييتر خود نوشت: »در پنجاهمين 
سالگرد برقراري روابط ديپلماتيك ايران و 
چين، 2 كشــور مصمم به گسترش بيش 
از پيش مشــاركت راهبردي بــا يكديگر 
هستند. با وجود فشــار حداكثري اياالت 
متحده، چين شــريك نخست اقتصادي 

ايران است.«
چانگ هوا، سفير چين در تهران هم سفر 
ظريف به اين كشــور را براســاس دعوت 
وانگ يي نخســت وزير و وزير امور خارجه 
عنوان كرد. ايران و چين در جريان ســفر 
5ســال قبل رئيس جمهور چين به ايران 
براي انعقــاد يك قرارداد تجــاري تفاهم 
كردند كه به برنامه جامع 25ساله معروف 
است؛ البته در دو، سه ماه اخير ادعاهايي 
درباره اين قرارداد منتشر شده بود، اما از 

طرف مقامات ايران تكذيب شد.
قرارداد ايران و چين نخستين بار با حمله 
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق 
به چالش كشيده شــد، اما مدتي بعد در 
خارج هم مــورد اعتراض قــرار گرفت و 
اكانت فارسي توييتر وزارت خارجه آمريكا، 
با انتشار چند توييت اين سند همكاري را 
همچون قــرارداد »تركمانچاي« توصيف 
كرد. غالمرضا انصــاري، معاون اقتصادي 
وزارت خارجــه در آن زمان با اشــاره به 
اين توييت ها گفت : »طبيعي اســت كه 
كشــورهاي غربي نگران روابــط ايران و 

چين باشند.«
از جمله ادعاهايي كه درباره قرارداد ايران 
و چين مطرح شد واگذاري جزيره كيش 
به چيني ها و يا تخفيــف در فروش نفت 
به چين بود اما مقامات وزارت خارجه اين 

ادعا ها را مضحك توصيف كردند.
در جريان بيانيه مشاركت جامع راهبردي 
ايران و چين كه بهمن ســال94 منتشر 
شــد طرفين بر مذاكرات براي رسيدن به 
چارچوبي براي همــكاري در حوزه هاي 
حمل ونقل، راه آهن، بنادر، انرژي، صنايع، 
تجارت و امنيتي – دفاعــي توافق كرده 
بودند. سفر ظريف به پكن يك هفته مانده 
به اتمام تحريم تسليحاتي ايران براساس 
قطعنامه2231 شوراي امنيت انجام شده 
است، در شرايطي كه گفته مي شود چين 
و روســيه خود را براي اين موعد و فروش 
ســالح، جنگنده و ديگر ادوات نظامي به 

ايران آماده كرده اند.
ظريف دفعه قبل چند هفته قبل از علني 
شدن شــيوع كرونا در ايران يعني دي ماه 
سال98 به چين سفر كرده بود، كشوري 

كه گفته مي شود ويروس كرونا نخستين بار 
از شــهر ووهان در اين كشور انتشار يافته 

است.
ايــران و چيــن از بعــد از شــيوع كرونا 
همكاري هاي بهداشــتي هم داشته اند و 
به نظر مي رســد در جريان سفر ظريف به 
اين كشــور رايزني بــراي دريافت دارو و 
اقالم پزشكي مرتبط با كرونا از محورهاي 

مذاكرات باشد.
وزير خارجه همچنيــن دوم مهرماه هم 
براي رايزني با همتاي روس به مسكو سفر 

كرده بود.
ايران مثل چين با روسيه هم يك قرارداد 
بلندمدت به طول 20سال دارد كه مدت 
اجراي آن سال آينده به پايان مي رسد و به 
گفته محمد جواد ظريف، وزير خارجه قرار 

است اين قرارداد تمديد شود.

عكس خبر

ظریف امروز با همتای چینی خود دیدار می کند. عکس تزئینی است.

مراسم عزاداري و قرائت زیارت اربعین با حضور 
رهبر معظم انقالب

در اربعين شهادت سيد و ساالر شــهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم، 
مراسم عزاداري در حسينيه امام خميني)ره( با حضور رهبر معظم انقالب اسالمي 
برگزار شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در اين مراسم 
كه به علت رعايت دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله با كرونا بدون حضور جمعيت 

برگزار شد، آقاي مطيعي به قرائت زيارت اربعين و ذكر مصيبت پرداخت.

در حاشيه سياستسفر ظريف به چين در آستانه لغو تحريم تسليحاتي

  موضع گیري علیه انحراف، مبناي ردصالحیت
خبرگزاري برنا درباره احتمال حمايت احمدي نژاد از غالمحسين الهام 
به عنوان »كانديداي اجاره اي« به نقل از محمدحســن قديري ابيانه، 
فعال سياسي اصولگرا نوشته: »به نظر مي رسد الهام براي كانديداتوري 
1400مشــكل تأييد صالحيت خواهد داشــت چراكه او مسئوليت 

اجرايي بااليي نداشته است.«
 قديري ابيانه همچنين با تأكيد بر ردصالحيت شــدن الهام از طرف 
شوراي نگهبان گفته : »اگر كسي راجع به انحراف موضعي نگرفته باشد 
از نظر شــوراي نگهبان يك امتياز منفي محسوب مي شود. به عبارت 

ديگر شوراي نگهبان بايد اين جنبه را درنظر بگيرد.«

  رئیس جمهور بعدي و تکلیف جنگ سرد 
يك فعال سياسي گفته كه دولت بعدي بايد بتواند در حوزه سياست 
خارجي تكليفش را با كشوري مثل عربستان سعودي روشن كند و به 
جنگ سرد پايان دهد. به گزارش ايسنا، ايرج نديمي با اشاره به مواضع 
عربستان سعودي عليه ايران گفت: نمي شود در جنگ سرد باقي ماند. 
بازيگردان اصلي مشــكالت امروز ايران در حوزه بين الملل عربستان 
سعودي و آمريكا هستند و ايران بايد تكليف خود را با آنها يكسره كند.

رئيس قوه قضاييه پس از 6 ماه وقفه، سفرهاي استاني خود را از سر گرفته است

دوگانه پروتكل ها و سفرهاي استاني
رئيس قوه قضاييه در ادامه سفرهاي استاني خود، 

سیاست 
پنجشنبه گذشــته به همراه هيأتي از مسئوالن داخلی

قضايــي به خراســان جنوبي ســفر كــرد. اين 
هجدهمين سفر استاني سيدابراهيم رئيسي از زمان انتصابش به 
رياست قوه قضاييه در اسفندماه 97 است. سفرهاي استاني رئيس 
قوه قضاييه همزمان با آغاز شيوع كرونا در اواخر بهمن 98 براي 
يك دوره 6ماهه تقريبا متوقف شد و از 20شهريور 99 به اين سو 
از سر گرفته شده است. رئيسي نخستين سفر استاني خود را در 
18فروردين 98 به استان گلستان انجام داد و تا 27بهمن 98 به 
استان هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، 
مركزي، كردســتان، زنجــان، هرمزگان، آذربايجان شــرقي، 
اصفهان، البرز، يزد، بوشــهر  و كرمان ســفر كــرد. در فاصله 
27بهمن98 )آغاز شيوع كرونا در ايران( تا 20شهريور99، تنها 
سفر استاني رئيس قوه قضاييه به استان فارس)22خرداد99( 
بوده است. اما امروز شاهد آن هستيم كه رئيسي سفرهاي استاني 
خود را از سر گرفته و طي يك ماه گذشته به 3استان چهارمحال 
و بختياري، اردبيل و خراسان جنوبي سفر كرده است. دور تازه 
سفرهاي استاني رئيس قوه قضاييه با موج جديد كرونا در كشور 
همزمان شده اســت. با اين حال، به نظر مي رســد كه شكل و 
برنامه هاي رئيس قوه قضاييه در اين سفرها تغيير كرده است؛ 
ديدارهاي مردمي و چهره به چهره كاهش يافته و سخنراني هاي 
عمومي همانند گذشته انجام نمي شود و برخي ديدارها، جلسات 
و ســخنراني ها براي مسئوالن محلي و اســتاني نيز به صورت 

ويدئو كنفرانس برگزار مي شوند.

پروتکل ها، سفرهاي استاني و انتخابات
طي ماه هاي گذشته ســفرهاي اســتاني و ديدارهاي مردمي 
سيدابراهيم رئيسي و محمدباقر قاليباف، روساي 2 قوه قضاييه 
و مقننه خبرساز شده است. اين در حالي است كه در اين مدت، 
حسن روحاني، رئيس جمهور كه خود رياست ستاد ملي مقابله با 
كرونا را بر عهده دارد، از ديدارهاي عمومي و جمعي پرهيز كرده 
اســت. موضوع ديد و بازديدهاي عمومي و سفرهاي استاني در 
فاصله كمتر از يك  سال تا انتخابات رياست جمهوري 1400، حاال 
به مناقشه ميان 3نامزد پيشين انتخابات رياست جمهوري 1396 
تبديل شده است؛ 3نامزدي كه حاال هر يك از آنها، رياست يكي 
از قواي كشــور را عهده دار هستند. حســام الدين آشنا، مشاور 
رئيس جمهور طي يادداشتي بدون اينكه مخاطب خود را معرفي 
كند، در حساب توييتر خود نوشت: »سفرها را چند  ماه زود شروع 

نكرده ايد! اين سفرها براي ديدن است يا ديده شدن؟ اين سفرها 
نظارتي است، زيارتي است، نمايشي است يا انتخاباتي؟« مناقشات 
بر سر ديدارهاي عمومي پس از آن باال گرفت كه هفته گذشته 
برنامه جلسه سران قوا به دليل ديدار قاليباف از بيمارستان امام 
خميني و محل بستري  بيماران كرونا از ســوي دولت لغو شد. 
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور در توضيح درباره اين 
تصميم دولت گفت كه جلسه اخيرا به دليل پروتكل هاي بهداشتي 
لغو شــد. او به كنايه گفت : »تا زمان انتخابات خيلي مانده، اما 
برخي به اسم رسيدگي به مشكالت مردم سفر كرده و حرف هاي 
تبليغاتي مي زنند و انتظارات مردم را بــاال مي برند. درحالي كه 
براي حل مشكالت مردم نبايد شعار و تبليغات انجام شود. از اين 

جلساتي كه اخيرا لغو شده، زياد اتفاق مي افتد.«
ديدار قاليباف از بخش بيمــاران كرونايي در باالترين ســطح 
و واكنش رئيس جمهور را در پي داشــت. حســن روحاني روز 
چهارشنبه 16 مهر در جلسه هيأت دولت در بخشي از سخنان 
خود درباره علت لغو جلسه سران قوا و حواشي آن گفت: در تمام 
مواردي كه من در طول اين مدت شك كردم، خودم از ستاد كرونا 
ســؤال مي كردم كه چه كنم و آيا اين اجتماع باشد؟ اين وظيفه 
ديني و شرعي من بوده اســت. وي افزود: كسي نمي تواند وسط 
سيل بايستد و بگويد نمي ترســم؛ خب، بايست تا آب بيايد و تو 
را ببرد. وســط زلزله نمي توان زير سقف ايستاد، اگر مي خواهي 
بايستي، خب بايست تا سقف روي سرت خراب شود. بايد به عقل 
و شرع و پروتكل هاي بهداشتي توجه كرده و آنها را عمل كنيم. 
قاليباف نيز در واكنشي تلويحي به اين سخنان رئيس جمهور، طي 
اظهاراتي درخصوص حواشي ايجاد شده پس از حضور وي در يكي 
از بيمارستان هاي تهران براي پيگيري وضعيت درمان بيماران 
كرونايي، گفت: ما يك عقل معاد داريم، يك عقل معاش؛ در مبارزه 
با كرونا، پرستاران و پزشكان با عقل معاد مجاهدت كردند نه با 
عقل معاش. وي افزود: آن چيزي كه ما را از جنگ اقتصادي و كرونا 
بيرون مي برد، وحدت و صميميت و پرهيز از اختالف است. نبايد 
موضوعاتي جز آنچه مشكل مردم است را به ميان آوريم و نبايد جز 
حل مشكالت مردم به چيزي فكر كنيم. محمود واعظي، رئيس 
دفتر رئيس جمهور هم با تأكيد بــر اينكه بايد پروتكل ها رعايت 
شود، گفت: حاال يك شخصي رعايت نمي كند، خودش تصميم 
گرفته است؛ اينكه بيايد در يك جلسه، 2 قوه ديگر را مبتال كند، 
كار درستي نيست. وي ادامه داد: امروز در آمريكا ترامپ به كرونا 
مبتال شده است، آيا برايش افتخار است؟ يا اينكه مي گويند كسي 

كه نتوانسته خودش را اداره كند، مي تواند كشور را اداره كند؟

امکانات نظامي در اختیار ستاد کرونا
سپاه و ارتش اعالم كردند كليه ظرفيت ها و امكانات بهداشتي 
نيروهاي مسلح به صورت كامل در اختيار ستاد ملي مبارزه با 

كرونا قرار مي گيرد

ستادكل نيروهاي مسلح طي اطالعيه اي اعالم كرد: كليه مراكز درماني و 
بيمارستان هاي نيروهاي مسلح با حداكثر ظرفيت در اختيار بيماران مبتال نظامی

به كرونا قرار گرفت. در اطالعيه اين ستاد آمده است: پيرو پذيرش و ارائه 
خدمات درماني به مبتاليان ويروس كرونا در 8 ماه گذشته توسط بيمارستان ها و مراكز 
درماني نيروهاي مسلح، پس از صدور فرمان فرمانده معظم كل قوا به سردار سرلشكر 
پاسدار محمد باقري، رئيس ستادكل نيروهاي مسلح در تاريخ 17مهر كليه مراكز درماني 
و بيمارستان هاي نيروهاي مسلح با حداكثر ظرفيت در اختيار بيماران مبتال به كرونا قرار 
گرفت. سردار رمضان شريف، سخنگوي سپاه و مسئول روابط عمومي كل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمي از دستور سرلشكر حســين سالمي به ســتاد فرماندهي كل و كليه 
فرماندهان نيروها و سپاه هاي استاني و همچنين رئيس سازمان بسيج مستضعفين براي 
خدمت رساني فراگير به مبتاليان به كرونا در سراسر كشور خبر داد. به گزارش سپاه نيوز 
وي افزود: براســاس دســتور فرمانده كل ســپاه مقرر شده اســت كليه ظرفيت ها و 
توانمندي هاي حوزه بهداشت، درمان و علوم پزشــكي اين نهاد شامل منظومه مراكز 
درمانــي و بيمارســتان هاي ثابــت و ســيار )صحرايي(، دانشــگاه علوم پزشــكي 
بقيه اهلل االعظم)عج( با آرايش جديد و همه جانبه، عملياتي و در امتداد خدمت رساني هاي 
8ماه گذشته به ارائه خدمات درماني مورد نياز به مبتاليان ويروس كرونا بپردازند. سردار 
شريف همچنين تقويت اقدامات دفاع زيستي و سازماندهي و نقش آفريني هاي بسيجيان 
در مقابله با موج جديد بيماري كوويد-19 براي ارائه خدمات بهداشــتي پيشگيرانه و 
تامين و توزيع اقالم مورد نياز مردم عزيز در سراسر كشور مانند ماسك و مواد ضد عفوني 

را از موضوعات مورد تأكيد فرمانده كل سپاه در اين دستور عنوان كرد.
معاون هماهنگ كننده ارتش هم در پــي صدور فرمان فرماندهــي معظم كل قوا به 
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، گفت: ارتش جمهوري اسالمي ايران همچون ماه هاي 
گذشته و با توان بيشــتر در خدمت مردم شــريفمان خواهد بود تا ان شاءاهلل كمترين 
آسيب را در زمينه بيماري كرونا داشته باشيم. به گزارش ايسنا، دريادار سياري، معاون 
هماهنگ كننده ارتش اذعان داشت: از آنجايي كه ويروس منحوس كرونا شيوع فراواني 
پيدا كرده و فرماندهي معظم كل قوا در فرمان اخير ابالغ فرمودند امكانات بهداشــتي 
نيروهاي مسلح به صورت كامل در اختيار ستاد ملي مبارزه با كرونا و در خدمت مردم 
قرار گيرد، ما نيز همزمان با طي مراحل دريافت ابالغيه فرمان فرماندهي معظم كل قوا 
از ستاد كل نيروهاي مسلح، بالفاصله در ارتش جمهوري اسالمي ايران اقدامات الزم را 
انجام داديم كه اهم آن سياستگذاري و ابالغ سامانه بهداشت و درمان ارتش در مكاتبه اي 
به همه مبادي بهداشتي و درماني نيروهاي زميني، پدافند هوايي، هوايي و دريايي بوده 
كه با آمادگي صددرصدي تمامي ظرفيت  بيمارســتان ها و امكانات درماني ارتش را با 

برنامه ريزي جديد و متناسب با افزايش نيازها در خدمت به مردم به كار گيرند. 

پاسخ ایران به تحریم هاي تازه 
 تحريم هاي تازه آمريكا عليه ايران به طور مستقيم واردات دارو و اقالم 

سیاست 
ضروري را هدف قرار داده اســت. دولت آمريكا در دور تازه اقدامات خارجی 

ضد ايراني در واپســين روزهاي رياســت جمهوري 4ساله ترامپ 
18بانك ايراني را كه ادعا كرده تاكنون تحريم هاي پيشــين آمريكا را دور زده اند، 
تحريم كرد. حســن روحاني، رئيس جمهور روز جمعــه در گفت وگوي تلفني با 
رئيس كل بانك مركزي اقدامات دولت آمريكا را در چارچوب تالش هاي تبليغاتي-

سياسي با اهداف داخلي خودشان و بي ســرانجام دانست و گفت: دولت آمريكا در 
چارچوب تحليلي غلط بــر اين باور بود كه اين تحريم هــا مقاومت ايران را در هم 
مي شكند و ما را دچار مشكل مي كند، اما گذشــت زمان نشان داد كه اين تحليل 
به شدت با واقعيت فاصله دارد و ناكارآمد بوده است.  محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه كشورمان هم در پي اين تحريم ها در صفحه توييترش نوشته بود: در بحبوحه 
شــيوع كوويد-19، رژيم آمريكا مي خواهد كانال هاي باقيمانده ما براي پرداخت 
هزينه غــذا و دارو را از بيــن ببرد. ظريف بــا تأكيد بر اينكــه توطئه چيني براي 
گرسنگي دادن به يك جمعيت، جنايتي عليه بشريت است، ادامه داد: ايراني ها اين 
بي رحمي هاي اخير را دوام خواهند آورد. مقصران و كساني كه اين اختيار را ايجاد 

مي كنند- كساني كه پول ما را بلوكه مي كنند- با عدالت مواجه خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه در سفر به خراسان جنوبی، از پاسگاه مرزی یزدان در نقطه صفر مرزی با افغانستان بازدید کرد.

   جانباختگان تشييع سردار، »شهيد« هستند
از میان 31استان کشور، رئیس قوه قضاییه تاکنون به 18استان سفر کرده است. درحالي که رئیسي 13استان سفر نکرده دارد، براي دومین بار 
به خراسان جنوبي سفر کرده است. او پیش تر در خردادماه 98 براي نخستین بار به عنوان رئیس قوه قضاییه به این استان سفر کرده و در جمع 
راهپیمایان روز قدس سخنراني کرده بود. توجه ویژه رئیس قوه قضاییه به این استان، احتماال به این دلیل است که او نماینده مردم این استان در 
مجلس خبرگان رهبري است. رئیسي در سفر اخیر خود به استان خراسان جنوبي، با خانواده  هاي شهداي دادگستري این استان که در حادثه 
تشییع پیکر شهید سلیماني در کرمان به شهادت رسیدند، دیدار کرد. رئیس قوه قضاییه در این دیدار گفت: طي مالقاتي که با مقام معظم رهبري 
داشتم، ایشان گفتند کساني که در حادثه روز تشییع شهید سلیماني در کرمان از دنیا رفتند، در حکم »شهید« هستند و فرمودند به بنیاد شهید 
اعالم کنید کار هاي مربوط به این شهدا را انجام دهد. رئیسي تصریح کرد: شهداي روز تشییع پیکر حاج قاسم سلیماني در کرمان، با تصمیم و 

اراده و بعضا با غسل شهادت عازم مراسم تشییع شده بودند.
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 همبستگي عقلي و شرعي مردم 
در اربعین ویژه

به نظر مي رســد اين رفتار عاقالنه بايد درسي 
باشد تا به ديگر توصيه هاي اين روزها نيز بيشتر 
توجه شــود. اپيدمي گســترده و فراگير كرونا دردآور است و روزانه 
باالي 4هزار نفر مبتالي جديد شناسايي مي شوند و چه بسا مبتاليان 
ديگري نيز هســتند كه يا مراجعه نمي كنند يا عالئم خفيفي دارند 
و روزانه بيــش از 200نفر از هموطنان مان هم جان خودشــان را از 
دست مي دهد. اين اقتضا مي كند كه مردم اين اولويت شرعي، عقلي 
و اخالقي را بر هر كار ديگري مقدم بدارند و بــا رعايت توصيه هاي 
بهداشتي خداوند هم تفضل كند و اين بليه از كل عالم به ويژه از وطن 
عزيزمان ايران رخت ببندد و مردم يك بار ديگر در امنيت بهداشتي و 

سالمت كامل بتوانند به زندگي عادي خودشان ادامه دهند.

ادامه از 
صفحه اول



شجريان به بسط زبان 
فارسي مدد رسانيد

هم شجريان است، هم 
نصرت فتح علي خان 

بيداد 

شجريان تبلور چند 
دهه  موسيقي ايران

 ما بدون شما 
زودتر پير مي شويم

ايران ســرزمين هنر و هنرمنــدان بوده و 
هست. در دوره ما بسياري از اصحاب شعر 
و هنر و انديشه درخشيده اند. همه آنها در 
جايگاه رفيع خود منزلتي در خور دارند و 

عزيزند و محترم.
 اســتاد محمدرضــا شــجريان يكــي از 
جمع اينان اســت كه محضر بســياري از 
پيشكســوتان روزگار خــود را به ويژه در 
زمينه شعر و موسيقي و كم و بيش خط و 
خوشنويسي دريافت و با استعداد سرشار 
و پشتكار تحســين برانگيزش از همه آنها 
به خوبي بهــره برد و با تلفيقــي از قديم و 
جديد، ســنت هاي اصيلي را پايه گذاشت 

و ماندگار كرد. 
شاگردان مستقيم و غيرمستقيم او عرصه 
هنر و به ويژه آواز و موســيقي را دگرگون 
كردند. تأكيد او بر انتخاب اشــعار فاخر از 
شاعران كهن و نوپرداز و روايت او در قالب 
موسيقايي به بسط و ماندگاري زبان و ادب 
فارسي بسي مدد رســانيد. درگذشت او 
ضايعه اي جبران ناپذير است اين غم و اندوه 
را بــه خانواده محترم، خيل دوســتداران 
او و جامعه فرهنگ و ادب كشــور تسليت 

مي گويم.

موســيقي زمــان ساســانيان يكــي از 
پيشروترين موســيقي هاي زمانه اش بود 
و تأثيــر بســزايي، حداقل، بر موســيقي 

تمدن هاي همجوار ايران داشت.
در جهان پرهياهوي معاصر سده اخير ما، 
كه دوره ارتباطات گســترده ملل است 
و در حقيقــت زمانه ســنجش تمامي 
عملكردهاي بشري در همه عرصه هاي 
هنري و علمي و صنعتي و... محســوب 
مي شود، موســيقي ما حرف چنداني 
براي گفتن به جهانيان نداشت و هيچ گاه 
نتوانســت صداي بلند و رســايي در حد 
موسيقي ممالكي چون هند و پاكستان و 
مصر و... حتي جمهوري آذربايجان كنوني 

كه زماني جزء ايران بود، داشته باشد.
بررســي علل و عوامل اين موضوع در اين 
مجال مقدور نيســت، اما اصــل موضوع 
معطــوف بــه بي توجهــي مــا ايرانيان 
به موســيقي و بي مقدار دانســتن آن در 
سده هاي اخير بود و است. چنان كه تبعات 
اين نــگاه در همين جامعه امــروزي نيز 

مشهود و عيان است.
موســيقي دانان ايراني در كمتر دوره اي 
از تاريخ اين ســرزمين تحــت حمايت 
قرار گرفته و در بيشــتر مقاطع به خاطر 
پرداختن به اين هنر، دســت و گردن از 
دست داده اند. بنابراين، به حكم تجربه 
دريافته اند كه تنها توقع از قدرتمداران 
اين باشــد كه اگر حمايت نمي كنيد و 
صله نمي دهيد و ... حداقل دست و ساز 
ما را نشكنيد و كاري به كارمان نداشته 

باشيد.
از زمان درويش خان گرفته تا زمان وزيري و 
زمان... چنين بوده و است. اما اين موسيقي 
بي رمق نگه  داشته شده هيچ گاه از ميدان به 
در نرفته و همچنان به پايمردي و پايزني 
مردمان اين سرزمين به جا مانده است؛ به 
كوشش همان درويش خان ها و وزيري ها و 
قمرها و ... و در اين دهه هاي اخير لطفي ها 

و شجريان ها و ....
بگذار به خاطر بي رمقي منتج از فشــارها؛ 
مردم جهان، نصرت فتح علي خان و عاليم 
قاســم اف و  ام كلثوم را بيشتر از شجريان 
ما بشناســند، امــا چه باك، پــدران آنها 
كه سر بر ســر اين راه نثار نكرده اند. پس 
قياس مع الفارقي است. ما راه خود را ادامه 
مي دهيم تا آن زمان كه .... و امروز و تا ابد 
شجريان براي ما هم شجريان است و هم 

نصرت فتح علي خان و هم....

بگذاريــد در همين جمله اول جــرم جراحت 
جمع شــده در جم را جاری كنــم . صدای آن 
جمعيتی كه در اولين غروب سياوش چاووشان، 
ناله از مرغ سحر می طلبيد، می دانست كه از تن 
شب در پيش، پيراهن سپيده در نخواهد آمد. اين 
ظلمات كارشب نبود، هيچ شبی در كار نبود. روز 
بود كه شهر سياه پوشــيده در سوگ صدا ترين 
صدا. نمی دانست، چه بخواند كه قواره غمگينی 
اين مهر بی مهر شود. مهری كه اولش به نام او بود 

و اكنون دلش به رفتن او نامدار شد. 
كار ما و شــجريان بايد اين طور ختم می شد. 
خبرهای جعلی، مخاطره خبــر نهايی را خط 
به خط با اندوه مــا رج می زد. قرار بــود با اين 
ترس ها و تلواســه های جور و ناجور، خرد خرد، 
جشنواره شــجريان راه بيندازيم در سر و سرا . 
حافظه را جمع بزنيم تــا ذهن بجورد و بيابد ته 
تصنيف ها و سر تحريرها، تا به هم وصل كند شور 
به شوشتری، بيات ترك  به بيات عجم، سه گاه به 
راست پنجگاه، گل های رنگارنگ به گل های تازه، 
جشن هنر به جشن طوس، چاووش به شب نورد، 
بيداد به بت چين، نوا به هم نوا، در خيال به خلوت 
گزيده، شب، سكوت، كوير به جام تهی، سخن 
عشق به آسمان عشق، سعدی به حافظ ، نظامی 
به ابتهاج و باز از ابتدا به انتها. شجريان اين طور 

بود كه هميشه جاری می شد.
اين رسم شجريانی ها بود. يک قانون بود. همه 
می دانستند. همه آنهايی كه شب های نمناك 
جم را شــبيه شــب های بی بليتی كنسرت ها 
كردند. همه آنهايی كه صورت تب زده را با شبنم 
اشک چسب نرده بيمارستان كردند، می دانستند. 
همه آنهايی كه خبر ها را با اشــک می خواندند، 
می دانستند. همه آنهايی كه با آه نام همايون را 
می آوردند، می دانستند. همه خوب بلد بودند   
كه سينه ماال مال، كجای مضراب عليزاده و زخمه 
كلهر وقتی می خورد به حرير شــجريان لبريز 
می شود. آنها می دانســتند وقتی هر اجرا هنوز 
به ته تتمه نرسيده، های و هوار ، مرغ سحر بايد 
بلند شود. بدون ناله آن مرغ اندوهگين چگونه 
اين شب ها را بايد سر كرد. آنها همه می دانستند 
كه شبی چنين در راه است؛ شبی كه سرانجام، 
امشب اســت.  شب از راه رســيده، شب سوگ 
سياوش است. شبی كه در شاهنامه ها مقدر شده. 
شبی كه خيال خاك جمع شود كه همه گنج ها 
به او سپرده خواهد شد. همين كه آخرين غم زده 
اين غم راهی خانه شود. وقتی صدايی در شب 
نباشد. اتفاق خواهد افتاد. صدای داود در سينا 
ماند و صدای سياوش در سينه ها. شب روسياه 
بی سياوش شهر را به تتمه غم می گذارد. شب 

نمی داند نام ديگر»جم« ، »فجر« است.   

مي توان گفت شجريان يكي از بزرگان چند دهه 
اخير موسيقي به شمار مي آيند و از بزرگان تاريخ 
موسيقي ما هستند. شجريان يكي از پركارترين 
و زحمتكش ترين هنرمندان حوزه موســيقي 

هستند كه هنر آوازشان با شرايط اجتماعي 
و تاريخي امروز ايران پيوند خورده است و 
ابعاد شخصيت اجتماعي ايشان برجسته 

بوده است.
شجريان ســال هاي ســال براي خلق 
آثارشــان تالش مســتمر كردند و آثار 

ماندگاري از خود به جا گذاشته اند. شجريان 
در اين چند دهه با گروه هاي برجسته مختلف 

موسيقي همكاري داشــته اند و مي توان گفت 
ايشان تبلور چند دهه موسيقي آوازي ما هستند. 
پاره اي از آثار ماندگار ايشــان را مي توان آثاري 

كه با اســتاداني چون محمدرضا لطفي و پرويز 
مشكاتيان همكاري داشتند نام برد و همچنين 
برخي از آثاري كه با گروه خودشان اجرا كرده اند.
شــجريان آثار جديــدي در اين ســال ها خلق 
كرده اند و در اين ســال ها روي شعرهاي جديد 
نيــز كار كرده اند كــه اميــدوارم در آينده اين 
خوانش ها تبديل به يک ســنت موسيقي ايران 
شود. محمدرضا شجريان يكي از محبوب ترين 
هنرمندان چند دهه اخير به شــمار مي آيد كه 
فقدان اين اســتاد بزرگ تألم و تأثر زيادي براي 
هوادارانش و همچنين كساني كه عشق و عالقه 

به موسيقي ايران دارند، به وجود آورده است.

 احمد مسجدجامعي
عضو شوراي شهر

ارشد طهماسبي
آهنگساز و نوازنده تار

 عليرضا محمودی
روزنامه نگار

صديق تعريف
خواننده موسيقي ايران

 احسان حسيني نسب
روزنامه نگار

آخرين تصوير رسمي اش، آنجا كه رسما اعالم مي كند سرطان دارد، هنوز 
هيچ شباهتي به آدم بيمار سرطاني ندارد. يعني صورت فالكت بار و پرمالل 
سرطان با صورت هميشه شفاف و آراسته اش منطبق نيست. از دوستي 
15ساله با بيماري اش مي گويد: »به دستور پزشک موهايم را تراشيدم.« 
شبيه كسي نيست كه سرطان دارد؛ بيشتر شبيه كسي است كه عزيزي 
بيمار دارد و به خاطر همراهي با بيمار موهايش را تراشيده است؛ تصوير 

يک همراه، يک هم پا. چنان كه هميشه بود: همراه، همراه مردم.
شجريان توي اين سال هاي آخر هم توي عكس هايش جوان بود. آخرين 

فيلم ها و مصاحبه ها و عكس هاي قبل از بيماري نشانه اي از زوال، افتادگي 
و پيري نــدارد. آخرين اجراهايش هنوز قوي و پرشــور اســت و اگرچه 
صدايش جوهره تيغ آفتاب ظهرگاهان را ندارد، اما تا افتادگي و خمودگي 
غروب و زوال آن صداي پرجوهر هم مسيري طوالني در پيش دارد. طوري 
جوان است كه انگار »اكسير عشــق« بر مس وجودش افتاده و زر شده. 

اكسير عشق، عشق به مردم، جوان نگاهش مي داشت.
ما با شجريان به عنوان انساني زوال مند روبه رو نبوديم هيچ وقت. شجريان 
ما هميشه جوان بود. موهاي يک دســت مشكي داشت. هيچ وقت افتاده 

نشده بود. خورشيد ظهر آســمان هركجا بود. درخت سروي بود كه در 
قلب ايران كاشته شده و قرن ها و هزاره ها عمر مي كرد و هر روز جوان تر 
مي شد. فكر مي كرديم چه باك اگر نباشد؟ هســت. هست و در صداي 
هزاران گنجشک كه هر سپيده دم روي شــاخه درخت چنار پشت خانه 
هركسي در هركجا آواز مي خوانند، صدايش را مي توان يافت. در صداي 
هر كسي كه نغمه اي را به آوازي مي خواند، هركسي كه به آوازي به ديگري 
دل مي بندد و جواني اش را به همت عشقي يا شوري تازه تر مي كند. فكر 
مي كرديم صداي جوان او از ديرباز با ماست و تا ابد هم خواهد بود و حاال... 

حاال اين دريغ بزرگ كه شــجريان جوان ما، جهان را از وجود و نفسش 
تهي كرده، قلب ايران را جريحه دار كــرده و گلويمان را با بغضي عميق 

احاطه كرده است.
ما مرثيه خوانيم آقاي شجريان. براي نفس هاي شما. براي بودن شما. غم، 
جواني ما را، شما را از ما گرفته است. ما شب چراغ مان را در اين شب هول 
گم كرده ايم؛ شما را. ما حاال كه نفس شما را در جهان پيرامون مان از دست 
داده ايم، خيلي احســاس پيري مي كنيم. مرگ شما جواني ما را متزلزل 

كرده است. ما بدون شما زودتر پير مي شويم.

عكس: همشهري/ ساتيار امامي
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محمدرضا شجريان، استاد نامدار موســيقي و آواز ايراني در جاي 
خود آرام گرفت و در كنار حكيم ابوالقاسم فردوسي آرميد. جايگاه 
شــجريان در زمان حيات نزد ملت ايران، همان جايگاهي بود كه 
شخصيت هاي ملي ايران در عرصه هاي مختلف داشتند. شجريان 
پس از مرگ نيز در جايــگاه خود قرار گرفت. هرچند براســاس 
موازيــن ميراث  فرهنگي، هر نوع دخل و تصــرف در محدوده آثار 
تاريخي كه بــه ارزش اين آثار صدمه وارد كند مذموم اســت، اما 
اينكه آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي با آن ارزش هاي تاريخي و 
ميراث فرهنگي، محل قرار و آرام استاد محمدرضا شجريان باشد، 
در ما اطميناني پديد مي آورد از اين جنس كه چيزي درســت در 
جاي خود قرار گرفته اســت. يعني نه تنها تعرضي صورت نگرفته، 
بلكه كامال به عكس. همچنان كه مهدي اخوان ثالث، شاعر شهير 
ايراني وقتي فوت كرد، مقبره اش در كنار حكيم ابوالقاسم فردوسي 
قرار گرفت؛ او از ارادتمندان به فردوســي بود و متواضعانه اذعان 
داشت از فردوسي بسيار آموخته است. در اين ديدگاه قرار گرفتن 
مقبره استاد محمدرضا شجريان، در كنار مقبره حكيم ابوالقاسم 
فردوسي نيز عين »عدالت« است. عدل در معناي »قرار داشتن هر 

چيز در جاي خود«.
اين تعبير نه فقط از آن روســت كه مرحوم شــجريان توانسته در 
عالم موسيقي مطرح باشد يا مرحوم اخوان ثالث شاعري شناخته 
شده بود، بلكه از اين منظر كه هر دو توانستند ارتفاع وااليي را در 
موسيقي و شعر فتح كنند. همچنان كه فردوســي در دوراني كه 
بيم آن مي رفت كه فرهنگ ايراني دچار نســيان شود، با سرودن 
شــاهنامه، آيينه اي ســاخت كه ايرانيان در آن چهره واقعي خود 
را ببينند و به خاطر آورند. درســت از همين روي، مردم آنها را به 
سبب آيينه گي نســبت به هويت و فرهنگ ايران قبول دارند. اما 
افراد زيادي در حوزه موسيقي اصيل ايراني فعاليت مي كنند و در 
ميان اين خيل عظيم، شخصيت هايي هستند كه اتصال عميق به 
ريشــه هاي فرهنگي ايران دارند؛ از ميان اين همه چرا شجريان؟ 
واقعيت اين اســت كه از بين همه آنها تعداد محدودي هستند كه 
ضمن اتصال عميق به ريشه هاي فرهنگي ايران توانسته اند معاصر 
باشند و متناســب با زمانه خود حرف نو بزنند. همين خصوصيت 
اســت كه يك شــخصيت فرهنگي را در جايگاه حماسه ســرايي 
همچون فردوسي قرار مي دهد. كســي كه اساطير ايران را تجديد 
كرد و به اين ترتيب آيينه اي ســاخت و قــرار داد پيش روي يك 

جامعه.
محمدرضا شجريان به درســتي آيينه تمام نماي فرهنگ ايراني و 
نماينده كيستي ايرانيان بود. او توانست تا پايان عمر براي ملت ايران 
معاصر بماند؛ ضمن آنكه از ريشه هاي فرهنگي ايران قطع نشود. از 
همين روي وقتي گفته مي شود محمدرضا شجريان اهل موسيقي 
اصيل ايراني بود، يعني او در فرهنگ ايراني ريشــه داشت و آيينه 

پيش روي ملت ايران در نمايش كيستي ايراني ها بود.

 شجريان
شخصيت ملي و آيينه فرهنگ ايراني

ما دلشدگان

نماي اول: فقط علي حاتمي مي توانست به پرهيز خسرو آواز ايران، در ورود به سينما 
خاتمه بخشد. در »دلشدگان« آخرين فيلم به ثمر نشسته حاتمي، يك بار براي هميشه 
آواز شجريان روي تصوير يك بازيگر نشست. فيلمي درباره موسيقي اصيل ايراني كه 
به صداي شجريان مزين شد. جايي كه تصوير طاهر )امين تارخ( سودايي ترين كاراكتر 
دلشدگان، با صداي شجريان كه مي خواند: »ما دلشدگان خسرو شيرين پناهيم« همراه 
شد و شور آفريد. نخستين تماشاگران فيلم حاتمي در دهمين جشنواره فيلم فجر وقتي 
لحظه موعود فرا رسيد و موسيقي حسين عليزاده همه را مسحور كرد، با شنيدن صداي 
شجريان روي تصاويري كه تعمدا سينك نبود، شروع به كف زدن كردند. اتفاقي كه در 
تمام نمايش هاي جشنواره اي فيلم رخ داد. چند ماه بعد در اكران عمومي و در سينما 
آزادي هم اين ماجرا تكرار شد. سينك نبودن صدا و تصوير در فيلم كارگرداني كه در 
جواني فيلم هاي موزيكال »حسن كچل«و »بابا شمل« را ساخته بود، از تعمدي خبر 
مي داد كه بعدا مشخص شد جزو شروط شجريان براي استفاده از صدايش بوده؛ اينكه 

بازيگر به سنت رايج، روي صداي خواننده لب نزند.
دلشدگان جزو بهترين هاي حاتمي از كار درنيامد، درباره ميزان رضايت استاد از تنها 
تجربه ســينمايي اش هم خبر موثقي بيرون نيامد. فيلم حاتمي به علت تمام شدن 
بودجه بدون فيلمبرداري سكانس پاياني به انتها رســيده بود. پالن آخر دلشدگان 
تابلوي نقاشي اي با تصوير كشتي و صفحه هاي موسيقي پراكنده در دريا، فقط تلخ نبود 
نابسنده هم بود. ماموريت حاتمي هم مثل گروه هنرمندان فيلم دلشدگان ناتمام و ناكام 
ماند ولي صداي شجريان هم در زمان اكران، به فروشش ياري بسيار رساند )دومين فيلم 
پرفروش حاتمي در بعد از انقالب( و ضيافتي را براي دوستداران پرشمار استاد رقم زد 
و هم ميراثي شد كه در گذر زمان، چونان سندي ثبت شده از صدايي جادويي در تنها 
همكاري و همراهي اش با سينماي ايران و با وجهه ترين فيلمساز ممكن، ماندگار شد.

نماي دوم: تصوير شجريان در انتهاي دهه هشتاد، با آنچه از او در دهه شصت در اذهان 
ثبت شده بود، تفاوت هاي محسوسي كرده بود. شجريان حاال مفهومي فراتر از يك 
هنرمند برجسته و يكه يافته بود. چرا و چگونه اش را همه مي دانيم. سينماي ايران در 
اين سال ها چند باري به خسرو آواز ارجاع داد و حاشيه صوتي چند فيلم با لحظاتي از 
صداي استاد، غني شد. اما آنچه بيشتر در يادها ماند هيچ كدام از اينها نبود. در لحظه اي 
گذرا از فيلم »جدايي نادر از سيمين« شجريان چونان ميراثي فرهنگي و شمايلي براي 
طبقه متوسط شهري مورد تجليل فرهادي قرار گرفت. وقتي سيمين )ليال حاتمي( در 
حال ترك خانه و كاشانه اش بود، سي دي به دست به نادر)پيمان معادي( گفت: »اين 
شجريان رو هم من بردم«، اين سكانس اهميتي نمادين يافت. اينكه زني در حال مصمم 
به مهاجرت و ترك وطن، سي دي شجريان را با خود مي برد، هم با توجه به جزئيات، 
اهميت دراماتيك به صحنه مي داد و هم مفهومي نمادين به همراه مي آورد كه نشانه اي 
از جايگاه هنرمند بي مثال موسيقي ايراني براي طبقه متوســط بود. همه اشارات و 
ارجاعات فرامتني به كنار، زيبايي صحنه از لحن بي تأكيد و اجراي طبيعي و بديهي اش 

مي آيد تا برسد به اينجا كه شجريان بخشي حذف نشدني از زندگي ايراني است.

شجريان به روايت شجريان
كتاب »راز مانا؛ زندگي و ديدگاه هاي استاد محمدرضا شجريان« تنها كتابي 
درباره استاد شجريان است كه ايشان مطالب مندرج در آن را تأييد كرده اند. 
البته اين تأييد از ســر مدح و ثنايي كه مصاحبه كنندگان در حق ايشان روا 
داشته اند نبوده، بلكه اتفاقا خود استاد در پيشگفتار كتاب لطف اين گفت وگوها 
را در اين دانسته اند كه مصاحبه كنندگان »اهل مجامله و تعارف نبودند و تا 
نكته سنجي هاي بسيار نمي كردند و پاسخ دقيق نمي گرفتند قانع نمي شدند و 
به سراغ پرسش ديگر نمي رفتند.«در طول ساليان، اين كتاب را ناشران مختلفي 
منتشر كرده اند و آخرين ناشر آن، نشر گمان است كه اخيرا آن را با تصوير جديد 
منتشر كرده است. با اينكه گفت وگوهاي اين كتاب در سال 1375انجام شده، 
اما برخي ديدگاه ها و صحبت هاي استاد شجريان، هم اكنون و در يك بازخواني 
مجدد، معنايي عميق تر مي يابد. در ادامه گزيده اي از صحبت هاي ايشان را كه 

مي تواند توضيح دهنده نگاه ايشان به هنر باشد آورده ايم.

تأثيرصداقت هنرمند 
هر انساني عطر دروني اثر هنري را حس مي كند براي اينكه داراي معنويت و صداقت 
است. هنرمندي كه داراي معنويت و صداقت است، در اثرش عطري را ايجاد مي كند 
كه همه از آن لذت مي برند. اگر نهاد انساني پاك و اصيل باشد، بالفاصله عطر دروني اثر 
هنري را دريافت مي كند. اگر هنرمندي نهادش آلوده و دروغين باشد،  اثرش نمي تواند 
روح يك جامعه را به خود جلب كند. يك هنرمندي كه مي دانيم مرتب دروغ گفته و 
ريا كرده، اغلب كساني كه صدايش را مي شنوند با آن ارتباط برقرار نمي كنند، مگر 
افرادي كه مثل خود او اهل ريا و دروغند. ولي كسي كه صدايش نشان دهنده صداقت 
است، مخاطبش را جلب مي كند. فرستنده و گيرنده بايد مثل هم باشند. روح هنرمند 
در اثرش متجلي است. در صداي سازش و در تابلوي نقاشي اش حضور دارد. كسي كه 
با آن اثر هنري مواجه مي شود با روح هنرمند مواجه مي شود. اينها وقتي همديگر را 

مي يابند كه مثل هم باشند.

مسئوليت در قبال جامعه
هر چه توجه جامعه به كار من بيشــتر شود موقعيت مرا حســاس تر و مسئوليتم را 
سنگين تر مي كند. بارها با خود فكر كرده ام كه الاقل بار را درست به منزل برسانم. آنچه 
مردم توقع دارند برآورده كنم و كيفيت كار را باال ببرم. هنرمند شدن ساده است ولي 
هنرمند باقي ماندن خيلي سخت است. توقعات گوناگوني از هنر وجود دارد. هنرمند 
از يكسو بايد به تاريخ نظر داشته باشد يعني به آنها كه در آينده مي آيند و يك نگاه هم 
بايد به گروه هاي مختلف جامعه خود داشته باشــد. محدوديت هاي امروز ما زندگي 
روزمره و مسئوليت هاي سنگين، هنرمند باقي ماندن را سخت مي كند؛ بسيار سخت!

به كمال مطلوب رساندن انسان با هنر
من با ســروش هاي نهاد مردم پاك طينت و راست و درســت زندگي مي كنم، لذا 
موســيقي من آن پيامي را دارد كه مردم پاك سرشــت مي خواهند. من با همين 
موقعيت زندگي مي كنم. ديگر مسئله شكل ظاهر موسيقي نيست. هدف من از كار 
هنري، چيز ديگري است. بايد هنر را به موقع و درست به كار برد. بايد از طريق هنر، 
انسان را به كمال مطلوب خود رساند، انسانيت را در او زنده كرد و با هنر به انسان ها 
يادآوري كرد كه انسان، به كسي آزاري نمي رساند، لحظات زندگي را حس مي كند 
و لذت مي برد. شــايد زماني روح جامعه نخواهد اين نكات به او يادآور شود اما هنر 

همه اينها را بيان مي كند.

عالقه به فراگيري
شاگردي و فراگيري از اساتيد براي من افتخار بوده است. دوست داشتم شاگردي 
كنم و براي استادم هر كاري كه از دســتم برمي آيد، انجام دهم تا مطلبي بياموزم. 
با عشق و عالقه كار مي كردم و نظر استادم را جلب مي كردم و اعتماد او را به دست 
مي آوردم. او هم دريغ نمي كرد. وقتي استادم مي ديد اســتعداد دارم، با عالقه كار 

مي كنم و پشتكار دارم، دريغ نمي كرد. هرچه مي خواستم به من مي آموخت. 
ســعي مي كردم آنچه به دســت مي آورم، حرامش نكنم و اين گنجينه را درست 

نگهداري كنم. اين باعث موفقيت من شد.

 سعيد مروتي 
روزنامه نگار

 سيدمحمد بهشتي
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 شــيفتگان و عاشــقان خســرو آواز ايران، يك روز پيش از 
مراسم خاكسپاري  استاد شجريان در جوار آرامگاه فردوسي 
واقع در 34كيلومتري شهر مشهد جمع شدند و با همخواني 
ترانه ماندگار »مرغ سحر« ياد و خاطره او را گرامي داشتند. 
روز جمعه در جاي جاي شهر توس مي شد پژواك ترانه هاي 
ماندگار زنده ياد شجريان را شنيد. خواننده اين نواها عزاداراني 
بودند كه اينگونه دلتنگي و بي قراري خود را فرياد مي زدند. 
اين مراســم به صورت كامــال خودجوش و بــدون دعوت 
مقام هاي دولتي، توسط مردم هنردوست مشهد برگزار شد. 
از ساعت هاي آغازين جمعه جمع كثيري از مردم با اين تصور 
كه مراسم وداع با استاد روز جمعه برگزار مي شود خودشان 
را به شهر توس رســاندند. عده اي هم اطمينان داشتند كه 
خاكسپاري روز جمعه نيســت؛ ولي آمدند تا دل داغدارشان 
را تسلي بخشند.  در ميان جمعيت عزادار مهم ترين پرسشي 
كه رد و بدل مي شد اين بود: »پيكر استاد شجريان چه روزي 
و چه ساعتي تدفين مي شود؟« شــايعه خاكسپاري در روز 
جمعه باعث شــد كه جمعي از مردم تا آخرين ســاعت روز 
محوطه آرامگاه فردوسي را ترك نكنند. شايعه ديگر اين بود 
كه پيكر زنده ياد شــجريان نيمه شب و بدون حضور مردم به 
خاك سپرده خواهد شد. غيبت حضور مردم در مراسم نماز 
اين هنرمند، باعث شده كه اين شــايعه بيشتر قوت بگيرد. 
حضور پرشــور مردم در شرايطي شــكل گرفت كه همايون 
شجريان و ديگر اعضاي خانواده خسرو آواز ايران هنوز به شهر 

مشهد نرسيده بودند.
معاون امور هنري و سينمايي ارشاد اسالمي خراسان رضوي 

صبح روز جمعه در جمع شــيفتگان اســتاد شجريان حاضر 
شد و از آنها خواست كه به منازلشــان بازگردند. اما مردم به 
اين توصيه توجه نكرده و با خواندن شعر و آواز نسبت به اين 

هنرمند درگذشته ابراز ارادت كردند.
محمدرضا محمدي درحالي كه ميكروفن به دست گرفته بود 
خطاب به جمعيت گفت: »ما منتظريم استاد همايون شجريان 
وارد مشهد بشوند. جلسه اي با اين بزرگواران خواهيم داشت. 
به محض اينكه برنامه تدفين مشخص شود از طريق رسانه ها 
اطالع رساني خواهيم كرد. مسلما اين اتفاق بدون حضور شما 

رقم نخواهد خورد.«
عالوه بر معاون هنري ارشاد استان، شهردار مشهد نيز براي 
دقايقي در بين جمعيت حاضر شد. مردم پشت در هاي بسته 
آرامگاه فردوسي سوگواري مي كردند. اما شهردار و افراد خاص 
اجازه يافتند كه براي دقايقي وارد آرامگاه شــوند. شــهردار 
مشهد در گفت وگو با خبرنگار همشهري ساعت خاكسپاري 
را 8 صبح شــنبه اعالم كرد و توضيح داد كه اين زمان بنا به 

صالحديد خانواده اســتاد ممكن است دو سه ساعت نوسان 
داشته باشد.

در مسير ورودي آرامگاه فردوسي، استندهاي مزين به عكس 
استاد شجريان صف بسته بود. اســتندهايي كه حدود 3 متر 
ارتفاع داشــتند و جمله »نغمه خوان ربنا جاودانه شد« روي 

آنها نقش بسته بود.
در چهره مردمي كــه روز جمعه براي همــدردي با خانواده 
شجريان آمده بودند، مي شد غم و شــادي را توامان مشاهده 
كرد. غمي كه ناشي از فقدان نابغه بي نظير موسيقي ايران بود 
و شادي از اين بابت كه راه و انديشه شجريان به پايان نرسيده 

و تا ابد ادامه دارد.
جمعي از جوانان كه خودشــان را شاگرد شــجريان معرفي 
مي كردند با خواندن ترانه هاي اســتاد، حال و هواي معنوي 
خاصي به فضا بخشــيدند. بلندگوي آرامــگاه نيز روز جمعه 
ســوگوار بود و ترانه هاي زنده ياد شــجريان را تقديم حضور 

عالقه مندان مي كرد.

سوگواري زودهنگام مشهدي ها 
در آرامگاه فردوسي

پيكر محمدرضا شجريان امروز در شهر توس و در جوار 
آرامگاه فردوسي به خاك سپرده خواهد شد

 احسان رحيم زاده
روزنامه نگار- مشهد

بهشــت زهرا، محلي بود كه مشتاقان 
محمدرضا شــجريان مي توانستند در گزارش

آنجا براي آخرين مرتبه با او وداع كنند؛ 
اما اين اندک هم ممكن نشد تا بدرقه او به يكي از 
تلخ ترين خاطرات دوســتدارانش تبديل شود. 
هرچند خيلي ها پس از انتشــار خبر فوت استاد 
شــجريان، خود را مقابل بيمارستان جم رسانده 
بودنــد، اما تعــداد زيــادي از دوســتداران او 
مي خواستند براي آخرين مرتبه، پيش از انتقالش به 
توس، با او در بهشت زهرا )س( وداع كرده و بر پيكرش 

نماز بخوانند.
از نيمه هاي شب مشتاقان استاد از مناطق مختلف 
شهر، حتي شــهرهاي اطراف، راهي بهشت زهرا 
شدند. هيچ كس به درستي از برنامه اي كه قرار بود 
اجرا شود اطالع نداشت؛ اما اين آخرين فرصت است 
و بايد غنيمت شمرده شــود. باراني كه از سر شب 
شروع به باريدن كرده، همه جا را برق انداخته است. 
درختان كاج در تاريكي مي درخشند و براي ضيافت 
مهماني عزيز آماده مي شوند. مشتاقان شجريان بعد 
از ورود به محوطه بهشت زهرا سراغ سالن عروجيان 
را مي گيرند؛ جايي كه قرار است بر پيكر استاد نماز 
خوانده و با او وداع شود. صداي تصنيف هاي ماندگار 
شجريان از خودروها شنيده مي شود: »ببار  اي بارون 

ببار، با دلم گريه كن خون ببار«. 

مقابل مجتمع عروجيان 2 رديف از مأموران پليس 
صف كشــيده اند و اجازه نمي دهند مردم وارد آنجا 
شــوند. با اينكه تعداد مردم زياد نيست، اما هرچه 
مي گذرد، بر شمار آنها افزوده مي شود. مردم عزادار 
از ديدن اين همه پليس، آن هم در بهشــت زهرا 
تعجب كرده اند و از خود مي پرسند مگر قرار است چه 
اتفاقي بيفتد؟ سرهنگي بين مردم مي آيد و وعده 
مي دهد كه قرار است مراسم نماز در قطعه هنرمندان 
برگزار شود. همه مي دانند كه اين حرف فقط براي 
پراكنده شدن مردم است و هيچ كس از جايش تكان 

نمي خورد.
انتظار تنها راه است. مردم مي مانند. حتي زماني كه 
نم نم باران شروع مي شود. جواني شروع به خواندن 
مرغ سحر مي كند و بقيه همراهي اش مي كنند. صداي 
هق هق گريه اســت كه در بهشت زهرا پيچيده. زن 
سالخورده اي با يك دست چادرش را و با دست ديگر 

عكس شجريان را گرفته و اشك مي ريزد. دختران 
و پســران جوان زيادي در بين جمعيت هستند كه 
مي گويند براي تســالي دل همايون، يادگار استاد 
شــجريان آمده اند. مردي با چهره تكيده و خسته 
مي گويد تمام شــب را رانندگي كرده تا خود را به 

مراسم وداع با شجريان برساند.
ديگر سپيده زده و همه منتظرند تا درها گشوده شود 
و محبوب شان را بدرقه كنند، اما هيچ خبري نيست و 
هر لحظه به تعداد مأموران انتظامي افزوده مي شود. 
وزير ارشاد در حلقه همراهانش وارد سالن مي شود. 
پيش از او حجت االسالم دعايي و چند نفر ديگر هم 
وارد شده بودند. حاال ديگر زمزمه ها در بين جمعيت 
بيشتر از قبل شده است. شايعه شده كه پيكر استاد 
را از در ديگري خارج كرده اند. به نظر مي رســد اين 
شايعه رنگ واقعيت داشته باشد، اما هيچ كس باورش 
نمي شود بدرقه استاد شــجريان از عالقه مندانش 
دريغ شود. لحظاتي بعد در نرده اي مجتمع عروجيان 
كنار زده و همايون شجريان خارج مي شود. جمعيت 
يكصدا مي شوند: »همايون تسليت...« همه مشتاقانه 
دورش حلقه مي زنند. او تشــكر مي كند و مي گويد 
دقايقي پيش بر پيكر پدرش نمــاز خوانده و او به 
فرودگاه منتقل شده است. وقتي گاليه مردم عزادار 
را پس از ساعت ها انتظار مي شنود، مي گويد مراسم از 
اختيار او خارج است و با زحمت از بين مردم مي گذرد 
و اينچنين تالش دوستداران استاد شجريان براي 
بدرقه اش در بهشت زهرا نافرجام و حسرت وداع با او 

بر دل هاي شان مي ماند.

محمد جعفري
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مقامــات دولــت آمريكا، با تشــديد فشــار 
تحريم هاي خود، ســامت ايرانيان را هدف 
قرار داده اند. 18بانك و مؤسسه تامين سرمايه 
ايراني در فهرست جديد تحريم هاي ثانويه قرار 
گرفته اند و به احتمال زياد با اعمال اين فشارها، 
مسير تامين مالي جهت خريد دارو و كاالهاي 
اساسي دشوارتر خواهد شد. عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي، در 
واكنش به اين تحريم ها اعام كرد: تعــدادي از اين بانك ها وظيفه انتقال 
منابع براي خريد دارو و مواد غذايي را به عهده دارند و بانك هاي خارجي كه 
با اين بانك ها مبادالتي داشتند، عما معافيت ها و مجوزهاي الزم را براي 

تأمين مالي مبادالت دارو و محصوالت غذايي دريافت كرده اند.

كدام بانك ها تحريم شدند؟
وزارت خزانــه داري آمريكا روز پنجشــنبه اعام كرد: شــركت تامين 
ســرمايه امين به همراه بانك هاي كشــاورزي، مســكن، رفاه كارگران، 
شهر، اقتصادنوين، قرض الحسنه رســالت، حكمت ايرانيان، ايران زمين، 
بانك همكاري هاي منطقه اي اسامي، كارآفرين، خاورميانه، مهر ايران، 
پاسارگاد، سامان، سرمايه، توسعه تعاون، و گردشگري مشمول تحريم هاي 
ثانويه آمريكا قرار گرفته اند. اســتيون منوچين، وزير خزانه داري آمريكا، 
درباره اين تحريم ها مدعي شد اين اقدام نشانگر تعهد ما به متوقف كردن 
دسترسي غيرمجاز به دالرهاي آمريكا است و برنامه تحريم هاي ما تا زماني 
كه ايران حمايتش را از فعاليت هاي تروريستي متوقف كند و به برنامه هاي 
هسته اي اش پايان دهد، ادامه خواهد داشت، اما تبادالت بشردوستانه براي 
حمايت از مردم ايران را مجاز خواهد ساخت! با اعمال دور جديد تحريم ها، 
۴5روز به شــركت هاي خارجي اي كه با اين بانك ها كار مي كنند مهلت 
داده شده است كه پيش از مواجه شدن با تحريم هاي ثانويه فعاليت شان 

را متوقف كنند.

تالش براي كاهش فشار به مردم
رئيس كل بانك مركزي از به كار گرفتن تمام تاش هــا براي تامين دارو 
و كاالهاي اساســي خبر داد و اعام كرد: بانك مركــزي در كنار بخش 
خصوصي، تمام تاش خود را براي تأمين دارو و كاالهاي اساســي مورد 
نياز مردم از روش هاي مختلف به كار خواهد بســت و اجازه نخواهد داد از 
اين ناحيه فشار بيشــتري بر مردم وارد شود. وي با بيان اينكه در ماه هاي 
گذشته براي تامين دارو و غذاي مردم به خاطر فشار حداكثري به شدت در 
مضيقه بوديم افزود: تاكنون از مسيرها و روش هايي اجازه نداديم هيچ گونه 
كمبودي در كشور ايجاد شود.  به گفته همتي، هدف از تحريم هاي جديد 
تبليغاتي است و مربوط به سياست داخلي آمريكاست تا اينكه اثر اقتصادي 
داشته باشد. وي افزود: اين اقدام آمريكا نشانگر دروغ و فريب بودن ادعاي 
حقوق بشر و انسان دوستي سران اين كشور است و قطعا چنين اقداماتي در 

حافظه ملت ايران ثبت خواهد شد.

مي خواهند مقاومت مردم را بشكنند
حسن روحاني، رئيس جمهور ايران، تاش هاي آمريكا براي ايجاد موانع و 
مشــكات جدي در نقل و انتقال ارزي براي تامين دارو و غذا را ظالمانه، 
تروريستي و غيرانساني خواند و تأكيد كرد كه آمريكايي ها تاكنون هركاري 
عليه ملت بزرگ ايران مي توانســتند انجام داده اند و بــا اين نوع اقدامات 
ضدانساني و حقوق بشــري نمي توانند مقاومت ملت ايران را بشكنند. او 
در تماس تلفني روز جمعه خود با رئيس كل بانك مركزي، با قدرداني از 
تاش هاي بانك مركزي و بانك هاي فعال در تأمين نيازهاي اساسي مردم 
گفت: اقدامات دولت آمريكا در چارچوب تاش هاي تبليغاتي- سياسي با 

اهداف داخلي خودشان است. 
همتي اما بــه روحاني گفت كه تحريم هاي جديــد آمريكا معافيت هاي 
قبلي دارو و كاالهاي اساسي را لغو نكرده و بانك هايي كه در اين مرحله 
مشمول تحريم ثانويه شــده اند همچنان از سوئيفت استفاده مي كنند و 
به كار تأمين مالي كاالهاي اساســي ادامه خواهند داد. وي افزود: دولت 
آمريكا به بهانه هاي مختلف، موانع و مشكات جدي در نقل و انتقال ارزي 
براي تامين دارو و غذا ايجاد مي كند، ولي با تاش بانك مركزي، بانك ها 
و تجار محترم، با استفاده از روش هاي خاص نگذاشتيم كمبودي از اين 

لحاظ ايجاد شود.

واكنش بعيدي نژاد
حميد بعيد ي نژاد، سفير ايران در انگليس، در واكنش به اين اقدام دولت 
آمريكا اظهار كرد: دولت آمريكا اين تحريم ها را اعام كرد تا به افراطي ترين 
البي هاي خشــونت و نفرت اثبات كند كه تا آخريــن لحظات حكومت، 
سياست تشديد جنگ اقتصادي خود را با ايران با قدرت تمام تعقيب كرده 
است. به گفته وي، دولت آمريكا با اين اقدام به روشني ثابت كرد كه ادعاي 
مكرر تسهيل انتقال اقام پزشــكي به ايران براي مقابله با كرونا دروغي 

بيش نيست.

روسياهي به كاخ سفيد ماند
به گزارش همشــهري، دولتمردان آمريكا در حالي مدعي هســتند كه 
مسير مبادالت تجاري بشردوســتانه براي خريد دارو و كاالهاي اساسي 
به روي ايران همچنان هموار است، كه پيش از اين هم دسترسي ايران به 
منابع ارزي و نقل و انتقال آن براي خريد كاالهاي ضروري ازجمله دارو و 
تجهيزات پزشكي هم به شدت محدود شده بود. حاال با اعمال تحريم هاي 
ثانويه آمريكا عليه 185بانك و مؤسسه تامين سرمايه، اين خطر وجود دارد 
كه دولت آمريكا درصدد اعمال فشار غيرمستقيم به بانك ها و كانال هاي 
مالي در مسير مبادالت بشردوستانه ايران باشد، آن هم در شرايطي كه با 
شيوع موج سوم ويروس كرونا، كشورمان در تنگناي شديد براي مقابله با 
اين ويروس قرار دارد و به گفته تحليلگران و كارشناســان، اين اقدام كاخ 
سفيد در عمل سامت ايرانيان را هدف قرار داده  است و ادعاي آمريكايي ها 

با عمل شان يكي نيست.

دور تــازه اي از تحريم هــا، 
اين بار عليه 17بانك ايراني 
از ســوي آمريكا وضع شد. 
اكنون پرســش اين است 
كه ايــن تحريم هــا بدون 
درنظر گرفتن مشكاتي كه 
مي تواند در حوزه واردات غذا و دارو ايجاد كند، چه اثراتي 
مي تواند بر بازارها ازجمله طا، ارز و سهام داشته باشد.  
به زعم كارشناسان، اگرچه اين تحريم ها مي تواند مسير 
تامين مالي براي خريد دارو و كاالهاي اساسي را دشوارتر 
كند، اما در بازار داخلي و از جنبه قيمت گذاري نمي تواند 
تأثير زيادي بر بازار ها داشته باشد؛ چراكه تحريم هاي 

قبلي اثرشان را بر بازار ها تخليه كرده اند.
اكنون اين پرسش  مطرح اســت كه اين تحريم ها چه 
تأثيري مي تواند بــر بازار ها ازجمله طا، ارز و ســهام 

داشته باشد؟ 
از نظر كارشناســان، تحريم هاي تــازه آمريكا اگرچه 
مي تواند دشــواري هايي را در زمينه تامين غذا و دارو 
ايجاد كند، اما اين تحريم ها در حوزه بازار ها عمدتا يك 
فضا سازي رسانه اي است و فقط مي تواند يك اثر رواني 
كوتاه مدت داشته باشد. كارشناسان بر اين باورند در دور 
قبلي تحريم ها عما همه شــركت هاي ايراني، چه آنها 
كه نامشان در فهرست تحريم ها درج شده بود چه آنها 
كه در فهرست تحريم ها نبودند، امكان دادوستد مالي 
نداشتند؛ چراكه شــركت هاي اروپايي و آسيايي در هر 
صورت از انجام مبادالت تجــاري و مالي با ايران واهمه 
داشتند و همين موضوع عما از قبل اثر خود را بر اقتصاد 

ايران منعكس كرده بود.

كارشناسان چه مي گويند؟
مجيد رضا حريري، رئيس اتــاق بازرگاني ايران و چين 
درباره اثر تحريم هاي جديد بر بازارهاي طا، ارز و سهام 
به همشهري گفت: بعيد مي دانم تحريم هاي جديد اثر 
خيلي عجيبي بر بازارهاي طا، ارز و سهام داشته باشد 
اما ممكن اســت لرزش هايي را در بازار ها ايجاد كند. با 
اين حال، بايد دقت كرد كه بخش عمده اي از انتظاراتي 
كه در بازار هاي ما اعم از طا، ارز، بورس و خودرو شكل 
مي گيرد، مبتني بر آگاهي نيســت و عمدتا مبتني بر 

عوام گرايي است. 
او با بيان اينكه رفتار عوام گرايي هم از نظر اقتصادي قابل 
پيش بيني نيست، توضيح داد: با توجه به اينكه رفتار هاي 
جمعي را نمي توان خيلي با مباني اقتصادي ســنجيد، 
بنابر اين نمي توان خيلي به طور دقيق رفتار مردم را در 

روز هاي آينده پيش بيني كرد.
محمد حسين صدرايي، يك كارشــناس بازار سرمايه 

درباره اثر تحريم هاي جديد بازار ســهام و به ويژه سهام 
بانك ها در بورس به همشــهري گفت: بانك هايي كه 
نامشان در فهرست تحريم ها لحاظ شده است، يك بار 
به طور كلي در سيســتم مالي ما تحريم شده اند و فكر 
نمي كنم كه اين تحريم ها دوباره اثــر مضاعفي بر اين 
بانك ها و سهامشان در بورس داشته باشد. او افزود: اين 
تحريم هاي جديد و آوردن نــام اين بانك ها عمدتا يك 
فضا سازي رســانه اي عليه ايران است و به طور واقعي و 
اقتصادي تأثيري بر اين بانك ها و سهامشان در بورس 

ندارد.
او افزود: به طور مثال نام شــركت تامين سرمايه امين 
قبا هم در فهرست تحريم ها وجود داشت و حاال دوباره 
نام اين شركت در فهرســت تحريم ها درج شده است، 
بنابراين من فكر نمي كنم كه تحريم هاي جديد، خيلي 
موضوعيت داشته باشد و بيشتر يك فضاسازي رسانه اي 
است. مسعود گلشيرازي، رئيس اتاق اصفهان هم درباره 
خنثي كردن اثر تحريم ها بر بازار ارز به ايبنا گفت: بايد 
برنامه هــاي اقتصادي دولت به ســمت تعديل نرخ ارز 
حركت كند و با تشــويق صادرات غيرنفتي و افزايش 
درآمدهاي ارزي، هزينه هاي ارزي جبران شود. او افزود: 
ضرورت دارد كه با برنامه مشخص و با حمايت از صادرات 
غيرنفتي و بازگشــت ارز حاصل از صادرات، به سمت 

تثبيت نرخ ارز و تثبيت بازار ها حركت كرد.

   اثر رواني تحريم هاي جديد
رئيس اتاق بازرگاني ايران و 
چين دربــاره اثر تحريم هاي 
جديد بر اقتصــاد ايران به 
همشــهري گفــت: اقتصاد 
مانند يك موجود زنده است 
و به هركدام از اندام هايش كه 
دســت بزنيد، اثرش در بقيه 

اندام ها منعكس مي شــود، بنابراين حتي اگر تحريم ها 
تأثير مســتقيمي بر فعاليت هاي اقتصادي نداشته باشد، 
اما مي تواند تأثيرات غيرمستقيم داشته باشد. مجيدرضا 
حريري افزود: سؤاالتي كه در مورد اثر تحريم ها بر بازارها، 
در ذهن مردم ايجاد مي شود، خود مي تواند به يك عامل 
فشار رواني بر بازارها تبديل شــود كه در طول ماه هاي 
گذشته به شدت شكننده شــده اند. او افزود: بازارها طي 
ماه هاي گذشته بيشتر به انتظارات آينده، واكنش نشان 
داده اند تا مسائل اقتصادي، بنابراين، اين تحريم ها مي تواند 
در كوتاه مدت از نظر انتظاري بر بازار ها اثر داشــته باشد. 
حريري درباره اثر تحريم هاي جديد از جنبه واقعي، گفت: 
اين تحريم ها قطعا در مراودات تجاري ما بي تأثير نيست اما 
خيلي براي شركت ها و كشور هايي كه مي خواهند با ايران 
در زمينه غذا و دارو تجارت كنند، تفاوتي نمي كند و فقط 
بهانه اي در اختيار شركت ها و كشور هايي قرار مي دهد كه 

تمايل ندارند با ايران كار كنند.

همشهري ابعاد و اهداف تحريم هاي جديد را بررسي مي كند

تحريم هاي تازه آمريكا در حوزه بازار ها عمدتا يك فضا سازي رسانه اي است

حمله كاخ سفيد به سالمت ايرانيان

تحريم هاي جديد اثري بر بازارها ندارد

سيد بهاالدين حسيني هاشمي
تحليلگربانكي

يادداشت

بازار طا و ســكه كه هفته 
گذشــته را تحت تأثير خبر 
بيماري ترامــپ و كاهش 
نرخ دالر، با افت قيمت آغاز 
كرده بود از روز دوشــنبه 
دوباره ســير صعــودي در 
پيش گرفت اما شتاب افزايش مانند هفته قبل از آن نبود 
و قيمت ها در پايان هفته تفاوت محسوســي با ابتداي 
هفته نداشــت. طا اندكي افزايش و انواع سكه اندكي 
كاهش را در پايان هفته گذشــته نسبت به روز ابتدايي 

هفته ثبت كردند. 
در بازار طا هر گرم طاي 18عيار روز شــنبه با قيمت 
يك ميليون و 3۴5هزار تومان معامله شد كه در آخرين 
روز كاري هفته گذشته به يك ميليون و 356هزار تومان 
رسيد. در بازار ســكه، هر قطعه سكه تمام طرح جديد، 
شنبه 12مهر را با قيمت 1۴ميليون و 800هزار تومان 
آغاز كرد كه بعد از افت بيش از يك ميليوني روز يكشنبه 
كه آن را وارد كانال 13ميليونــي كرد، در ادامه مجددا 
صعودي شــد اما با اين حال در آخرين روز كاري هفته 
يعني چهارشنبه 16مهر، از 1۴ميليون و 700هزارتومان 

فراتر نرفت. 
ســكه طرح قديم نيز هفته گذشــته را با نوساناتي در 
حد 100 تــا 200هزار تومان گذرانــد و در نهايت روز 
چهارشــنبه با 500هزار تومان كاهش نسبت به شنبه 
و 200هزار تومان افت نســبت به سه شــنبه، قيمت 
13ميليــون و 500هزار تومان را ثبت كرد. نيم ســكه 
گرچه 2روز يكشنبه و دوشــنبه را در كانال 7ميليون 
گذراند ولي در ادامــه دوباره روند صعــودي در پيش 
گرفت و روز چهارشنبه با قيمت 8ميليون و 100هزار 
تومان معامله شد كه 100هزار تومان نسبت به ابتداي 
هفته پايين تر بود. ربع ســكه اما كانال 5ميليون را جز 
براي يك روز )يكشنبه( ترك نكرد و با 150هزار تومان 
كاهش نســبت به قيمت آغازين روز هفتــه، با قيمت 

5ميليون و 150هزار تومان روز چهارشنبه را به پايان 
برد. قيمت سكه يك گرمي نيز درمجموع بدون تغيير، 
روي عدد 2ميليون و 600هزار تومان ثابت ماند. قيمت 
طا در بازار جهاني نيز در پايان روز پنجشــنبه نزديك 
به ۴درصد افزايش داشــت اما مانند روز چهارشــنبه 
نتوانســت به كانال1900 ورود كند و فقط به اين مرز 

بسيار نزديك شد.
بازار داخلي طا و ســكه گرچه بي تأثير از قيمت هاي 
جهاني نيســت ولي تجربه نشــان داده كه ارز فاكتور 
مهم تر و تأثيرگذارتري بر اين بازار بوده است. پيش بيني 
تغييرات نرخ ارز در بازار داخلي با توجه به تحوالت اخير 
ازجمله تحريم هاي جديد آمريكا عليه بانك هاي كشور، 
كمي دشــوار اســت. در كنار خبر تحريم كه مي تواند 
محركي براي افزايش نــرخ ارز باشــد، در هفته اخير 
رئيس جمهور و ســخنگوي دولت از تاش هايي جديد 
براي آزادسازي دالرهاي بلوكه شده ايران در كشورهاي 
ديگر خبر داده اند كه ممكن است اين خبر بتواند كمي از 
سرعت افزايش قيمت دالر بكاهد. بايد ديد اين رويدادها 
چگونه تأثير خود را بر بازار ارز تحميل مي كند اما آنچه 
مسلم است تغييرات نرخ در بازار طا و سكه نيز تابعي از 

تغييرات نرخ ارز خواهد بود.
از تأثيرات بازارهاي جانبي بر بازار سكه و طا كه بگذريم، 
با توجه به در پيش بودن مناسبت هاي پايان  ماه صفر، 
به نظر نمي رسد عاملي ديگر، تأثيري افزايشي بر نرخ طا 

و سكه داشته باشد. 

قيمت طال و ارز در بازار آزاد تا ساعت 17 روز جمعه
قيمت )تومان(نوع دارايي

1.356.243طالي 18عيار)گرم(
14.800.000سكه طرح جديد
13.900.000سكه طرح قديم

7.900.000نيم سكه
5.200.000ربع سكه

2.600.000سكه يك گرمي

تحريم

بازار

قيمــت بليــت هواپيما 
در پروازهــاي داخلــي 
به واسطه نوســانات نرخ 
ارز و همچنيــن الــزام 
شــركت هاي هواپيمايي 
به رعايــت پروتكل هاي 
بهداشتي مقابله به كرونا با كاهش ظرفيت پروازها به 
60درصد، افزايش پيدا كرد و نرخ هاي جديد قرار است 

از ابتداي آبان ماه99 اعمال شود.
به گزارش همشهري، براساس نرخ نامه جديد انجمن 
شــركت هاي هواپيمايي ايران، كف و ســقف قيمت 
بليت در مســيرهاي مختلف حــدود 150تا حوالي 
200درصد رشد كرده اســت. با اين حساب، كف و 
ســقف قيمت بليت پروازهاي داخلي كه در نرخ نامه 
قبلي از 173هزار و ۴00تومان تا حوالي يك ميليون 
تومان تعيين شــده بود، در نرخ نامه جديد از قيمت 

۴91هزار تومان تا 2ميليون و 67۴هزار تومان تعيين 
شــده كه به ترتيب 183و 168درصد افزايش نشان 

مي دهد.

متهمان گراني بليت هواپيما
با ســختگيري ســتاد مقابله با كرونا بــراي رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي در داخل هواپيماها از هفته 
گذشته، دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي هشدار 
داد كه اجراي اين سياست عمًا به خالي ماندن ۴0تا 
50درصد صندلي ها منجر مي شــود و قيمت بليت 

هواپيما را افزايش مي دهد.
مقصود اسعدي ساماني، جهش نرخ ارز در يك سال 
اخير را نيز عامل اثرگذار ديگري بر قيمت بليت عنوان 
كرد و گفت: قيمت بليت هاي فعلي براساس نرخ نامه 
مهر پارسال و با دالر 11هزارتوماني محاسبه مي شود؛ 
درحالي كــه بيش از نيمــي از هزينه شــركت هاي 

هواپيمايي، ارزي است و به واسطه تخصيص نيافتن 
ارز نيمايي از سوي بانك مركزي، مجبورند نياز خود 
را از بازار آزاد و با قيمــت 27هزار تومان به باال تأمين 
كنند. حاال اين هشــدار عمًا در قالب اباغ نرخ نامه 
جديد ايرالين ها و افزايش چند برابري كف و ســقف 

قيمت بليت هواپيما اجرايي شده است.
به گفته او، براساس مصوبه ســتاد مقابله با كرونا كه 
به تازگي به ســازمان هواپيمايي كشــوري و از اين 
ســازمان به شــركت هاي هواپيمايي اباغ شــده، 
ايرالين ها از اول آبان ماه99 نهايتاً اجازه دارند معادل 
60درصد ظرفيت هواپيماها بليت فروشــي كنند، از 
سوي ديگر، شركت هاي هواپيمايي به تازگي با مشكل 
نوسان شــديد ارزي و افزايش قيمت ارز هم مواجه 
شده اند كه تأثير مســتقيم روي هزينه هاي آنها دارد 
و ناگزير هستند با توجه به اين دو مورد، قيمت هاي 

جديد براي پروازها تعيين كنند.

دولت: ما نقشي در افزايش قيمت نداريم
براساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ بليت پروازهاي 
داخلي، آزادســازي شده و شــركت هاي هواپيمايي 
براي تطبيق با وضعيت حمل ونقــل هوايي اقدام به 
نرخ گذاري قيمــت بليت هواپيمــا مي كنند. قواعد 
قيمت گذاري بليــت هواپيما از ســال 9۴و در دوره 
وزارت عباس آخوندي در وزارت راه و شهرسازي تغيير 
كرد و با آزادسازي قيمت بليت هواپيما، شركت هاي 
هواپيمايي مجاز شدند براساس هزينه تمام شده و در 
فضايي رقابتي، خدمات خود را با نرخ شناور به فروش 
برســانند. در ادامه براي كنترل بازار و جلوگيري از 
تخلفات ايرالين ها، نرخ نامه اي براي مسيرهاي مختلف 
تدوين شد كه كف و ســقف قيمت بليت هواپيما در 

حمل و نقل

بازار  سكه  و طال

مجوز اوج گيري قيمت بليت هواپيما صادر شد
به واسطه جهش نرخ ارز و الزام رعايت پروتكل هاي بهداشتي مقابله با شيوع كرونا، كف و سقف قيمت بليت هواپيما 

در نرخ نامه مصوب ايرالين ها تا سه برابر افزايش يافت

تحريم ها ايذايي است

تحريم بانك هاي ايراني از سوي وزارت 
خزانــه داري آمريــكا هرچند ممكن 
است يك اثر ايذايي بر تجارت محدود 
كاالهاي مورد نياز ايران داشته باشــد، اما وضع اين تحريم ها در 
مدت باقيمانده تا انتخابات رياست جمهوري آمريكا بيشتر رويكرد 
تبليغاتي و سياسي دارد و داراي مصرف داخلي است؛ چرا كه تيم 
دونالد ترامپ تاش مي كند با اعمال و اعام اين تحريم ها نشــان 
دهد كه سياست فشار حداكثري خود عليه ايران را ادامه خواهد 

داد و از موضع خود عقب نشيني نمي كند.
واقعيت اين اســت كه بانك هاي تحريم شــده تا پيش از اين در 
دادوستد كاالهاي اساســي، نهاده هاي دامي و كشاورزي و البته 
كاالهاي دارويي و تجهيزات پزشكي تا اندازه  زيادي آزادي عمل 
داشتند، به بانك هاي بزرگ ايران كه آنها هم تحت تحريم هستند، 
به عنوان رابط يا كمك دوم تا حد ممكن كمك مي كردند و از طريق 
كارگزاران بانكي و واسطه هاي خود مسير تجارت با برخي كشورها 
ازجمله امــارات متحده عربي، چين و تركيــه را هموار مي كردند 
و االن با تحريم هاي جديد، حلقه محاصره مالي و بانكي كشــور 

تنگ تر خواهد شد.
از ســوي ديگر، ايران به ويژه در نقل و انتقال ارز به داخل كشور و 
پرداخت هاي مطالبات فروشــندگان و شركاي خارجي اش دچار 
مشكل خواهد شــد. افزون بر اينها ريسك كشوري ايران افزايش 
مي يابد كه نتيجه آن باال رفتن نرخ نقل و انتقال ارز و پرداخت هاي 
ارزي و افزايــش قيمت تمام شــده كاالهاي وارداتي به كشــور 

خواهد بود.
البته اين تحريم ها در كوتاه مدت اثر ملموسي ندارد؛ چرا كه بازار 
تجارت و سياست فصل مشترك چنداني ندارد و سياست را دولت ها 
تعيين مي كنند و تجــارت را ملت ها و شــركت ها و از اين جهت 
پيش بيني مي شــود كه وضع تحريم هاي جديد عليه بانك هاي 
ايراني، طرف هاي تجاري با ايران را متضرر ســازد. در كوتاه مدت 
راه عبور از اين تحريم ها، هموار كردن مسير تجارت از طريق برخي 
بانك ها و ص رافي ها و تقويت مبادالت پاياپاي از كانال معاهدات 
پولي دو يا چندجانبه است. هرچند در تجارت جهاني اين كانال ها 
چندان مرسوم و متداول نيســت، اما همواره كشورها راهي براي 

تجارت با همديگر پيدا مي كنند.
برآورد مي شــود كه تــا 3 ماه آينده اثــر اين تحريم هــا با تأخير 
نمايان شــود و دولت آمريكا تــاش مي كنــد در ماه هاي آينده 
مســيرهاي تجاري با كشــورمان را محدود و مســدود سازد اما 
اعــام و اعمال اين تحريم هــا به دليل در پيش بــودن انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا بيشــتر مصرف داخلــي و تبليغاتي و 
البته اثر ايذايي براي ايران خواهد داشــت و تيم تبليغاتي ترامپ 
تاش مي كند از ايــن تحريم ها به عنوان يك بــرگ برنده جهت 
 نشان دادن سياست شكست خورده فشــار حداكثري عليه ايران

استفاده ببرد.
پيش بيني مي شــود اگر دونالد ترامپ برنده انتخابات شود، اين 
حلقه فشار ها را تشــديد كند اما اگر جو بايدن، رقيب دمكرات او 
راهي كاخ سفيد شــود، احتمال كاهش فشارها و برگشت آمريكا 
به برجام تقويت خواهد شد. با اين حال، بازگشت آمريكا در دوران 
رياست جمهوري احتمالي بايدن به برجام با شروطي همراه خواهد 
شد چرا كه ممكن اســت دمكرات ها روي مســائلي چون برنامه 
موشكي و حقوق بشر ايران سختگيري بيشتري از خود نشان دهند، 
اما به هر حال، وضعيت بهتر از دوران رياست جمهوري دوباره دونالد 

ترامپ خواهد بود.
از سوي ديگر، تحريم  شــبكه بانكي روي بازار ارز ايران اثر منفي 
خواهد گذاشت چرا كه هم روي منابع ارزي و هم نقل و انتقال آن 
فشار وارد خواهد كرد و نرخ نقل و انتقال ارز را افزايش مي دهد و 
در اين زمينه صيانت از منابع ارزي و دقت در هزينه كردن آن يك 

ضرورت خواهد بود.

هفته كم نوسان سكه و طال هر مســير را مشــخص مي كرد و ايرالين ها اختيار 
داشــتند در زمان هاي مختلف و با توجه به وضعيت 
بازار و تقاضا، خدمات خــود را در اين بازه قيمتي به 
فروش برســانند. پيرو اين مســائل، تغييرات جديد 
نرخنامه شركت هاي هواپيمايي نيز اتفاقي قانوني و 
بدون دخالت دولت بوده؛ هرچند در مسير اجراي آن 
احتمال اعمال نظر دولــت و مجلس و تحميل برخي 
تغييرات به آن بعيد نيســت. تــورج دهقاني زنگنه، 
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري نيز تأكيد مي كند 
كه دولت و سازمان هواپيمايي كشوري هيچ دخالتي 
در نرخ گذاري بليــت هواپيما ندارند؛ اما ســازمان 
هواپيمايي به شركت هاي هواپيمايي اباغ كرده كه از 
اول آبان ماه هواپيما بايد با ظرفيت 50 و 60 درصدي 
پرواز كند؛ ازاين رو انجمن شــركت هاي هواپيمايي 
براساس بخشنامه رعايت پروتكل هاي مقابله با كرونا 
و همچنين تغييرات قيمت دالر، نرخ هاي جديد بليت 

را تعيين كرده است.

جزئيات تغيير قيمت ها
در نرخ نامــه جديد انجمن شــركت هاي هواپيمايي 
براي پروازهاي داخلي، كف و سقف قيمت هاي جديد 
مشخص شده است كه حداقل قيمت ۴91هزار تومان 
و حداكثر قيمت 2ميليــون و 67۴هزار و 200تومان 
و مربوط به مســير بندرعباس- تبريز است. البته در 
شرايط فعلي و نرخ نامه سال 98نيز به واسطه كسادي 
مسافرت هوايي و كاهش شــديد گردشگري، قيمت 
فروش بليت هواپيما در هيچ يك از مسيرهاي پروازي 
در سقف قيمتي اعمال نمي شــود؛ درحالي كه طبق 
نرخ نامه شركت ها اجازه فروش بليت را در قيمت هاي 
باالتر نيز دارند. ازاين رو، باوجوداينكه در نرخ نامه جديد، 
كف و سقف قيمت بليت چند برابر رشيد كرده، انتظار 
مي رود در شــرايط عالي تغيير محسوسي در قيمت 
فروش بليت رخ ندهد. هرچند با باال آمدن كف قيمت 
بليت، عمًا امكان قيمت شــكني در مسيرهاي كم 
تقاضا يا پروازهاي يكسرخالي وجود ندارد و ايرالين ها 

نمي توانند براي جذب مسافر ارزان فروشي كنند. 

نرخ جديد بليت هواپيما در مسيرهاي منتخب
سقفكفمسير

يك ميليون و 354هزار و 700تومان647هزار و 500تومانتهران- مشهد
يك ميليون و 183هزار و 400تومان641هزار و 400تومانتهران- شيراز

يك ميليون و 821هزار و 900تومان743هزار و 100تومانتهران- ايرانشهر
يك ميليون و 918هزار و 800تومان727هزار و 800تومانمشهد- ايالم
يك ميليون و 330هزار و 800تومان563هزار و 200تومانتهران- اهواز
يك ميليون و 751هزار و 900تومان700هزار و 200تومانتهران- كيش
يك ميليون و 915هزار و 800تومان740هزار تومانكيش - ساري

يك ميليون و 905هزار و 600تومان731هزار و 300تومانمشهد-عسلويه
960هزار و 100تومان491هزار و 700توماناصفهان – تهران
يك ميليون و 911هزار و 300تومان753هزار و 700تومانچابهار – تهران

2ميليون و 674هزار و 200تومان765هزار و 100تومانبندرعباس- تبريز
يك ميليون و 607هزار و 700تومان670هزار و 100تومانزابل – گرگان
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جواد نكونام يكي از گزينه هاي حضور روي نيمكت استقالل بود. 
با اين حال او با فوالد قرارداد داشــت و مديران باشگاه اهوازي هم 
واكنش بسيار تندي به  احتمال جدايي جواد نشان دادند. تا اينجا 
هيچ اتفاق عجيبي رخ نداده، اما مشــكل از جايي شروع مي شود 
كه نكونام واكنشي غيرمنطقي به داســتان نشان مي دهد. بعد از 
انتخاب محمود فكري به عنوان ســرمربي جديد آبي پوشان، نكو 
مصاحبه كرده و گفته: »بايد صادقانه به هواداران استقالل بگويم 
نمي خواهند اين تيم درست شود. بنابراين تصميم گرفتم در اين 
شرايط راهي استقالل نشوم.« اين جمله 2 ايراد دارد؛ اول اينكه فاعل 
فعل »نمي خواهند« روشن نيست. چه كسي نمي خواهد استقالل 
درست شود و چرا؟ مشــكل دوم هم اين است كه چنين ادبياتي، 
سرمربي جديد آبي پوشان را در آغاز راه دلسرد و نگران مي كند. كاش 

نكونام به فكري تبريك مي گفت و برايش آرزوي موفقيت مي كرد.

چه كسي نمي خواهد؟ چرا؟

باشگاه آرسنال براي كاهش هزينه هايش در دوران كرونا، تصميم به 
تعديل برخي كارمندانش گرفت، اما يكي از اين نفرات، دنياي فوتبال 
را به هم ريخت. او يك آقا بود كه در 27سال گذشته با پوشيدن لباس 
دايناسور، به بازيكنان و هواداران روحيه مي داد. با اين حال توپچي ها 
با اين استدالل كه فعال هواداران قادر به حضور در ورزشگاه نيستند، 
دايناسور وفادارشان را بيرون كردند. اين داستان آنقدر سر و صدا كرد 
كه سرانجام اوزيل حاضر شد دستمزد اين كارمند را از جيبش بپردازد. 
انصافا كار آرسنالي ها انساني نبود، اما حساب و كتاب فوتبال در اروپا را 
ببينيد كه باشگاه ها حاضر نيستند يك دالر هم دور بريزند. كاش روزي 
هم نوبت به تعديل كفتارهاي فوتبال ايران برسد؛ قماشي كه بازيكن 
خارجي بنجل را در ازاي چندصد هزار دالر به باشــگاه هاي دولتي 

مي دهند و از جيب مردم براي خودشان زندگي رؤيايي مي سازند.

دايناسور آرسنال و كفتارهاي ما

در شرايطي كه باشگاه اســتقالل درگير انتخاب سرمربي جديد و 
ماجراهايي از اين دست بود، روزبه چشمي خيلي شيك در تمرينات 
ام صالل حاضر شد و تصاويرش هم به ايران رسيد. بعد از سفر استقالل 
به دوحه براي حضور در ليگ قهرمانان آســيا، رسانه هاي قطري از 
حضور چشــمي در ام صالل خبر دادند، اما اين بازيكن همه  چيز را 
تكذيب كرد و گفت: »بازيكن استقالل هستم و در اين تيم مي مانم.« 
او تنها يك هفته پيش از سفر كاروان استقالل به قطر قراردادش را 
تمديد كرده بود، اما حاال معلوم مي شود همه  چيز صوري و ويتريني 
بوده است. به جرأت مي توان گفت از نظر فني جدايي چشمي ضرري 
براي استقالل ندارد؛ بازيكني كه آخرين شاهكارش ارسال پاس گل 
دوم براي پاختاكوري ها و حذف استقالل از ليگ قهرمانان بود. كاش 

فقط امثال اين بازيكن به قول و قرارهاي شان وفادارتر مي بودند.

خداحافظ؛ خيلي هم خداحافظ

نكته بازي

سرانجام انتظارها به پايان رسيد و از تيم ملي دراگان اسكوچيچ 
رونمايي شد. اين طوالني ترين وقفه بين انتخاب سرمربي تيم ملي 
و انجام نخستين بازي زيرنظر او بود؛ شكافي كه كرونا ايجاد كرد 
و نمي توان از آن شاكي بود. به هر حال تيم ملي ايران در نخستين 
بازي دوران اسكوچيچ در تاشــكند به مصاف ازبكستان رفت و با 
نتيجه 2 بر يك به پيروزي رسيد. در شرايطي كه عليرضا بيرانوند 

به دليل مصدوميت حضور در اين اردو را از دست داد، اسكوچيچ از 
پيام نيازمند درون دروازه سود برد. در قلب خط دفاع، اسكوچيچ 
به زوج پرسپوليس اعتماد كرد و شجاع خليل زاده و محمدحسين 
كنعاني زادگان را كنار هم به ميدان فرستاد. انتخاب او براي سمت 
راست خط دفاعي به معناي واقعي كلمه سورپرايز بود. درحالي كه 
اين پست طي چند سال گذشته در تســخير رامين رضاييان و 

وريا غفوري بوده است، اسكوچيچ هيچ كدام را به اين اردو دعوت 
نكرد تا صادق محرمي از ابتدا به ميدان برود. در سمت چپ خط 
دفاعي ميــالد محمدي به بازي گرفته شــد. در خط مياني و در 
غياب بازيكناني مثل عزت اللهي و اميد ابراهيمي، زوج نوراللهي و 
احسان حاج صفي مورد استفاده قرار گرفتند و جلوتر از آنها علي 
قلي زاده و وحيد اميري به ميدان رفتند. زوج خط حمله هم مثل 
هميشه متشكل از سردار آزمون و مهدي طارمي بود؛ آنچه حدس 

زدنش اصال كار سختي به نظر نمي رسيد.
تيم ملي در حالي توانست بر ميزبان هميشه مهربانش غليه كند 
كه شاگردان اسكوچيچ مخصوصا در نيمه اول نمايش خوبي ارائه 
دادند. با اين حال تجربه بازي هاي دوستانه شروع كار ويلموتس 
به ما نشــان مي دهد ابدا نبايد اين قبيل مسابقات را با بازي هاي 
رســمي مقايســه كنيم. هنوز فراموش نكرده ايم بعد از گلباران 

شدن ســوريه در دوران مربي بلژيكي، چه فضايي به وجود آمد و 
چطور همه از آغاز عصر ايران تهاجمي خبر دادند. با اين همه اما 
خط حمله اي كه مجموعا 22گل وارد دروازه سوريه، كره جنوبي، 
هنگ كنگ و كامبوج كرد، در 2 مسابقه رسمي برابر عراق و بحرين 
خشكيد و تنها يك گل بي ثمر زد. صد البته درخشش طارمي و 
ســردار آزمون و مخصوصا نمايش غافلگيركننده علي قلي زاده 
مايه دلگرمي بود، اما تيم ملي در ساختار دفاعي بايد بسيار بهتر 
از اين شود. معني ندارد كه ازبكستان روي چند حمله پراكنده، 
يك بار دروازه ما را باز كند و 2 مرتبــه هم به تير بزند. هر كدام از 
اين لغزش ها در برابر بحرين يا عراق، فاجعه بار خواهد بود. با توجه 
به شرايط خاص كرونايي، اسكوچيچ فرصت اندكي براي رفع اين 
مشكالت دارد، اما هرطور شده بايد استحكام بيشتري به ساختار 

دفاعي ببخشد. راه صعود اين است. فقط همين.

  يك گل در هر بازي
بعد از بازگشايي مســابقات فوتبال در دوران كرونا، پيام نيازمند 
به طور ميانگين در هر بازي يك گل خورده است و اين ميانگين در 
بازي با تيم ملي ازبكستان هم حفظ شد. پيام در 14بازي باشگاهي 

براي ســپاهان در ليگ برتر، جام حذفي و ليگ قهرمانان آسيا، 
مجموعا 14گل دريافت كرد و در ديدار با ازبكســتان هم يك بار 
دروازه اش گشوده شد. اين نخســتين گل ازبكستان به ايران در 
تاشكند بود. اين آمار در حالي از سوي نيازمند ثبت شده كه او در 

8هفته ابتدايي ليگ نوزدهم »صفر« گل خورده داشت. اين آمار تا 
پايان هفته دهم يعني ثلث اول ليگ تنها يك گل خورده بود كه 
عدد بسيار عجيبي به شمار مي آيد. اين روزها اما نيازمند به گل 

خوردن عادت كرده است.
 گل هاي بد

صد البته گلي كه نيازمند روي چرخــش و ضربه فني بازيكن 
ازبكستان دريافت كرد، در طبقه گل هاي بد دسته بندي نمي شود، 
اما پيام در اين مدت گل بد هم كم نخورده است. گل محمد ميري 
به نيازمند از فاصله ســي  و چند متري در بازي با نساجي قابل 
بحث بود. نيازمند در 2ديدار برابر النصر هم 4گل دريافت كرد 
كه بدترين آنها، شوت عبدالرزاق حمداهلل بود كه از زاويه بسته، از 
بين 2 پاي پيام عبور كرد و به تور چسبيد. نيازمند حداقل روي 2 
گل خورده ديگر برابر حريف عربستاني هم مي توانست بهتر كار 
كند. پيام در بازي با تراكتور هم 2 گل بحث برانگيز خورد؛ يكي 
روي شوت ديدني احســان حاج صفي و ديگري روي ضربه سر 
چكشي رضا اســدي. روي اين ضربه سر عالوه بر اينكه نيازمند 
مي توانست از دروازه خارج شود، توپ از مقابل دست او عبور كرد 

و به تور چسبيد.
 آيا پيام افت كرده؟

مي توان متوجه شد كه دروازه پيام نيازمند ديگر آن دژ تسخيرناپذير 
گذشته به نظر نمي رسد. بسياري معتقدند افت محسوس نيازمند 
از زمان جدايي روي تابارس، مربي دروازه بان هاي پيشين سپاهان 
شروع شد؛ كســي كه بعد از كرونا به ايران نيامد. به هر حال پيام 
25ساله همچنان جزو مهم ترين استعدادهاي فوتبال ايران است و 
شانس بااليي براي تثبيت به عنوان دروازه بان شماره يك تيم ملي 
دارد؛ مشروط به اينكه با افزايش تمرين و تمركز، به همان نيازمند 

مطمئن قبلي تبديل شود.

 كمي نگران شديم
   تيم ملي در فاز هجومي خوب بود، اما يك گل خورده و 2 ضربه به تير دروازه ايران، ما را ترساند
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بعد از حــدود 100 ســاعت نگراني و اضطــراب هواداران 
پرســپوليس، ظهر ديروز كميته انضباطي كنفدراســيون 
فوتبال آسيا اين نگراني را رسما رفع كرد. اين كميته كه ديروز 
براي رسيدگي به پرونده شكايت باشگاه النصر از پرسپوليس 
با موضوعيت غيرقانوني بــودن قراردادهاي بازيكنان جديد 
پرسپوليس جلسه اي تشكيل داده بود، بدون توضيح اضافي 
رأي به تبرئه باشگاه ايراني داد. كل بيانيه AFC به اين شرح 
كوتاه بود: »كميته انضباطي و اخالقي AFC امروز اعتراض 
النصر عربستان را در رابطه با مسابقه نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
آسيا طبق ماده59 آيين نامه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا 
2020رد كرد.« حاالرؤياي باشگاه سعودي و اميد هواداران 
رقيب پرســپوليس براي محروميت اين تيــم از حضور در 
دومين فينال خود طي 2 سال از بين رفته است. النصر و آن 
مردي كه نشسته به تير دروازه تكيه داده بود براي حضور در 
جام جهاني باشگاه هاي جهان در سال آينده بايد منتظر فرمول 
فيفا يا كنفدراسيون فوتبال آسيا باشند تا براي نيم سهميه 
باقيمانده آسيا از 2و نيم سهميه موجود در اين رقابت ها مبارزه 
كنند. موضوع شكايت اين بود كه باشگاه ايراني از سوي فيفا 
به دليل تعلل در پرداخت مطالبات برانكو ايوانكوويچ از نقل و 
انتقاالت محروم شده است اما پرسپوليسي ها قبال با علم به 
اين موضوع با همه خريدهاي جديد خود شامل حامد لك، 
عيسي آل كثير، سعيد آقايي، احسان پهلوان، آرمان رمضاني، 
شجاعي و سرلك پيش از سر رسيدن اين تاريخ قرارداد بسته 

بودند. البته پرســپوليس جدا از محروميت نقل و انتقاالتي 
درصورتي كه همچنان به پرداخت مطالبات برانكو عمل نكند 
ممكن است به دسته پايين تر هم سقوط كند.  اين باشگاه  در 
مهلت 2روزه اي كه براي دفاع از خود در رابطه با شــكايت 
النصر داشت 75صفحه دفاعيه نوشت.  حاال پرسپوليسي ها 
بايد همه زور خود را براي كاهش يا رفع محروميت آل كثير 
به اتهام ارتكاب رفتار نژادپرستانه بزنند و 75صفحه ديگر هم 
دفاعيه تحويل مراجع تجديد نظر بدهند. پرسپوليس بايد 
خود را براي فينال آسيا كه 29آذر معلوم نيست در كجا برگزار 
مي شود آماده كند. ديروز مشخص شد كه تيم هاي شرق آسيا 
هم در قطر بازي خواهند كرد تا تكليف تيم شرقي فيناليست 
ليگ قهرمانان مشــخص شود. پرســپوليس تاكنون از اين 
رقابت ها 2.7ميليون دالر پاداش تضمين شده دارد و اگر در 
فينال هم برنده شود 2ميليون دالر ديگر به اين درآمد اضافه 
خواهد شد. در اين گير و دار، پاي يك شكايت ديگر هم درباره 
فوتبال ايران به ميان كشيده شده و پاختاكور ازبكستان طلب 
130هزار دالري خود را از باشگاه استقالل به اجرا گذاشته. 
اين طلب براي رضايتنامه بازيكني به نام ايســما بود كه در 
دوران شفر به استقالل پيوســت و آنقدر بد بود كه كسي او 
را به ياد نمي آورد. باشــگاه استقالل از كنفدراسيون فوتبال 
آسيا درخواست كرده طلب اين باشگاه را از محل مطالبات 
استقالل و پاداش هاي اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا در اين 

فصل حساب كند.

فعال ركورد دايي در امان است
 با تشكر از تير دروازه اسپانيا و سرمربي پرتغال 

كه رونالدو را تعويض كرد

كريستيانو رونالدو در شــبي كه با لباس پرتغال در يك ديدار تداركاتي 
روبه روي تيم ملي اسپانيا به ميدان رفته بود نتوانست به تيم متحول شده 
ماتادورها گل بزند. او در نيمه دوم يك شــوت محكم به تير افقي دروازه 
حريف كوبيد و دقايقي بعد رناتو ســانچس را در موقعيت مشابهي قرار 
داد تا بارديگر تير دروازه اســپانيا بلرزد. كاپيتان پرتغال در ادامه مسابقه 
جاي خودش را به ژوائو فليكس داد و فرصت نكرد براي ادامه روند گلزني 
و نزديكي به ركورد دايي در زمين حضور داشته باشد. جانشين او هم يك 
گل خالي مقابل دروازه را از دست داد. او فعال نتوانسته فاصله 8گله خود را تا 
ركورد 109گله علي دايي كه بهترين گلزن ملي تاريخ فوتبال است كاهش 
دهد اما 2بازي ديگر در همين فيفادي در پيش دارد كه البته هر دو سخت 
است. فردا شب خيلي سخت اســت كه رونالدو به تيمي مثل فرانسه كه 
قهرمان جهان است و همزمان مي تواند سه چهار تيم ملي با كيفيت عالي 
براي مقابله با هر حريفي به ميدان بفرستد گل بزند و ركورد دايي را به خطر 
بيندازد اما 3شب بعدتر پرتغال با سوئد بازي دارد و سوئد حريف مورد عالقه 

كريستيانو است كه بيشترين گل ها را از اين بازيكن دريافت كرده است.
بعد از طي شدن بازي هاي دوستانه در اروپا، رقابت هاي رسمي براي انتخابي 
ليگ ملت ها از امشب آغاز مي شود. ساعت22:15 در گروه اول اسپانيا با 
ســوئيس و آلمان با اوكراين بازي دارند. آلمان با 2مساوي كار خودش را 
براي صعود سخت كرده و مي تواند پيروزي را بر شاگردان شوچنكو كه در 
بازي دوستانه چند شب قبلش 7گل از فرانسه خورده اند، جبران كند. امشب 
بازي مهم ديگري نداريم و قرار ديدارهاي حساس مي افتد به فرداشب كه 
بلژيك با انگليس و ايتاليا با لهستان و فرانسه با پرتغال بازي مي كنند و آدم 

گيج مي شود كدام بازي را دنبال كند.
در آمريكاي جنوبي و در رقابت هاي انتخابي جام جهاني2022 هم بامداد 
ديروز تيم ملي آرژانتين با تك گل مسي از روي يك پنالتي مشكوك موفق 
شد اكوادور را ببرد. اروگوئه هم با همه ستاره هايش 2بر يك شيلي را در 
سخت ترين ديدار اين دور شكست داد. آرژانتين به اعتراف مسي در اين 
ديدار عصبي بازي كرد. اين سي ونهمين گل اين بازيكن در اين رقابت ها 
بود كه او را به ركورد رونالدو نازاريا رساند. اتفاقا سوارس، دوست و هم تيمي 
سابق مسي هم كه مثل او 33ساله است با يك گل از روي نقطه پنالتي مقابل 
شيلي به همين ركورد دســت يافت كه بيشترين گل زده در رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني از منطقه آمريكاي جنوبي است. ساعت4بامداد امروز 
هم برزيل با بوليوي بازي داشت و كي روش كلمبيا را مقابل تيم ملي كشور 
بحران زده ونزوئال هدايت كرد؛ با خامس كه بعــد از انتقال به اورتون به 

روزهاي اوج خودش برگشته.

جهان

 ميليچ فسخ كرد
احمد مددی سرپرست باشگاه استقالل اعالم كرد: »ميليچ مدافع كروات اين تيم به دليل عدم پرداخت مطالباتش 
قرارداد خود با آبی پوشان را فسخ كرده است.« اين بازيکن  هشتم مهر با ارسال پيغامی به باشگاه اعالم كرده بود 
كه اگر مطالباتش در مدت 15 روز پرداخت نشود، قرارداد خود را فسخ  مي كند.

ســرانجام قصه انتخاب ســرمربي جديد 
استقالل به سر رسيد و محمود فكري رسما 
هدايت آبي پوشان را در ليگ بيستم برعهده 
گرفت. با اين حال چيزي كه اين انتخاب را 
كامال تحت الشعاع قرار داد، مناقشات عجيب 
فكري با باشگاه قبلي اش يعني نساجي بود. 
فكري براي حضور در اســتقالل بايد از تيم 

قائمشــهري رضايتنامه مي گرفت و همين 
مســئله به يك چالش بزرگ تبديل شــد. 
مديران و ســرمربي فصل قبل نساجي كه 
كنار هم نتايج خوبي به دست آورده بودند، 
به همين بهانه تا جايي كه مي توانستند به 
هم تاختند و انواع و اقسام جمالت عجيب 
و غريب را، به صورت شفاهي و كتبي مطرح 

كردند. كار در نهايت به جايي كشــيد كه 
فكري مديران نســاجي را به انتشار آدرس 
و شــماره تلفنش متهم كرد و مدعي شــد 
در پي اين اتفاق، به خودروي او آسيب وارد 

شده است.
آنچه در اين ميان مشخص است اينكه هنوز 
آداب رفتارهــاي حرفه اي مثــل اين قبيل 
جدايي ها در فوتبال ايران رعايت نمي شود. 
نفس جدايي يك بازيكن و مربي از تيمي كه 
با آن قرارداد دارد هيچ چيز عجيبي نيست، 
اما شكل اين جدايي بايد طوري باشد كه اوال 
منافع باشگاه مبدأ تامين شود و ثانيا دو طرف 
با دلخوشي و احترام به همكاري پايان بدهند. 
االن اين دو فاكتور در ماجراي جدايي فكري 
از نســاجي رعايت شــد؟ در جدايي يحيي 
گل محمدي از شهرخودرو چطور؟ يادمان 
هست كه مالك تيم مشهدي پارسال حتي 
از فشــارهاي جانبي براي صدور رضايتنامه 
يحيي خبر داد. او در نهايــت چكي به اين 
منظور گرفت كه هنوز بعد از حدود 10 ماه 
پاس نشده! در عوض شهرخودرو در ليگ و 
حذفي به جايي نرسيد و در ليگ قهرمانان هم 
به عنوان ضعيف ترين تيم غرب قاره اوت شد. 
حتي جدايي بازيكناني مثل مرتضي تبريزي 
و داريوش شجاعيان از تيم هاي شان و حضور 
آنها در استقالل هم حواشي خاص خودش 
را داشت؛ شبيه شرايطي كه اين فصل براي 
رشيد مظاهري و ســعيد واسعي پيش آمد. 
حقيقتا فوتبال ايــران از حرفه اي گري فقط 

نام آن را دارد.

قهر 2 كشتي گير و مثبت شدن نمونه 2 مربي تيم ايران مال اتفاقات مهم دور رفت ليگ كشتي 
بود. مسابقات دور رفت گروه » ب« آخر هفته پيش برگزار شد و 5 تيم ايران مال، هيأت كشتي 
قائمشهر، پاس ستارگان ساري، اترك خراسان شمالي و چسب رازي مسابقه دادند و ايران مال 
بدون شكست صدرنشين شد، قائمشهر با يك باخت و تيم پاس ستارگان با 2 شكست در رده هاي 
دوم و سوم جدول قرار گرفتند. با توجه به اينكه از هر گروه 2 تيم صعود مي كند شاگردان درستكار 
و تقوي شانس حضور در مرحله نيمه نهايي را دارند. ايران مال كه همه ستارگان كشتي ايران را 
در تيمش جمع كرده كار سختي در مقابل حريفانش ندارد آنها در وزن 84كيلوگرم 3كشتي گير 
به نام هاي حسن يزداني، كامران قاسمپور و احمد بذري را دارند و براي اينكه به هر 3آنها كشتي 
برسد در 2 مسابقه از بذري در وزن 92كيلوگرم اســتفاده كردند، اين در حالي است كه جواد 
ابراهيمي كشتي گير مطرح 92كيلوگرم هم در تيم آنهاست. اما آنها به اندازه ستاره ها، حاشيه 
هم دارند؛ گفته مي شود زماني كه اميرحسين زارع در مقابل يداهلل محبي به پيروزي رسيد پرويز 
هادي به حالت قهر اردوي ايران مال را ترك و مصطفي حسين خاني هم او را در اين رفتن همراهي 
كرده است. پرويز هادي براي حضور در اين مسابقات وزن كشي كرد ولي در هيچ مسابقه اي به 
ميدان نرفت. به نظر مي رسد او انتظار داشته در ديدار با هيأت كشتي قائمشهر به جاي زارع روي 
تشك مي رفت. با قهر هادي، به اجبار زارع در 4 كشتي روي تشك رفت. غيبت داوود رخش 
خورشيد، مربي تيم ايران مال در روز وزن كشي و مسابقات جلب توجه  كرد. پرس وجوها به اين 
ختم شد كه هم او و هم حسين ملكي ديگر مربي تيم ايران مال كرونا گرفته اند. مجتبي گليج و 
اميرحسين مقصودي كشتي گيران اوزان 65و 97كيلوگرم اين تيم هم در پايان مسابقات حال 

خوبي نداشتند و به آنها توصيه شد تا مجددا تست كرونا بدهند.

مثبت بودن تســت كرونــاي 2 دونــده و ادعــاي بعضي از 
شركت كنندگان در مرحله سوم ليگ دووميداني، فدراسيون 
را با اين اتهــام روبه رو كرده كه پروتكل هاي بهداشــتي را در 
برگزاري مسابقات رعايت نكرده است. بعد از پايان مرحله سوم 
ليگ گفته شد 3 ورزشكار سپاهان؛ رضا قاسمي دونده دوي 
100متر، علي سهرابي در پرش ارتفاع و نويد سليمي دونده 
دوي نيمه ماراتن كرونا دارند. ديروز هم 2دووميداني كار زن 
و مرد در گفت وگو با ايسنا بدون ذكر نام اعالم كردند تستشان 
مثبت است. هدف اصلي آنها از دادن اين خبر انتقاد از فدراسيون 
بود. آنها گفته بودند در مرحله سوم تعداد زيادي از ورزشكاران به 
كرونا مبتال شده اند چرا كه سليمي قبل از مسابقه عالئم بيماري 
را داشته و با اين حال اجازه داده شد او مسابقه بدهد. آنها داليل 
ديگري هم داشتند تا از فدراسيون ايراد بگيرند و مدعي شوند 
كه پروتكل هاي بهداشتي رعايت نشده است؛1- در هر اتاق 
هتل 3 ورزشكار اسكان داده شده بود. 2- ورزشكاران خودشان 
موظف بودند تست بگيرند و فدراسيون و باشگاه ها اين كار را 
انجام نداده بودند. 3- ورزشكاران قبل از مسابقه قرنطينه نشده 
بودند. 4- با اينكه تست بعضي از ورزشكاران مثبت بوده اما در 
فتوشاپ جواب تست را به منفي تغيير داده بود چرا كه آنها براي 

هر مسابقه اي كه مي دهند دســتمزد مي گيرند و با حذف از 
مسابقات درآمد يك سالشان را از دست مي دادند. 5- مسابقات 
دختران بعد از مسابقات پسران برگزار شد و چون هتل يكي 

بوده، تعداد دختران آلوده به ويروس بيشتر از پسران است و...
طاهر كاظمي، مدير روابط عمومي فدراسيون در گفت وگو با 
همشهري خود باشگاه ها را مسئول انجام تست مي داند: »قرار 
بود خود باشگاه ها يكي دو روز قبل از شروع مسابقات تست 
بگيرند. اگر ورزشكار به كميته پزشكي برگه تست منفي را 
نمي داد، شماره ســينه نمي گرفت. در مرحله سوم هم مثل 
مرحله اول و دوم و مســابقات جايزه بزرگ همه پروتكل ها 
رعايت شد. « بعضي  ها مقصر اصلي را باشگاه سپاهان معرفي 
مي كنند ومدعي اند آنها ســليمي را با وجود بيماري مجبور 
كرده اند مسابقه بدهد. سليمي روز گذشته به تسنيم گفته بود 
كه قبل از مسابقه سرماخوردگي داشته ولي تست كروناي او 
منفي بوده است اما تأييد كرده كه همسرش كرونا دارد. غيراز 
سليمي تست 2 ورزشكار ديگر سپاهان هم مثبت شده است. 
اين سؤال بي جواب است كه ســپاهان مقصر اصلي است يا 
فدراسيون. گفته مي شود غيراز اين 5 نفر، دووميداني كاران 

ديگري هم كرونا گرفته اند.

  انتشار عكس عليرضا 
به جاي محمدرضا شجريان

»اين عكس محمدرضا شجريان 
نيست.«؛ اين واكنش فدراسيون 
دووميداني به عكسي است كه در 
اين يكي دو روز در فضاي مجازي 
منتشر شــده، عكس شجريان 
روي ســكوي قهرماني پرش 
ســه گام. طاهر كاظمي، مدير 
روابط عمومي فدراسيون ديروز 
به همشــهري گفت: »كسي 
كه روي ســكوي دوم شجريان 
اســت ولي عليرضا شــجريان 
برادر محمدرضــا.« اين عكس 
مربوط به مســابقات قهرماني 
كشور سال 1345است كه شــجريان در پرش ارتفاع دوم شده. اما در 
توضيح عكس گفته شده كه او در پرش سه گام به مقام رسيده. عليرضا 
شجريان هم اكنون در آمريكا زندگي مي كند و استاد دانشگاه است. استاد 
محمدرضا شجريان در چند گفت وگو از عالقه اش به فوتبال گفته بود. 
او حتی مهر ماه سال 83 بازی دوستانه ايران با آلمان در استاديوم را از 
نزديك تماشا كرد. پسرش رايان در جايی گفته بود همه خانواده طرفدار 
پرسپوليس هستند. گفته می شود استاد شجريان فوتبال خارجی را هم 

پيگيری می كرده و به رئال مادريد عالقه داشته است.

  آداب جدايي را بلد نيستيم
   از يحيي گل محمدي تا فکري، رشيد مظاهري و بقيه

   از قهر تا كوويد- 19در يك تيم مدعي 
    2  مربي  تيم  ايران مال كرونا گرفته اند و 2  كشتي گير 

اين تيم هم بايد تست مجدد بدهند 

كروناي دسته جمعي دووميداني كاران
      ورزشکاران،  فدراسيون و باشگاه سپاهان را مقصر شيوع ويروس كرونا 

 در مرحله سوم ليگ مي دانند

  نيازمند پيام قبلي هستيم 
  دروازه بان ملي پوش سپاهان، بعد از كرونا به طور متوسط در هر بازي يك گل خورده است

بهروز رسايلي| بدون ترديد يکي از شايسته ترين و كم حاشــيه ترين بازيکنان فوتبال ايران در سال هاي گذشته پيام 
نيازمند بوده است؛ دروازه بان مطمئني كه در پيکان چهره شد و در سپاهان درخشيد. پيش از پايان ليگ نوزدهم حرف و 
حديث هاي زيادي در مورد عالقه باشگاه پرسپوليس به جذب نيازمند به گوش مي رسيد، هرچند پيام به خاطر قراردادي 
كه با سپاهان داشت در اين تيم ماندگار شد. در نخستين بازي ملي پساكرونا اما نيازمند جاي بيرو را در تيم ملي گرفت 
و برابر ازبکستان فيکس شد. در شرايطي كه بيرانوند نيمکت نشــين با مصدوميت مواجه شده، نيازمند انتخاب اول 

اسکوچيچ بود و البته يك بار روي معدود ضرباتي كه به سمت دروازه اش آمد، تسليم شد.

 روز به خير پرسپوليس!
  كنفدراسيون فوتبال آسيا شکايت باشگاه النصر عربستان را رد كرد؛ 

 حاال ديگر در  فيناليست بودن پرسپوليس ترديدي نيست

پس از چندروز كشمکش، محمود فکري رسما سرمربي استقالل شد و ديروز تيم را تمرين داد   عکس: امير رفيعا



7 شهر شنبه 19 مهر 99  شماره 8058  2 3 0 2 3 6 0 2

 زينب زينال زاده 
خبرنگار

 عادت كرده ايم كه با رسيدن به نيمه هاي 
پاييز، آسمان شــهر هم با حضور بيشتر گزارش

ذرات معلق، خاكستري و هوا آلوده شود. 
در اين ميان نوع آالينده هايي كه در فصول ســرد سال 
حجم شان افزايش مي يابد با فصل های بهار و تابستان 
تفاوت دارد. امــا آن نوع آلودگي كــه در همه فصل ها، 
سالمت شهروندان را دائم نشــانه رفته، آلودگي صوتي 
است. نوعي از آلودگي كه اين روزها پايتخت را دربرگرفته 
و سبب آزار مردم شــده اســت. البته كه اهالي برخي 
محله هاي شهر، مانند محله هاي پرتردد مثل منطقه 6 و 
محله هاي  همجوار با مراكز نيمه صنعتي در مناطق 9و21 
بيشتر از ســاير محله ها از آلودگي صوتي رنج مي برند. 
بدون شك تردد شــبانه كاميون ها، نشست و برخاست 
هواپيماهاي فرودگاه مهرآباد يا صداي آهن آالتي كه در 
بازار شادآباد بارگيري مي شوند؛ نه تنها دلنشين و گوشنواز 
نيستند بلكه چون سوهان روي روان مردم اثر مي گذارد. 
اگرچه همه اصوات در ليست آالينده ها جاي نمي گيرند 
اما بايد آلودگي صوتي را جدي گرفت. به گفته محمدرضا 
منظم اسماعيل پور، استاد گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه 
علوم پزشكي تهران، صداي اطراف ما اگر از حد استاندارد 
باالتر رود يا بد زمان و بد مكان باشد آلودگي صوتي ناميده 
مي شــود. منشــأ آلودگي صوتي 2گروه آالينده هاي 
متحرك و ثابت هستند كه بيش از 40ايستگاه سنجش 

آلودگي صدا در تهران ميزان آاليندگي آنها را اندازه گيري 
مي كنند. براي كسب اطالعات بيشتر از ميزان آلودگي 
صدا در پايتخت با الهام كريمي، كارشناس واحد صوت 

شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت وگو كرديم.

افت موقت يا دائمي شنوايي
صداي ويراژ موتورسيكلت ها، بوق وحشتناك خودروهاي 
ســنگين، صوت ناهنجار اگزوز برخــي از خودروهاي 
سواري، صداي گوشخراش اتوبوس ها، فرياد فروشندگان 
و خريداران سيار و حتي صداي دستگاه هاي عمراني فعال 
در حصارهاي كارگاهي همه و همه در ليست آلودگي هاي 
صوتي قرار مي گيرند. به گفته الهام كريمي، كارشناس 
واحد صوت شركت كنترل كيفيت هواي تهران، موضوع 
آلودگي صوتي مانند آلودگي هوا بسيار مهم است؛»براي 
كاهش آالينده هاي صوتي بايد برنامه ريزي كرد و راهكار 
ارائه داد. اين نوع آلودگي، عوارض رواني و جسمي زيادي 
دارد اما چون منجر به مرگ ومير نمي شــود كمتر مورد 
توجه قرار گرفته است.« آلودگي صوتي در حقيقت يك 
مسئله ذهني اســت و افراد برداشت هاي متفاوتي از آن 
دارند. كريمي در توضيح بيشــتر اين موضوع مي گويد: 
»آســتانه تحمل افراد در برابر صداها متفاوت است و به 
همين دليل امكان دارد صدايي سبب آزار برخي از مردم 
شود اما براي عده اي ديگر تأثير آزاردهنده اي نداشته باشد. 
نكته مهم و حائز اهميت اين است كه صداي خيلي بلند در 
همه مردم منجر به افت موقت يا دائمي شنوايي مي شود.«

دسي بل هاي مجاز

ميزان آلودگي هوا را با ميكرون مي سنجند و شاخص 
اندازه گيري صدا، دسي بل است. به طور متوسط صداي 
اســتاندارد يا مناسب 60دسي بل اســت كه به گفته 
كارشناس واحد صوت شــركت كنترل كيفيت هواي 
تهران هر صوتي از حد سالم عبور كند به صداي ناهنجار 
يا آالينده تبديل مي شود؛ »صوت با 65دسي بل براي 
كودكان و بيماران نامناســب اســت اما با ساير افراد 
قابل تحمل خواهد بود. وقتي اين صدا به 70دسي بل 
مي رسد آزار دهنده مي شود و عبور از 70دسي بل يعني 
هشدار و خطرناك كه قطعاً همه مردم از شنيدن اين 
حجم از صدا ناراحت خواهند شد.« دسي بل هاي تعيين 
شده براي روز و شب متفاوت است. كريمي مي گويد: 
»در شب شــاخص صداي مناسب 50دسي بل است و 
با رسيدن اين شــاخص به 55دسي بل وضعيت براي 
كودكان و بيماران نامناسب مي شود و عدد 60دسي بل 
آزار دهنده خواهد بــود و گذر از 60دســي بل به مرز 

خطرناك مي رسد.«

تغيير شاخص صدا در موقعيت هاي مختلف
شــاخص صداها براي همه فضاها و زمان ها يكســان 
نيســت. الهام كريمي با تأييد اين موضــوع مي گويد: 
»صداي مجاز و اســتاندارد براي مناطق مســكوني در 
روز 55دسي بل و در شب 45دسي بل است. در مناطق 
تجاري صداي اســتاندارد در روز 65دسي بل و شب هم 
55دسي بل تعيين شده است و در واحدهاي صنعتي هم 
75دسي بل در روز و 65دسي بل در شب ميزان استاندارد 
صداست. صداها اگر باالتر از دسي بل هاي تعيين شده 
باشند حتماً مناطق را دچار آلودگي صوتي مي كنند.« 
براساس اطالعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران، 
شاخص آلودگي صوتي بزرگراه هاي شهر تهران حدود 
70 تا 80 دسي بل اســت. نكته قابل تأمل اين است كه 
اكثر كاربري هاي مجاور بزرگراه ها مسكوني هستند و اين 
ميزان صدا قطعاً در مقايسه با استاندارد مناطق مسكوني، 
آاليندگي زيادي دارد و اهالي ســاكن در چنين نقطه 
مسكوني در معرض آسيب هاي جدي ناشي از آلودگي 

صوتي قرار دارند.

اثرات آلودگي صوتي بر سالمت جسم و بهداشت 
رواني

مركز مطالعات و برنامه ريزي شــهر تهــران مطالعه اي 
درخصوص بررسي اپيدميولوژيك تأثير آلودگي صوتي 

بر سالمت جسم و بهداشت رواني شهروندان، تحقيقاتي 
را شروع كرده است. براساس بررسي هاي انجام شده و 
آخرين نتايج به دست آمده سقط جنين، افزايش فشار 
خون، ســكته قلبي، افت شنوايي، خســتگي، سردرد، 
اختالل در مكالمه و افزايش استرس، نتايج و پيامدهاي 

آلودگي صوتي هستند.

بيشترين آلودگي صوتي در افسريه و ميدان خراسان
مناطق6 و 22تهران به ترتيب بــا ميانگين تراز صوتي 
72.88و 63.34دسي بل بيشترين و كمترين آلودگي 
صوتي روزانه را در سال98 داشته اند. در دوره زماني شب 
اما ايستگاه سنجش صوت منطقه14 بيشترين و منطقه 
22كمترين تراز صوتي را داشته اند. در اين بين، ايستگاه 
سنجش بزرگراه افسريه كه در منطقه14 قرار دارد يكي 
از محدوده هاي وسيعي به حســاب مي آيد كه آلودگي 
صوتي بااليي دارد. بررسي هاي شركت كنترل كيفيت 
هوا و صوت شهر تهران نشان مي دهد، نبود محدوديت 
تردد خودروهاي سنگين طي شــبانه روز باعث شده تا 
محدوده هاي اطراف اين بزرگراه، از آلودگي صوتي رنج 
ببرند. از سوي ديگر ميدان خراسان نيز يكي از نقاط تهران 

با آلودگي صوتي باالست.

ميزان آالينده هاي متحرك
موتورسيكلت ها .......................................................51درصد 

خودروهاي سواري................................................. 29درصد
ماشين هاي سنگين................................................ 19درصد
اتوبوس هاي شهري............................................... يك درصد 

 راهكارهاي كاهش آلودگي صوتي در فضاي شهري
   نوسازي خودروهاي فرسوده و موتورسيكلت ها

   استفاده از سدهاي آكوستيكي )ديوارهاي صوتي مناسب(. بر اين اساس تعمير ديوارهاي صوتي شكسته 
و آسيب ديده بزرگراه هاي صدر، شهيد چمران )حدفاصل گيشا به پايين( و حكيم اهميت فراواني دارد.

   جلوگيري از تردد شبانه خودروهاي سنگين در خيابان هاي فرعي 
   استفاده از پوشش  گونه هاي گياهي مانند پيراكانتا، سنجد و ترون كه در برابر آلودگي صوتي عملكرد 

بهتري دارند
   استفاده از آسفالت هاي متخلخل در جاده ها كه با جذب و استهالك انرژي صوتي، صداي منتشر شده 

را كاهش مي دهد
   عايق بندي درها، پنجره ها و ديوارهاي ساختمان ها

   ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون. جلوگيري از تردد وانتي هاي سمساري، فروش ميوه و تره بار و... در 
محله ها در ساعت هاي استراحت معمول اهميت فراوان دارد. )فعاليت پس از ساعت 9صبح تا 1بعدازظهر، 

4تا 6بعدازظهر(

ث
مك

پايتخت نشينان اين روزها عالوه بر آلودگي هوا با نوع ديگر آالينده ها از نوع صوت هم دست و پنجه نرم مي كنند

سوهان صدا روي اعصاب تهراني ها
خبر

معاون نظارت شورای شهر تهران از شناسايی 2662 ملك 
واگذار شده به غير در دوره مديريت اسبق شهری خبر داد

امالكي كه به شهر بازگشتند 
رئيس كميته نظارت شورای شهر تهران 
از شناســايی 2هزار و 662 ملك واگذار 
شده به غير در دوره مديريت اسبق شهری 
خبر داد.  به گزارش همشــهری، افشين 
حبيب زاده مجموع امالك ذكر شــده را  
بالغ بر 3800 واحد در 2662ملك عنوان 
كرد و اين را هم گفت كه از 180مورد از اين امالك در كاربری مسكونی 
استفاده می شد كه بدون تشــريفات قانونی در اختيار افراد حقيقی و 
حقوقی به صورت رايگان يا اجاره قــرار گرفته بود. به گفته او برهمين 
اســاس تخليه تمام آنها در دســتور كار قرار گرفت كه اكنون بيش 
از نصف آنها تخليه شــده اند و مابقی در حال تعيين تكليف اســت. او 
چهارشنبه شب در برنامه تهران بيست شــبكه 5 سيما كه به بررسی 
امالك شهرداری اختصاص داشــت گفت: »مجموعا از امالك دارای 
انحراف از موضوع بند6 ماده 55، امالك فاقد ضرورت و شــرايط الزم، 
امالك مسكونی واگذار شده به غير به صورت رايگان يا اجاره، 444مورد 
به طور كامل تخليه يا تعيين تكليف شده كه از اين تعداد اكنون 62مورد 
تحت نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری تهــران در حال 
بهره برداری اجتماعی، 21مورد در ساير بخش های شهرداری در حال 
بهره برداری و 73مورد نيز براساس آيين نامه مالی و مالياتی در خصوص 
آنها اقدام قانونی نظير اجاره، فروش يا تهاتر صورت گرفته است.« اين 
عضو شورای شــهر تهران اضافه كرد: »در ابتدای دوره پنجم شورا و 
در مهر ماه سال1396، براساس بررسی های صورت گرفته طرحی را 
به شورای شهر ارائه كردم تا شــهرداری امالكی كه با استناد به بند 6 
ماده55 قانون شهرداری ها در اختيار افراد قرار داده را شناسايی كرده و 
در خصوص موارد انحرافی اقدامات الزم را انجام دهد. از زمان تصويب 
موضوع تا آخر سال گذشته، 1904مورد در سطح مناطق شناسايی شد 
كه طبق بررســی ها احتمال انحراف در آنها وجود داشته است. ضمن 
اينكه در ماه های اخير و جدا از 1904مورد، اطالعات 578 مورد ديگر 
گردآوری شد كه بيشتر در اختيار ســازمان های شهرداری بوده كه از 
آنها در حوزه های فرهنگی و اجتماعی بهره برداری می شود.« حبيب زاده 
كه معاون نظارت شورای شهر تهران است، افزود: »از 1904ملك ذكر 
شده، 362مورد دارای انحراف از موضوعات مرتبط با بند6 ماده55 قانون 
شــهرداری ها بود كه افراد بهره بردار از آنها برخالف امور عام المنفعه، 
استفاده شخصی مانند مبل فروشی می كردند كه پس از اينكه در دست 
اقدام جهت تخليه قرار گرفت، 62مورد از آنها پس از تخليه در حوزه های 
زيرمجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی مورد بهره برداری قرار گرفت.« 
او درباره انتشار اســامی افرادی كه امالك را در اختيار داشته و تخليه 
نمی كنند هم گفت: »پيشنهاد شخصی من و چند تن ديگر از اعضای 
شورای شهر اين است كه فهرست تمام 2662مورد امالك و حتی امالك 

تخليه شده در سايت شهرداری قرار گيرد. .«

 محدوده هايي از تهران متوسط شاخص آلودگي صوتي آن
 در حد خطرناك قرار دارد

ميزان آلودگي )دسي بل(نام محدوده )ايستگاه سنجش(

73.3تجريش

74بزرگراه حكيم

71.9بزرگراه شهيد همت

70.6بزرگراه شهيد گمنام

تهرانسر )گلها، فرودگاه 
70.9مهرآباد(

74.1بزرگراه افسريه

79.5ميدان خراسان

71.6بزرگراه شهيدنواب صفوي

72.2منطقه 18)يافت آباد(

72.3ميدان نماز شهرري

آلودگي صوتي بلوار ميرداماد، ميدان هالل احمر، گلبرگ، 
محله نيروي هوايي، تهرانپارس، آرياشهر، شهران، ميدان 
المپيك، ميدان الغدير)منطقه 18(، آذري، بزرگراه بعثت 
و ميدان فتح با شاخص بين 65تا 70دسي بل در محدوده 

آزاردهنده ثبت شده است. 

فيلم صحبت هاي 
عضو شوراي شهر 

تهران را  با اسكن اين 
كد ببينيد.
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 سيل در كمين دوسوم حوضه هاي آبخيز كشور است. پس از تغيير 
شرايط اقليمي كه از ابتداي ســال آبي 96در كشور رخ داد، دايره آبخيزداري

مناطق سيل خيز در حوضه هاي آبخيز گستردگي بيشتري پيدا 
كرده و خطر سيالب 69درصد حوضه هاي آبخيز كشور را تهديد مي كند. 
اين وسعت شــامل 9100 كانون جمعيتي كشور اســت كه در معرض 
مخاطرات سيل قرار دارند. همچنين 30درصد كشور در معرض خطر جدي 

سيالب طغياني است.

نقشه ايران سيالبي
اطالعات رســيده از ســازمان جنگل ها به همشهري نشان 
مي دهد به علت تغيير اقليم و تشــديد ســيل خيزي، 9100 

كانون جمعيتي كشــور در معرض خطر سيل قرار 
دارند كه اين كانون ها در ۴50 شهر كشور گسترده 
شده است. آمار سازمان جنگل ها همچنين نشان 
مي دهد در ۲0 ســال گذشــته 3500سيالب در 

كشور تجربه شــده و 1۲5 ميليون هكتار از اراضي كشور در معرض فرسايش آبي 
قرار دارد و به خاطر اهميت منابع آب و خاك بايد جلوي فرسايش آنها گرفته شود. 
پراكندگي اين شهرها براساس يافته هاي همشهري، در استان هاي گيالن، مازندران، 
گلستان، خراســان شمالي، همه اســتان هاي  غربي زاگرس نشــين و استان هاي 
خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس و سيستان و بلوچستان در باالترين حد هشدار 

است و براي آنها سيالب طغياني پيش بيني مي شود.

اعتبار براي گسترش آبخيزداري
در پي اختصاص اعتبــار ۲65ميليارد توماني براي اجــراي عمليات آبخيزداري و 
آبخوانداري در 11 استان سيل خيز كشــور ازجمله استان هاي گلستان، لرستان، 
فارس، كرمانشاه، خوزستان، سيستان و بلوچســتان، امسال در ۲۴ حوضه آبخيز 
سيل خيز و بحراني پروژه هاي آبخيزداري و آبخوان داري اجرايي مي شوند. وسعت 
اين مناطق ۲۴5هزار هكتار اســت. همچنين طبق برنامــه، 600 حوضه آبخيز با 
وسعت 1. ۲ميليون هكتاري با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي امسال بايد 

در برابر سيل ايمن شوند.
ابوالقاسم حسين پور، مديركل دفتر كنترل ســيالب سازمان جنگل ها نيز اعالم 
كرده كه مهم ترين مزيت اجراي پروژه هاي آبخيــزداري و آبخوان داري، كاهش 
خطرات سيل است. طي دو ســال اخير كه سيل هاي متعدد در كشور رخ داد، در 
حوضه هاي آبخيزي كه تحت پوشش فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوانداري قرار 
گرفته بودند، خسارات ايجاد شده حدود ۷0 درصد نسبت به ساير مناطق كمتر 

بود.
آنگونه كه مديركل دفتر كنترل سيالب و آبخوانداري سازمان جنگل ها اعالم كرده 
اســت، اجراي فعاليت هاي آبخيزداري و آبخوان داري هم عملي است و هم ازنظر 

اقتصادي به صرفه اســت. چراكه تنها با 10درصد اعتباراتي كه براي بازســازي 
خسارات سيل در پايين دســت هزينه مي شــود، مي توان حوضه هاي آبخيز در 
باالدســت را ايمن كرد. بدين ترتيب نقاطي كه تكرار وقوع سيل در آنها رخ داده و 
جزو نقاط سيل خيز و بحراني كشور هستند شناسايي شده  و حوضه آبخيز باالدست 
اين نقاط با اعتبارات ذكر شده تحت پوشــش عمليات آبخيزداري و آبخوان داري 

قرار خواهند گرفت.

ضرورت پيشگيري از وقوع سيل
طرح هاي فوري آبخيزداري براي پيشگيري و كاهش خسارات سيل در ۴0 ميليون 
هكتار از حوضه هاي آبخيز مشــرف به كانون هاي جمعيتي در مناطق سيل خيز 
كشــور بايد به اجرا درآيد. برنامه ريزي به منظور مديريت سيل از منشأ در سطح 
حوزه هاي آبخيز باالدست و مشرف به مراكز سكونتي از منظر پيشگيري و كاهش 
ريســك خطر ســيل، ضرورتي اجتناب ناپذير اســت. با توجه به تراكم جمعيتي 
در شهرهاي كشــور و برداشــت بيش از حد از آبخوان ها كه تغذيه سفره هاي آب 
زيرزميني را برعهده دارند، آبخوان ها از شرايط مطلوب برخوردار نيستند و همين 
موضوع پرداختن به اجراي عمليات آبخوانداري و تقويت سفره هاي آب زيرزميني 

را مضاعف مي كند.
به دليل شــرايط اقليمي كشور و تشــديد بارش ها و همچنين با اســتناد به نقشه 
سيل خيزي و نقشه خطر سيل كه توسط سازمان جنگل ها و با همكاري كارشناسان 
فائو در حال تهيه و تدوين است، 69درصد از جمعيت كشور در معرض خطر سيالب 
قرار دارند كه 18درصد جمعيت كشور را خطر سيالب با شدت زياد تهديد مي كند. 
برهمين اســاس عمليات آبخيزداري و آبخوان داري به عنوان اقدامات پيشگيرانه 

اهميت زيادي دارد.

سازمان جنگل ها : 9100كانون جمعيتي در 30درصد مساحت 
ايران در معرض طغيان سيالب قرار دارند

دريچه450شهر كشور در معرض سيالب

 سيدمحمد فخار
خبرنگار

مقبره اي در پرونده ثبت جهاني
محدوده توس تاريخي در پرونده ثبت جهاني، شش فضاي تدفيني شامل 
دو آرامستان بزرگ، يك آرامستان كوچك و خاص، دو قبر تنها و با مدفن 
استاد شجريان سه قبر خاص قرار دارد. قديمي ترين قبرستان اين مجموعه 
آرامستان تاريخي سفالقان است. سفالقان، قبرستاني تاريخي به مساحت 
۲ و نيم هكتار در بيرون ديوار توس است كه محل دفن بسياري از بزرگان 
توس بود. اين قبرستان تاريخي كه امروز نشــانه چنداني بيرون از خاك 
ندارد، قرار اســت به پارك مفاخر توس تبديل شود و براساس مستندات 
تاريخي اين قبرستان محل دفن مردگان شهر توس كهن تا زمان تخريب 
اين شهر توســط ميرانشاه پسر تيمور گوركاني اســت. دومين قبرستان 
اين محدوده، قبرستان عمومي روســتاهاي توس است. در اين قبرستان 
حدود 500قبر وجود دارد. شاخص ترين مدفونين در اين مجموعه »مشار 
قائم مقام« از مديران آستان قدس در سال هاي نخست قرن حاضر و دكتر 
»ابوالقاســم بختيار« نخستين ايراني اســت كه مدرك دكتري در رشته 
پزشكي را از آمريكا به ايران آورد. سومين قبرستان توس مقبره الشعراي 
توس است كه در سمت راست ورودي باغ آرامگاه حكيم سخن قرار دارد. 
پس از دفن اســتاد مهدي اخوان ثالث در باغ آرامگاه درخواست هايي از 
شعراي مختلف مشهدي براي دفن در اين مجموعه ارسال شد كه سرانجام 
مقرر شد با ايجاد يك مقبره الشعرا در ورودي آرامگاه، به صورت غيرمستقيم 
اين درخواست ها اجابت شود. در ســال 13۷8، قطعه زميني خارج از باغ 
آرامگاه حكيم توس به مقبره الشعراي خراسان اختصاص يافت كه تاكنون 
پيكر حدود 1۴شاعر معاصر خراسان ازجمله عماد خراساني، احمد شهنا، 
ذبيح اهلل صاحبكار )سهي(، احمد كمالپور)كمال(، محمد قهرمان، عشرت 
قهرمان)نكيسا(، احمدگلچين معاني، غالمرضا قدسي، غالمرضا شكوهي، 
اميربرزگر خراســاني و علي باقرزاده)بقا( در آن به خاك سپرده شده اند. 
دو قبر تنهاي مجموعه توس يكي قبر اســتاد دكتر »حسين خديوجم« 
است كه معروفترين غزالي شناس معاصر اســت. اين مدفن در كنار بناي 
»هارونيه« و مشرف به جايي است كه در سال هاي پيش از انقالب سنگي 
به يادبود قبر ناشــناخته »امام محمد غزالي« نصب شد. ديگر قبر تنهاي 
توس نيز، قبر »امام غزالي« اســت كه در ابتداي دهه۷0شمسي توسط 
استاد لباف خانيكي باستانش شناس شناخته شده استان شناسايي شد و 
تاكنون به دليل برخي مسايل امنيتي مكان آنها تنها براي اهل فن مشخص 
است. داخل باغ آرامگاه نيز مقبره حكيم توس است كه عالوه بر پيكر حكيم 
ابوالقاسم توسي )فردوســي(  كه در مركز مجموعه و زير بناي يادمان قرار 
دارد، در گوشه باغ آرامگاه فردوسي، مقبره استاد مهدي اخوان ثالث قرار 
دارد كه سال 1369 در اين مكان دفن شد. البته مكاني هم براي دفن خسرو 
آواز ايران در مجاورت آن آماده شد تا مقبره هاي باغ آرامگاه فردوسي به سه 
مقبره افزايش يابد. اطراف محدوده پرونده ثبت جهاني توس نيز قبرستان 
و بناهاي آرامگاهي زيادي وجود دارد كه مهم ترين آن ها، قبرستان عاشقان 
است كه داستان هاي بســياري درباره آن بين مردم وجود دارد. قبرستان 
روســتاي »پاژ«، زادگاه فردوسي نيز مدفن دكتر توســي وند است كه از 
عاشقان معاصر فردوسي بود و مهم ترين بناي آرامگاهي هم همان »برج 
اخنگان« اســت كه برخي آن را آرامگاه »دختر هندي« و برخي آرامگاه 
خواهر »گوهرشــاد« خانم همسر »شــاهرخ تيموري« و سازنده مسجد 

گوهرشاد مي دانند.

شجريان در جوار فردوسي 
ميراث دار موسيقي ايراني در جوار مقبره پاسدار زبان 

پارسي و سراينده شاهنامه آرميد
محمدرضا شــجريان )1399– 1319( با تجربه ۷0سال آهنگســازي و آوازخواني 

ميراث 
كالسيك ايران مي توانست در فهرست حامالن ميراث ناملموس ايران و گنجينه زنده فرهنگی

بشري وزارت ميراث فرهنگي به ثبت ملي برسد. او البته هيچ نيازي به اين عنوان نداشت 
و چنان زيست و چنان در عرصه حفاظت از ريشه هاي فرهنگي ايران تالش كرد كه حتي اگر نامش در 
فهرست ميراث ملي ايران و ميراث جهاني يونسكو هم نمي نشست باز هم جهان به افتخار او مي ايستاد 
و كاله از سر برمي داشت. همانطور كه چنين شــد و پس از درگذشت او بر سر خط تمامي رسانه هاي 
بين المللي نشست و نام و صدايش در سراسر جهان طنين يافت. شجريان حتي پس از فوت نيز ريشه 
اصالت فرهنگ ايراني را قطع نكرد و در كنار حكيم ابوالقاســم فردوســي حماسه سراي شاهنامه و 
ميراث دار زبان پارسي در مجموعه تاريخي و فرهنگي توس در مشهد كه گام هاي ثبت جهاني را طي 
مي كند، آرميد. او خود خواسته بود در جوار فردوسي دفن شود و با جلساتي كه در وزارت ميراث فرهنگي 

براي اين وصيت برگزار شد، چنين شد و او در كنار فردوسي توسي آرام می گيرد.

شجريان در نبردگاه نياي رستم با اژدها 
مجموعه تاريخي فرهنگي توس در مشهد در دوره هخامنشيان با نام »سوسيا« شناخته مي شد. نام 
توس البته در شاهنامه فردوسي فراوان ذكر شده است و همان نقطه اي است كه سام نياي رستم با اژدها 
روبه رو شد و در نبرد با اين اهريمن افســانه اي اژدها را از پاي درآورد و كشت. ارزش تاريخي توس به 
اندازه اي است كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در آبان ماه سال۷5 اين مجموعه 
را به شماره 1۷58در فهرست آثار ملي كشور ثبت كرد و در 18مردادماه سال86 نيز اين مجموعه با 
برخورداري از برج و بارو و 6گورستان و مدفن فردوســي بزرگ در فهرست موقت يونسكو براي ثبت 
جهاني قرار گرفت. استاد محمدرضا شجريان مي توانست همچون ديگر چهره هاي نامدار فرهنگي ايران 
در فهرست حامالن ميراث ناملموس ايران و در رديف گنجينه هاي زنده بشري در وزارت ميراث فرهنگی 
قرار بگيرد، چون حامل موسيقي و آواز كالسيك ايران بود و توانست ميراث موسيقي ايراني را به خوبي 
حفظ كند و در جهان اشاعه دهد. اما چنين نشد و حاال او در كنار فردوسي، پاسدار زبان فارسي و چهره 
جهاني و ملي ايراني به خاك سپرده می شود. شجريان درست در مكاني آرام خواهد گرفت كه آميخته 

با فرهنگ، ادب و تاريخ فرهنگ ايراني است.

رضا سليمان نوري
خراسان پژوه

 رنگ های تيره تر
 نشان از شدت 
سيالب ها دارد.
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 بازار تاریخي زنجان به عنوان قلب تپنده 
تاریخ و اقتصاد این شهر در شرایطي مرمت گزارش

مي شود كه شــهرداري به عنوان مجري با 
كمبود اعتبار و اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنایع دســتي زنجان با بالتكليفي در شــيوه مرمت 
روبه روست. كارشناسان معتقدند آنچه ميراث فرهنگي 
زنجان براي اجرا به شهرداري دیكته كرده، روش اصولي 

و صحيح مرمت براي طوالني ترین بازار ایران نيست.

اختالف نظر شهرداري و ميراث فرهنگي
با وجود گاليه ها، شهرداري زنجان تأكيد مي كند زيرنظر ميراث 
فرهنگي و طبق اصول اعالم شده از سوي اين اداره كار مرمت كف 
سراها، راســته ها و گذرها را آغاز كرده است . با وجود اين به نظر 
مي رسد مرمت به تعويض موزاييك هاي كف بازار خالصه مي شود 
و در نتيجه، راســته ها و ســراهاي بازار زنجان روزهاي شلوغ و 
پرازدحامي را مي گذرانند و عابران به دليل شكستگي هاي زياد 
و نشست موزاييك هاي كف به زحمت از آن عبور مي كنند. امير 
ارجمند، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
زنجان اما در گفت وگو با رسانه ها مرمت هاي پيشين را غيراصولي 
دانسته و گفته بود: »كف سازي بسيار نامناسبي در راسته قيصريه 
بازار انجام شــده كه اداره كل ميراث فرهنگي مخالف اين طرح 
در يك اثر تاريخي 250ساله اســت. به همين دليل قصد داريم 
اين كف سازي را جمع و به سنگ تبديل كنيم.« به گفته او، طبق 
اصول مرمت امتداد مسيرهاي بازار زنجان بايد سنگ فرش شود 
كه البته به تعبير برخي اين اتفاق در كار شهرداري و مرمت بازار 

موازي كاري و اخالل ايجاد كرده است.

تغيير نظر ميراث فرهنگي
معاون عمراني شــهرداري زنجان در پاســخ به صحبت هاي 
ارجمند تأكيد مي كند تعويض و بهسازي كف بازار براساس 
الگوي موجود يعني موزاييك هاي پيشين و با تأييد اداره كل 
ميراث فرهنگي انجام شده است. سعيد عباسي به همشهري 
مي گويد:  »نظر ميراث فرهنگي در ميانه اجراي طرح، تغيير 
كرده است و به ما گفتند بايد الگوي كف سازي، سنگ فرش 
شود. ميراث فرهنگي بايد در همان ابتدا الگوي معيني را اعالم 
مي كرد.« وي با بيان اينكه كف بازار در گذشته موزاييك بود 
و موزاييك ها به دليل آسيب شــديد نياز به بازسازي داشت، 
مي افزايد:»به هر حال در ادامه كار ناچار به استفاده از سنگ 
هســتيم كه كف پوش متفاوتي از قسمت هاي پيشين است. 
امكان جداكردن موزاييك هاي مرمت هاي سابق و جايگزيني 
با سنگ وجود ندارد، اما ادامه مســير براساس الگوي جديد 
ميراث پيش مي رود.« عباســي با اشــاره به كمبــود اعتبار 
شهرداري تأكيد مي كند كه مرمت اين اثر شاخص ملي نياز 
به اعتبار ملي دارد و نمي توان از شهرداري با دايره وسيع شرح 
وظايف و اعتبار محدود، انتظار داشــت همه كار را به تنهايي 

انجام دهد.

طرحي كه كارشناسي نيست
با وجود اين حتي جايگزيني موزاييك ها با سنگ هم از سوي 
كارشناســان مرمت مورد انتقاد اســت، زيرا آن را مطابق با 
موازين مرمت نمي دانند. زمان ديگري بايد ســپري شود تا 
بخشي از كف سازي هاي انجام شده و بدون كارشناسي در بازار 
زنجان نيازمند مرمت دوباره شود. شايد آن زمان بازار زنجان 
بنابر اصالتش مرمت شود. هرچند مشخص نيست تا آن زمان 
عواقب اقدامات انجام شده و زيراليه هاي سيمان و موزاييك و 

سنگ چه بر سر اين بازار تاريخي بياورد.

 مردم سيستان و بلوچســتان هنوز سيل دي ماه سال 
گذشته یا طغيان رودخانه ها در تابستان امسال را از یاد پيگيری

نبرده اند؛ سيل و طغياني كه بار دیگر نشان داد مهم ترین 
چالش این استان پهناور در جنوب شــرقي ایران، است. سيستان و 
بلوچستان، پهناورترین استان ایران است كه 11/5درصد از مساحت 
كشــور را با 23شهرســتان به خود اختصاص داده، اما تا امروز فقط 
38درصد راه هاي روستایي آن آسفالت شده اند؛ این عدد تا شاخص 
متوسط كشوري 19درصد فاصله دارد. البته معاون عمراني استاندار 
سيستان و بلوچستان معتقد است این اختالف فقط مربوط به راه نيست 
و در همه بخش هاي زیرساختي ازجمله فضاي آموزشي، آب، ابنيه فني 

و... هم محروميت شدید دیده می شود.

2چالش اصلي 
منصور بيجار مهم ترين دليل مشكالت سيســتان و بلوچستان در زمينه 
راه هاي دسترسي را پراكندگي باالي استان، فاصله بين سكونتگاه ها و وجود 
عوارض طبيعي مانند كوه و رودخانه مي داند و به همشهري مي گويد: »همه 
اين عوامل دست به دست هم داده اند تا هزينه راهسازي در اين استان بسيار 
باال باشد و كار را دشوار كند.« وي 2چالش اصلي استان را راه و آب مي داند و 
توضيح مي دهد كه 21درصد منابع استاني فقط در حوزه حمل ونقل يعني 
راه ها هزينه مي شود تا اوضاع شهرها و روستاها از اين نظر بهتر شود، اما با 
وجود اين، اعتبار استاني كفاف راهسازي سيستان و بلوچستان را نمي دهد.

بنابر آنچه بيجار مي گويد، كل اعتبار استان در سال جاري فقط 2041ميليارد 
تومان براي همه فصول بوده است كه از اين ميزان زير 900ميليارد تومان 
تخصيص يافته. اين اعتبار حتي در صورت اضافه شــدن اعتبار توســعه 
نامتوازن، اعتبار ملي استاني شــده و... باز هم كفاف هزينه مورد نياز براي 
ساخت و توســعه راه هاي روســتايي را نمي دهد. معاون عمراني استاندار 
سيستان و بلوچســتان اعتبار مورد نياز براي رسيدن به شاخص متوسط 
كشوري را 3800ميليارد تومان براي راه هاي روستايي، 5هزار ميليارد تومان 
براي ساخت 12هزار كالس درس، 2هزار ميليارد تومان در حوزه تامين آب 
روستايي و 8500ميليارد تومان براي تكميل بزرگراه ها و ابنيه فني مي داند.

حداقل هاي توسعه 
هرچند اين ارقام فقط براي چند بخش اعالم شــده است، اما بودجه فعلي 
سيستان وبلوچستان جوابگوي همين بخش ها هم نيست و به همين دليل 
مسئوالن استاني و نمايندگان مجلس شــوراي اسالمي در تالش هستند 
تا رديف بودجه مجزايي براي توسعه اســتان بگيرند؛ رديف بودجه اي كه 
پيشنهاد آن داده شده و درصورت تأييد مي تواند حداقل شاخص هاي توسعه 

را در استان تامين كند.
معاون عمراني استاندار سيستان و بلوچستان از تالش براي جهش بودجه 
استان در سال 1400هم خبر مي دهد و مي گويد: »با توجه به اينكه زمان 
كمي تا تعيين بودجه سال 1400باقي مانده، رايزني ها در اين باره شروع شده 
است. سيستان وبلوچستان يك عقب ماندگي تاريخي و اختالف معناداري با 

شاخص هاي توسعه دارد و تنها راه برون رفت استان از محروميت اين است 
كه پايلوت شود و رديف بودجه مجزايي در اختيار داشته باشد.«

وي با بيان اينكه سند آمايش استان با اولويت راه و حمل ونقل تدوين شده 
است، توضيح مي دهد كه سيستان و بلوچستان در زمينه بزرگراه و راه هاي 
روستايي پايين ترين شاخص را در كشــور دارد. با وجود كمبود اعتبار اما 
امسال براساس تفاهمنامه ميان سازمان حمل ونقل، راهداري و خيران قرار 
است تا هزار كيلومتر از راه هاي استان بهسازي شود. در قصرقند و زهك هم 

بنياد علوي بخشي از كار را بر عهده گرفته است.

تعميرات براي مقابله با سيل احتمالي 
معاون عمراني استاندار سيستان و بلوچستان در بخش ديگري از سخنان 
خود درباره جبران خســارت هاي سيل سال گذشــته به زيرساخت ها و 
آمادگي براي ســيل احتمالي در ســال جاري توضيح مي دهد: »تعمير و 
ترميم سيل بندها در 8شهر به ترتيب اولويت در دست انجام است. در مناطق 
روستايي قصرقند و برخي شهرستان هاي ديگر ترميم سيل بندها با كمك 
خيران انجام مي شود. همچنين ديوار حفاظتي زمين هاي كشاورزي هم با 
كمك جهادكشاورزي تعمير مي شود و اميدواريم اين تعميرات تا پيش از 
شروع بارندگي ها به پايان برسد.« به گفته بيجار، راه ها و ابنيه فني معموال با 
توجه به ميانگين 25-20ساله بارشي ساخته مي شوند درحالي كه بارندگي 
سال گذشته در 50ســال گذشته بي ســابقه بود. او با ذكر اين نكته تأكيد 
مي كند كه دســتگاه هاي مختلف آمادگي مقابله با بارش را دارند و حتي با 
اقدامات پيشگيرانه، افزايش 15درصدي بارندگي در سال جاري به خوبي 
كنترل شده است. او درباره راه دسترسي ساكنان حاشيه رودخانه هايي مانند 
كاجو كه در گزارش همشهري با عنوان »بلوچستان تشنه، نگران محاصره 
آب« به آن اشاره شــده بود هم توضيح مي دهد: »با توجه به كمبود اعتبار 
فعال برنامه ريزي ها براي ايجاد راه هاي جايگزين در زمان بارندگي صورت 

گرفته است.«
    

سخنگوي دولت در ســفر چند روز پيش خود به سيســتان و بلوچستان، 
مجموع اعتبار عمراني اختصاص يافته به اين اســتان از ســال 57تا 98را 
22هزار و 799ميليارد تومان اعالم كرده بود؛ ميانگين 556ميليارد تومان 
در هر سال. درحالي كه حداقل 20ميليارد تومان اعتبار عمراني براي توسعه 

فقط در 4بخش راه، آب، سرانه آموزشي و بزرگراه ها مورد نياز است.

مرمت كف بازار زنجان از سوي شهرداري و با نظارت ميراث فرهنگي، در حالي 
انجام مي شود كه كارشناسان اقدامات انجام شده را غيراصولي مي دانند

معاون عمراني استاندار سيستان و بلوچستان از پيگيري براي دريافت رديف بودجه مجزا خبر مي دهد
سيستان و بلوچستان به دنبال جهش بودجه در 1400کج سلیقگی در مرمت بازار تاریخی زنجان

ستاره حجتي
روزنامه نگار

گپ

ویژگي هاي یك مرمت اصولي
مدتی است مرمت كف بازار تاريخی زنجان 
به موضــوع مورد بحث ميــان موافقان و 
مخالفان تبديل شده است. مرمت با سنگ، 
موزائيك و يا حتی آجــر ازجمله نظرات 
متفاوتی است كه درباره اين بازار تاريخی 
مطرح می شود.يك كارشناس حفاظت و 
احياي بناهاي تاريخي در اين باره به همشهري مي گويد: »وظيفه ميراث 
فرهنگي ابالغ اصول، نظارت و حتي جلوگيري از انجام كار غيراصولي 
است.« زينب كريمي با اشاره به مرمت بازار زنجان  مي افزايد:   »ميراث 
فرهنگي وظيفه دارد طرح مرمت را از شــهرداري دريافت كند، آن را 
در شوراي فني بررسي، نواقص آن را تصحيح و سپس طرح را مصوب 
كند. پس از تصويب طرح، شهرداري موظف خواهد بود فقط آنچه در 
طرح مصوب شده را اجرا كند.« او در بخش ديگري از صحبت خود با 
اشاره به قدمت و زمان ساخت بازار زنجان تأكيد مي كند كه طبق نظر 
متخصصان، اين بنا در گذشته آجرفرش بوده است و بنابراين مرمت 

بايد با آجر انجام شود.
اين كارشناس حفاظت و احياي بناهاي تاريخي ادامه مي دهد:  »طبق 
اصول ميراث فرهنگي يك بنا با مرمت بايد به اصالت خود بازگردد يا 
اگر به داليل مختلف از مصالح جديد استفاده مي شود، بايد مصالح قابل 
بازگشت باشد و همچنين اصالت بنا را نشان  دهد. به عنوان مثال بايد 
از كف هاي كاذب با اتصاالت اندك يا شفاف استفاده شود. درباره بازار 
زنجان اين موضوع بســيار مهم است چون جمعيت جابه جا شونده در 
طول روز در بازار چند برابر زمان ساخت و احتماال چند برابر حداكثر 
تاب آوري پيش بيني شده براي اثر اســت و بايد حتما از قاب هايي كه 
اصالت بنا را نشان دهد، استفاده شود، اما بارگذاري حجم مواد و مصالح 
غيرقابل بازگشت به هيچ عنوان قابل تأييد نيست. درباره مرمت بازار 
زنجان هم مشخص نيست شهرداري و ميراث فرهنگي برچه اساسي 
از مصالح موزاييك يا سنگ استفاده مي كنند. مسئوليت همه  چيز بر 
عهده ميراث فرهنگي است. اينكه چون در گذشته موزاييك بوده است، 
االن موزاييك شود يا از اين به بعد سنگ شود، حرف هاي كارشناسي 
نيست.« كريمي با تأكيد بر اينكه در يك طرح مرمتي چرايي و چگونگي 
هر اقدام و حتي ميزان دقيق اعتبار و شيوه تامين آن نيز بايد مشخص 
باشــد، تأكيد مي كند:    »به نظر مي رســد مرمت بازار زنجان طرحي 

نداشته است.«

سيده زهرا عباسي 
روزنامه نگار
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مهديهتقويراد
خبر نگار

 ايران امسال اربعين متفاوتي را تجربه كرد. با 
شيوع كرونا و دستور ستاد ملي كرونا، تصميم گزارش

بر اين شد كه از اوايل هفته گذشته تمامي 
مساجد و مصلي ها تعطيل شــده و راهپيمايي جاماندگان 
اربعين نيز كه هرساله از ميدان امام حسين)ع( تا حرم حضرت 
عبدالعظيم حسني در شهرري برگزار مي شد، اجرا نشود و به 
توصيه مقام معظم رهبري نيز قرار شد زيارت اربعين به جاي 
هيأت ها و مساجد در خانه ها قرائت شود. با وجود اين افرادي 
كه هر ساله نذرهايي در اين روز داشتند و هيأت ها و مسجدها 
و جاماندگان از پياده روي اربعين تالش كردند تا از قافله زوار 
اربعين عقب نمانند و به رغم شيوع ويروس كرونا هزينه هايي 
را كه هرسال براي زيارت و پياده روي داشتند به همان نيت 
در راهي ديگر خرج كنند. تعداد موكب هاي سطح شهر به 
نسبت هر سال بسيار كمتر بود اما نوع خدماتي كه در اين 
موكب ها ارائه مي شد با سال هاي قبل كمي تفاوت كرده بود. 

وزارت بهداشت هم بارها عنوان 
كرد كه نذري هاي هرســاله در 
اربعين می تواند به ســمت اقالم 
بهداشــتي و ضد عفوني كننده 

سوق پيدا كند.
مصطفي گودرزي كه هر سال به 
همراه دوســتانش به پياده روي 
اربعين مي رفتند امسال تصميم 
گرفتند هزينه سفرشان را تمام 
و كمال به خانواده هاي شهداي 
فاطميــون كه وضعيــت مالي 
مناســبي ندارند، به نيت زيارت 

اربعين اهدا كنند.
او به همشهري مي گويد: تعدادي 
از خانواده هــاي شــهداي تيپ 
فاطميون كه افغانستاني هستند، 
وضعيت مالي مناســبي ندارند. 
نداشتن سرپرست خانوار و درآمد 
پايين باعث شده تا اين خانواده ها 

زندگي سختي را سپري كنند. به همين دليل امسال تصميم 
گرفتيم تا تمام هزينه هاي سفر اربعين مان را به اين خانواده ها 

اختصاص دهيم.
گودرزي ادامه مي دهد: 2سال قبل در بازديد هايي كه از اين 
خانواده ها در حوالي شهرري داشتيم متوجه شديم برخي 
خانواده ها حتي به نان شب شــان هم محتاج هستند و در 
روزهاي سرد پاييز و زمســتان لباس گرم ندارند. از همان 
سال با دوستانمان هر ماه مقداري از حقوق ماهانه مان را به 
اين خانواده ها اهدا مي كرديم. با وجود اين امسال تصميم 
گرفتيم تمام هزينه اي را كه براي پياده روي اربعين خود و 
خانواده هايمان كنار گذاشته بوديم به اين كمك ها اضافه 

كنيم كه اميدواريم مورد قبول درگاه الهي قرار بگيرد.

كارفرهنگيبهجايپيادهروي
محمد كلهري و تعدادي از همسايگانش هم امسال تصميم 
گرفتند در ورودي برج مسكوني شــان در اطراف درياچه 

خليج فارس به نيت اربعين چادرهاي كوچكي برپا كنند.
كلهري مي گويد: هرسال با دوستانمان به پياده روي اربعين 
مي رفتيم. يكي دوســال هم كه 
توفيق پيــاده روي در عــراق را 
به دليل بيماري نداشتم، در همين 
تهران در مســير پياده روي زوار 
جامانده از ميدان امام حسين تا 
شــهرري، يك موكب كوچك 
برپا مي كرديم و از زائران جامانده 
پذيرايي مي كرديم. امســال اما 
قسمت نشد مثل بقيه مردم به 
پياده روي برويــم، براي همين 
تصميــم گرفتيم تــا همين جا 
و در ورودي بــرج چادرهايي را 
برپا كنيم و عالوه بر پذيرايي از 
رهگذران و اهالي ساختمان به 
نيت اربعين حســيني كارهاي 

فرهنگي كوچكي انجام دهيم.
او با اشاره به نوع پذيرايي امسال 
موكب كوچكشــان گفــت: در 
گروه هاي خانوادگي و دوستانه 

كه در شــبكه هاي اجتماعي داريم اعالم كرديم قرار است 
موكب كوچكي را برپا كنيم و هر كس نذر دارد مي تواند به 
ما كمك كند. با همين اعالم كوچك مقدار زيادي وجه نقد 
به حسابمان واريز شد كه از 5هزار تومان تا 3ميليون تومان 
واريزي داشتيم. با همفكري دوستانمان تصميم گرفتيم وجوه 
واريزي را براي خريد شير، شيركاكائو، كيك و... هزينه كنيم و 
در كنار اين كار نيز وسايلي از قبيل ميز و صندلي هاي مربوط 
به مهدكودك ساختمان را به بيرون محوطه آورديم تا بچه ها 
هم بتوانند در كنار موكب حضور داشته باشند و در كنار هم 
نقاشي بكشند و كار دستي درست كنند. جوايز كوچكي هم 
براي بچه ها تهيه كرديم تا يادگاري از اربعين كرونايي داشته 
باشند. كلهري ادامه داد: امسال عالوه بر برپايي اين موكب، 
هزينه اي را كه براي پياده روي اربعيــن صرف مي كرديم 
اختصاص داديم به خانواده بي بضاعتي كه در اقوام و دوستان 
مي شــناختيم و در طول ســال كمك هاي موردي به آنها 
داشتيم. در كنار اين كمك ها پك هاي 100عددي ماسك 
سه اليه، مواد ضد عفوني كننده و دستكش هاي يك بار مصرف 

را هم به اين خانواده ها اهدا كرديم.

كمكبهخانوادههايبيبضاعت
الهام كاظمي فرد هم امســال اربعيني متفاوت با سال هاي 
ديگر داشته است: سال هاي قبل با همسر و فرزندان و پدر و 
مادرم به پياده روي مي رفتيم، اما امسال چندماهي است كه 
پدرم به رحمت خدا رفته و كرونا هم باعث شد تا ما هم نتوانيم 
به پياده روي برويم. با همفكري همسر و فرزندانم تصميم 

گرفتيم هزينه اربعين مان را به نيت شــادي روح پدرمان 
صرف امور خيريه كنيم. با پرس وجو متوجه شديم در حوالي 
سرخس كه محل تولد پدرم بوده، تعدادي خانواده بي بضاعت 
زندگي مي كنند. با هيأت امناي مسجد آن محل صحبت 
كرديم و قرار شد هزينه را برايشان واريز كنيم تا آنها به نسبت 
نيازهايي كه اين خانواده ها دارند اقالم مورد نيازشان را تهيه 
كرده و در اختيارشان قرار دهند. در ضمن پدرم هرسال نذر 
داشت به مناســبت 28رجب گوسفندي را قرباني كند كه 
امسال ما به جاي يك گوسفند تصميم گرفتيم 3گوسفند 
را با مقداري از همان هزينه سفر اربعين مان قرباني كنيم و 
گوشت آن را بين همان خانواده هاي سرخسي تقسيم كنيم.

قرائتزيارتخانوادگي
با پيشــنهاد آيت اهلل خامنه اي، مقام معظم رهبري مبني 
بر زيارت خانوادگي اربعيــن در روز اربعين، تعداد زيادي از 
خانواده ها به اين پيشــنهاد لبيك گفته و روز پنجشنبه و 
همزمان در ســاعت 10صبح اقدام به قرائت اين زيارتنامه 
كردند. در برخي از آپارتمان ها و بــا تصميم هيأت امناي 
ساختمان قرار بر اين شد قرائت دسته جمعي زيارت اربعين 
در پشــت بام يا حياط آپارتمان و با حضور اهالي و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار شود. خانم سعيدي در اين باره 
مي گويد: بيشتر اهالي ســاختمان ما هرسال در پياده روي 
اربعين در عراق شركت مي كنند و در ايام منتهي به اربعين 
تقريبا ســاختمان 20واحدي ما خالي اســت، امسال اما 
تصميم گرفتيم قرائت زيارت اربعين را به همراه ديگر اعضاي 

ساختمان مان در پشت بام برگزار كنيم. هركدام از همسايه ها 
گوشه اي از كار را در دست گرفتند، يكي فرش آورد و ديگري 
تعدادي صندلي، يك خانواده پذيرايي با چاي را تقبل كرد 
و 2خانواده هم مقــداري ميوه براي پذيرايــي از عزاداران 
امام حسين)ع( آوردند. درنهايت هم 3خانواده اعالم كردند 
كه ناهار ظهر اربعين را براي تمام اهالي ساختمان به نيت 
اربعين حسيني تهيه مي كنند. به اين ترتيب امسال اگرچه 
نتوانستيم در راهپيمايي بزرگ اربعين حضور داشته باشيم 
اما با همدلي اهالي ساختمان توانستيم يك هيأت كوچك 
خانوادگي با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي داشته باشيم. 
سعيدي ادامه داد: چند روز قبل از اربعين، يك همفكري با 
اهالي ساختمان داشــتيم تا ببينيم به جاي هزينه اي كه 
هرسال براي پياده روي اربعين مي كرديم امسال چه كاري 
مي توانيم انجام دهيم. البته اين نكته را هم مدنظر داشتيم كه 
وضعيت اقتصادي امسال خيلي مناسب نيست و ممكن بود 
اگر حتي راه پياده روي هم باز بود تعدادي از خانواده هايمان 
نتوانند به دليل هزينه هاي باال در اين ســفر شركت كنند. 
بنابراين شماره حســابي را روی تابلوي اعالنات ساختمان 
اعالم كرديم كه هركس هر چقدر در توانش اســت به نيت 
پياده روي اربعين به اين شماره حساب وجه واريز كند تا مبلغ 
جمع شده را براي كمك به ايتامي كه مي شناسيم استفاده 
كنيم. البته قرار شده كه همسايه ها بتوانند تا روز آخر  ماه صفر 
اين كمك ها را واريز كنند و درنهايت پول جمع آوري شده را 
در قالب وجه نقد و مقداري اجناس غذايي به دست اين ايتام 

و خانواده هايشان برسانيم.

خبر

رئيس كل سازمان نظام پرستاري:

مطالباتپرستاران
ناديدهگرفتهشدهاست

رئيس سازمان نظام پرستاري از ناديده گرفته شدن زحمات شبانه روزي 
پرستاران در بحران كرونا و بي توجهي به مطالبات آنها در شرايط دشوار 
كنوني انتقاد كرد. محمــد ميرزابيگي، در گفت وگو با ايســنا، درباره 
مشكالت جامعه پرستاري كشور، گفت: سه موضوع كمبود نيرو، تعويق 
معوقات و اضافه كار و فوق العاده ويژه پرستاران از دغدغه هاي جدي آنان 
است. موارد ذكرشده حق مسلم پرستاران است و نمي دانيم چرا به رغم 
صدور مجوزها و پرداخت وجوه، نظارتي براي عملي شــدن آن وجود 
ندارد. در اين روزهاي كرونايي تالش هاي جامعه پرستاري فزوني يافته، 
اما بي توجهي به اين زحمات سبب شده تا اعتراضاتي داشته باشند كه 

همه شاهد برخي از آنها بوده ايم.

معوقاتپرستارانپرداختنشدهاست
او افزود: همكاران ما در ســازمان برنامه و بودجــه گزارش هايي را در 
جلسات مشترك ارائه مي دهند كه براســاس آن مشخص است طي 
يك ماه گذشته پرداخت هاي مناســبي به وزارت بهداشت داشته اند. 
به طور مثال طي روزهاي اخير مبالغي همچون 5200 ميليارد تومان، 
2600 ميليارد تومان و ... به وزارت بهداشت پرداخت شده است. با يك 
محاسبه سرانگشــتي مي بينيم كه با اين مبالغي كه سازمان برنامه و 
بودجه در اختيار وزارت بهداشــت قرار داده اســت، ديگر معوقه اي از 
پرستاران باقي نمي ماند و قاعدتا معوقات پرستاران بايد صفر مي شد. 
عدم پرداخت هاي به موقع به پرستاران از محل مبالغ يادشده ممكن است 
به علت عدم نظارت درست بر اختصاص مبالغ به بخش هاي مختلف باشد.

كاهشكارانههايپرستاري
رئيس سازمان نظام پرستاري ادامه داد: وزارت هم به ما مي گويد نامه 
پرداخت معوقات به دانشگاه هاي علوم پزشكي ابالغ شده است، اما آنچه 
غيرشفاف است اين است كه اين پول در كدام بخش هزينه شده است كه 
معوقات پرستاران همچنان بر سر جاي خود باقي  است؟ كارانه ها به شدت 
كاهش يافته، البته منظور ما از عدم پرداخت به پرستاران به هيچ عنوان 
اين نيست كه پولي گم شده باشد، اما چون بيمارستان ها هزينه هاي 
عمراني، تجهيزات پزشكي و ...  نيز دارند، اگر اين پول براي پرستاران 
هزينه نشده باشد، ممكن است براي ساير مشكالت بيمارستاني خرج 
شده باشد. متأسفانه در موقعيتي كه همه بايد به يك هدف فكر كنند 
ظاهرا هر بخش به دنبال هدف خود است. او كاهش مبلغ كارانه معوق 
پرســتاران به دليل كرونا را غيرقابل قبول دانست و گفت: اوال معوقه ها 
مربوط به دوران قبل ازكرونا است كه درآمدها خوب بوده، اما حتي اگر به 
فرض محال درست باشد، وقتي دولت كمك مي كند يعني كاهش درآمد 
را جبران مي كند كه كارانه پرسنل آســيب نبيند. لذا لطفا دانشگاه ها 

پرستاران را بي اطالع فرض نكنند.

ايرانيان امسال در اربعيني متفاوت هر خانه را يك حسينيه كردند 

سوگواري غريبانه
اپيدمي كرونا بزرگ ترين گردهمايي مسلمانان جهان را رنگ و بوي ديگري داد  

سوگواران حسيني مي گويند بي صبرانه در انتظار اربعين سال بعد مي مانند

سوگواران حســيني امسال 
همزمان بــا اوج گيري كرونا 
در فصل پاييز  اربعين بسيار 
متفاوتي را پشت سر گذاشتند. 
بسياري از آنها نذرهايشان را 
صرف خريد اقالم بهداشتي 
و اهــداي آن و نيز كمك به 
خانواده هاي نيازمند كردند 
و بســياري با پرچم هايي در 
دســت به صــورت انفرادي  

راهپيمايي كردند 
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جهان استارتاپي

رونمايي از جت مافوق صوت استارتاپ بوم

 XB-1 استارتاپ »بوم سوپرسونيك« از هواپيماي مسافربري مدل
خود كه مي تواند كنكورد بعدي لقب بگيرد، رونمايي كرد. به گزارش 
وب ســايت ورج، اين هواپيماي مافوق صوت كه مي تواند به سرعت 
1/3ماخ در ساعت برسد، در سال2021 به پرواز درخواهد آمد. بوم 
سوپرســونيك )Boom Supersonic( با ساخت اين هواپيما، گام 
بلندي را در صنايع هوايي مسافربري برداشته و مي تواند مسافران را 
با سرعت بيشتري به مقصد برساند. مراسم رونمايي از اين پرنده در 
فرودگاه دنور برگزار شد. با طول تقريبي 21/6متر، اين هواپيماي زيبا، 
پس از انجام آزمايش ها و تغييرات نهايي، قرار اســت در سال2029 
وارد چرخه مسافربري شود و نمونه تكامل يافته آن مي تواند حداكثر 
44مسافر را جابه جا كند. اين هواپيما داراي 3موتور J85-15 ساخت 
شركت جنرال الكتريك اســت. اگر همه  چيز با XB-1 خوب پيش 
برود، بوم سوپرسونيك به سمت ساخت نخستين هواپيماي تجاري 
خود، يعني »Overture« خواهد رفت. طــول اين هواپيما 60/65 
متر خواهد بود و بين 65تا 88نفر گنجايش خواهد داشت و دوبرابر 
سرعت متوسط هواپيماي مسافربري پرواز خواهد كرد. اين استارتاپ 
ادعا كرده اســت كه هواپيماهايش، مي توانند مسافت بين لندن تا 
نيويورك را كه با هواپيماهاي معمولي 7ســاعت به طول مي انجامد 
ظرف 3/5ساعت بپيمايند يا پرواز لس آنجلس به سيدني كه پروازي 
15ساعته است، در مدت زمان 6ساعت و 45دقيقه طي خواهد شد. 
با اين حال، استارتاپ بوم سوپرسونيك، معضالت فراواني را در اين 
راه پيش روي خود دارد. جت هاي اين استارتاپ پس از متوقف شدن 
پروازهاي كنكورد در ســال2003، نخســتين هواپيماهاي تجاري 
مافوق صوت جهان خواهند بود. هواپيماهايي كه پروازشــان بر فراز 
خاك آمريكا از سال1973و به دليل شكسته شدن ديوار صوتي و ايجاد 
صداي مهيب، متوقف شده است. بوم در حال آزمايش فناوري هاي 
جديدي است كه مي توانند صداي مهيب ايجاد شده هنگام شكستن 
ديوار صوتي را خفه كنند. اين موضوع مي تواند باعث لغو قانون كنگره 
در ممنوعيت پــرواز هواپيماهاي مافوق صوت تجاري در آســمان 
آمريكا شود. بوم سوپرســونيك از افزايش عالقه مجدد به سفرهاي 
مافوق صوت استفاده كرده و سرمايه اي بالغ بر 160ميليون دالر بابت 
پيش سفارش از شــركت ويرجين گروپ )Virgin Group( كه آنها 
نيز روي جت هاي مافوق صوت  خود كار مي كنند و همچنين شركت 

هواپيمايي ژاپن )JAL( دريافت كرده است. 

ســگ ها نقشــي حياتي در 
واقعيت 
نيروهاي نظامــي دارند. آنها افزوده

نه تنهــا ايــن نيروهــا را در 
عمليات هاي مختلف همراهي مي كنند، بلكه 
گشتزني كرده و كارهاي جست وجو و نجات را 
نيز انجام مي دهند. از همه مهم تر، آنها از بيني 
بسيار حساس خود براي بو كردن و يافتن رد 
مواد منفجره نيز به خوبي استفاده مي كنند. به 
گــزارش وب ســايت پاپيــوالر مكانيكــز، 
درحالي كه داشتن توانايي يافتن محل دقيق 
يك ماده منفجره به وســيله حــس بويايي 
مطمئنا مي تواند جان انسان ها را نجات دهد، 
اما مشكل استفاده از سگ براي انجام چنين 
كاري اين است كه حتما يك فرد بايد براي 
اين كار به همراه سگ به محل نزديك شود. 
متأسفانه، انسان ها در اين موارد بي احتياط و 
كم دقت هستند و حتي ماهرترين افراد نظامي 
هم با وجود همراه داشتن سگ ريسك انفجار 
به طور تصادفي را دارند. براي برطرف كردن 
اين مشكل محققان در آزمايشگاه تحقيقات 
ارتش، يك جفت عينك نمونه AR )واقعيت 

افزوده( را به طور ويژه براي سگ ها ساخته اند. 
ايده پشــت اين عينك AR اين اســت كه 
نشانه هاي بصري براي سگ ها در ميدان كار 
فراهــم كنــد. ايــن بــدان معناســت كه 
دست اندركاران مي توانند درحالي كه هنوز 
مي توانند سگ ها را براي رفتن به محل مورد 
نظر خود هدايت كنند، اما از منطقه خطر دور 
باشــند. ضمن اينكه وقتي همراهي با سگ 
نباشد، هم از نظر بصري و هم از نظر شنيداري 
توجه دشــمن به اين عمليات جلب نخواهد 
شــد. براي اطمينان از راحتي هرچه بيشتر 
ســگ ها با نمونه اوليه اين سيستم جديد، از 
سگ هايي اســتفاده شــده كه عينك هاي 
نظامي به چشم زده اند و به آن عادت دارند. به 
اين ترتيب براي پوشــيدن يك قطعه ديگر 
نيازي به آموزش ندارند. عينك هاي واقعيت 
افزوده هنوز در مرحله نمونه اوليه هستند و 
فعال نياز به يك اپراتور احساس مي شود. افراد 
نيز بايد تحقيقات بيشــتري در مورد رفتار و 
درك سگ ها انجام دهند تا دستگاه مؤثرتر 

باشد.

عينك واقعيت افزوده براي سگ هاي بمب ياب

پيش بيني شده كه اپل روز سه شنبه اين هفته سري جديد گوشي هاي خود را معرفي  كند كه همگي 
با قابليت استفاده از نسل پنجم شبكه تلفن همراه هستند 

چرا نوبل به »قيچي ژنتيكی« رسيد؟شمارش معكوس براي خيز 5G اپل
پس از سال ها 2دانشمند زن توانستند روشي مطمئن و كم هزينه براي ايجاد برش در دي ان اي 

ابداع كنند كه مي تواند ويروس ها را از كار بيندازد

چهارشــنبه هفتــه گذشــته، 
2دانشمند زن به نام هاي »امانوئل شيمي

شــارپنتير« و »جنيفــر دودنا« 
به خاطر ايجــاد روش هاي ويرايــش دي ان اي، 
جايزه نوبل شــيمي ســال 2020 را از آن خود 
كردند. كشف اين 2 دانشمند كه درباره فناوري 
ويرايــش ژنوم تحقيــق مي كنند، بــه »قيچي 
ژنتيكی« كريسپر-كاس9 معروف است. اهميت 
اين كشف در اين است كه امكان ايجاد تغييرات 
مشــخص و دقيــق در دي ان اي موجــود در 

سلول هاي زنده را فراهم مي كند.

قيچي ژنتيكی به چه درد مي خورد؟
سيستم كريســپر-كاس9 از 2مولكول تشكيل 
شــده اســت كه در دي ان اي تغييراتــي ايجاد 

مي كند:
كاس9 آنزيمي اســت كه به عنوان يك  جفت قيچي مولكولي عمل مي كند. اين 1
قيچي توانايي برش 2رشته دي ان اي را در يك 

مكان خاص در ژنوم دارد.
RNA راهنما )gRNA( قطعه اي كوتاه  از توالــي آران اي از قبل طراحي شــده 2
اســت كه در يك چارچوب آران اي بلندتر قرار 
قســمت  بــه  كاس9را   ،gRNA دارد. 
برنامه ريزي شده ژنوم هدايت مي كند تا اطمينان 
حاصل شود كه محل برش درست بوده است. به 
اين ترتيب، از نظر تئوري ايــن اطمينان وجود 
دارد كه gRNA فقط به توالي مورد نظر متصل 

مي شود و نه جايي ديگر.

آنزيم قيچي كاس9به محل مــورد نظر هدايت 
مي شود و در ميان هر دو رشته دي ان اي شكاف 
ايجاد مي كند، يا به عبارتي آن را قيچي مي كند. 
هنگامي كه اين اتفاق مي افتد، مكانيسم سلولي 
درك مي كند كه دي ان اي آســيب  ديده است و 
به همين خاطر مكانيسم ترميم را آغاز مي كند. 
حاال درست همان زماني اســت كه مي توان از 
اين فرصت براي ايجــاد تغيير در طراحي ژن ها 
اســتفاده كرد. يكــي از مهم تريــن بخش هاي 
زيست شناســي مولكولــي، درك عملكرد يك 
ژن خاص اســت. ســال ها، تنها راه مطالعه اين 
بود كه يك تغيير كوچك )جهش( در ژن ايجاد 
كنيــم و ببينيم چه تأثيــري روي ژنوم يا حتي 
كل ارگانيســم مي گذارد. به عنــوان مثال، يك 
تغيير كوچك در ژن ديســتروفين، بســته به 
اينكه در كجا و چگونه جهش مي كند، مي تواند 
منجر به شــكل خفيفي از ديســتروفي به نام 
ديســتروفي عضالني يا نسخه كشــنده اي به 
نام DMD شــود. تنها راهي كه زيست شناسان 
مولكولي مي توانستند در اين مورد مطالعه كنند، 
استفاده از مواد شيميايي يا تابش براي ايجاد اين 
جهش بود، اما اِشكال اصلي اين روش اين بود كه 
راهي براي كنترل هدف گيري ژن وجود نداشت 
و هر خطــري محتمل بــود. روش هاي خاص 
ديگري براي هدف گيري ژن وجود داشــت، اما 
قابل اعتماد نبود و در ضمن بســيار وقت گير و 
پرهزينه بود. اما سيستم جديد كريسپر-كاس9 
سريع ترين و ارزان ترين روش است كه توانست 
كاشفان آن را به جايزه 1/1ميليون دالري نوبل 
برســاند. درواقع اين سيســتم مثل يك قيچي 
ژنتيكی عمل مي كند و ويروس هــا را از طريق 

شكافتن دي ان اي آنها از كار مي اندازد.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

در بعضي كشورها ازجمله در ايران 
خيلي ها هنوز نسل پنجم موبايل فناوري

يا همان 5G را مسئله اي الكچري 
و مربوط به آينده دور مي دانند اما تحوالت دنياي 
فناوري حتــي در همين دوران كرونا نشــان 
مي دهد كه به زودي اين تحول جديد تبديل به 

مسئله اي عادي خواهد شد.
براساس گزارش های منتشر شده اپل در رويداد 
سه شــنبه همين هفته تمامي گوشي هايي كه 
معرفي خواهد كرد با پشــتيباني از نسل جديد 
ارتباطات همراه خواهند بود. اين مسيري است 
كه احتماال بــه زودي ديگر توليد كنندگان مهم 
تلفن همراه جهان هم در پيش خواهند گرفت تا 
مثل زمان تغيير نسل از 3G به 4G ديگر كم كم 

اين نسل در دنيا فراگير شود.
شعار نشست روز 22مهرماه اپل كه دعوتنامه آن 
براي خبرنگاران ارسال شده Hi، Speed است 
كه مي تواند به نوعي High Speed هم خوانده 
شود. كارشناسان حدس مي زنند اپل قصد دارد 
گوشي هايي را با پشتيباني از پرسرعت ترين باند 
5G معرفي كند و ركورد سرعت در دسترسي به 

اينترنت موبايل يا سيار را بشكند.
براســاس گزارش های منتشــر شــده اپل در 
مهم ترين بخش اين رويداد احتماال 4 گوشــي 

جديد از سري آيفون12 معرفي خواهد كرد.
اپل احتمــاال در اين مراســم از 4 مدل آيفون 
جديد رونمايــي مي كند: آيفــون 12 ميني، 
آيفون 12، آيفــون 12 پرو و آيفــون 12 پرو 
مكس. آيفون 12 ميني و آيفــون 12 احتماال 

به ترتيب  نمايشــگر ۵٫۴ اينچ و ۶٫۱ اينچ و 
مدل هاي پرو نمايشــگر 6٫1 اينچ و 

۶٫۷ اينچ OLED خواهند داشت. 
نكته مشترك همه اين گوشي ها 
پشتيباني از 5G است اما احتماال 
نسخه هاي آمريكا از باند فركانس 

فوق العاده باال يا مــوج ميلي متري 
mmWave هــم فعــال پشــتيباني 

مي كنند. گوشــي آيفون نســل جديد يا 
از امواج زيــر 6 گيگاهرتز يــا از فركانس باال 

  ون هاي برقي آمازون از راه مي رسند
آمازون از خودروهاي تمام برقي ارسال كاال براي مشتريان رونمايي كرد. 
به گزارش وب سايت انگجت، اين خودروهاي حمل بار به سرعت جايگزين 
مدل هاي سنتي ديزلي خواهند شد. شركت آمازون ابراز اميدواري كرده 
است كه تا سال2022ميالدي 10هزار دستگاه از اين ون ها را در اختيار 
داشته باشد. هدف آنها قرار گرفتن در برنامه حذف كربن از محيط زيست 
تا سال2040خواهد بود. اين خودروها با همكاري شركت ريويان توليد 
خواهد شد و اين درحالي است كه آمازون قصد دارد، تعداد 1800دستگاه 

ون برقي ديگر را نيز از شركت مرسدس دريافت كند.

  رودستر تسال به مريخ نزديك تر شد
خودروي رودستر شركت تسال اكنون به نزديك ترين فاصله خود با كره 
مريخ رسيده است. به گزارش شبكه خبري سي ان ان، سال2018، ايالن 
ماسك، يك دســتگاه خودروي رودستر تسال را كه پشت فرمانش يك 
آدمك به نام اســتارمن با لباس فضايي نشسته است به وسيله موشك 
فالكون هووي اسپيس ايكس به فضا فرستاد. حاال اين خودرو به فاصله 
5ميليون مايلي مريخ رســيده كه نزديك ترين فاصله اين وسيله نقليه 
با سياره سرخ محسوب مي شود. رودستر تســال درحال حاضر بيش از 

37ميليون مايل از زمين فاصله دارد.

  تخمين سن كمتر جهان 
يك تيم تحقيقاتي به سرپرســتي ستاره شناســان دانشــگاه اورگان 
تخمين هاي پيشين درخصوص سن جهان را تغيير داده اند. به گزارش 
ساينس ديلي، اين تيم با استفاده از فواصل شناخته شده  50كهكشان 
با كره زمين، توانسته اند محاسبات مربوط به ثابت هابل )نسبت سرعت 
دور شدن يك كهكشــان از ما به فاصله اي كه آن كهكشان با ما دارد( را 
بازنويسي كنند. آنها نشان داده اند كه سن جهان 12ميليارد و 600ميليون 
سال بيشتر نيست و اين تخمين بيش از يك ميليارد سال كمتر از آخرين 

تخمين هايي بوده كه پيش تر اعالم شده است.

پشتيباني مي كنند اما هيچ گوشي هر دو باند را 
تحت پوشش قرار نمي دهد. اپل معموال اين كار 
را با استفاده از توليد ويژه براي كشورها كه روي 
جعبه با همان كد پارت نامبر شناخته مي شود 
انجام مي دهد. به نظر مي رســد در مرحله اولي 
گوشي هاي توليد شده براي بازار آمريكا داراي 
قابليت پشتيباني از فركانس فوق العاده باال براي 
دستيبابي به بيشترين سرعت ممكن اينترنت 

خواهند بود.

رقابت براي سرعت 
در نســل پنجم تلفن همراه به خاطر پر شدن 
باندهاي فركانسي زير 6گيگاهرتز تالش براي 
اين است كه ارتباطات با استفاده از تكنيك هاي 
جديد به فركانس هاي باالتر منتقل شــود. در 
شبكه هاي 5G عادي با باقي مانده  فركانس زير 
6 گيگاهرتز پوشش آنتن دهي وسيع تري وجود 
دارد اما در مقايســه با فركانس باالتر سرعت 
كمتري تجربه مي شــود؛ هر چند اين سرعت 

همچنان بسيار باالتر از نسل چهارم است.
با اســتفاده mmWave توانايي دســتيابي به 
سرعت بسيار باال در حد چند گيگابيت  بر  ثانيه 
به وجــود مي آيد كه تا همين چند ســال پيش 
در اينترنت موبايل دســتيابي به اين ســرعت 

مسئله اي رؤيايي به حساب مي آمد.

براســاس گزارش هاي منتشر شده آيفون هاي 
جديد قابليتي به نام وضعيت ديتاي هوشمند 
را دارنــد كه به صــورت خودكار باعــث تغيير 
استفاده از شبكه هاي 4G و 5G براي بيشترين 
بازدهي باتري مي شود. يك كارشناس فناوري 
در گفت وگو با ســي نت اعالم كرده كه احتماال 
اين اقدام اپل به ســرعت فراگيري نسل پنجم 
ارتباطات همراه كمك ويژه اي خواهد كرد. به 
گفته او در دنياي فنــاوري ماجرايي به نام »اثر 
اپل« داريم كه معموال مسيري كه اين شركت 
مي رود خيلي سريع توسط شركت هاي فناوري 
ديگر پيگيري مي شود و احتماال پس از به بازار 
آمدن آيفون هاي 12 سرعت توليد گوشي هاي 
5G توسط شــركت هاي ديگر هم افزايش پيدا 
خواهد كرد. نسل پنجم تلفن همراه يك انقالب 
جديد در دنياي فناوري به حســاب مي آيد كه 
مي تواند جهان را دگرگون كند. عالوه بر سرعت 
ارتباطي بســيار باالتر يكي از ويژگي هاي مهم 
نسل جديد ارتباطات تأخير بسيار پايين تر در 
ارتباط است. در نســل چهارم تأخير در ارتباط 
يا Latency به صورت ميانگين 10ميلي ثانيه 
بوده است اما در نســل پنجم اين تأخير به يك 

1ميلي ثانيه مي رسد.

100ثانيه خبر
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استفاده از ماســك يكي از بهترين راه ها 
در كنار رعايت فاصله اجتماعي و رعايت 
بهداشت فردي براي مبتال نشدن به ويروس 
كرونا است، سازمان جهاني بهداشت نيز 
بارها و بارها بر اســتفاده از ماســك در 
مكان هاي عمومي تأكيد كرده است. حاال 
و با بازگشايي زودهنگام مدارس و حضور 
برخي دانش آموزان در مدارس مســائلي 
درخصوص اســتفاده نكردن صحيح از 
ماسك توســط دانش آموزان و يا تعويض 
ماسك با يكديگر اتفاق افتاده است. درك 
فلسفه اســتفاده از ماسك براي كودكان 
آسان نيســت و به نظر مي رسد با شكل 
فانتزي كه تعدادي از ماســك ها به خود 
گرفته بيشــتر كاركرد يك اسباب بازي 
را براي كودكان و به ويــژه دانش آموزان 
ابتدايي پيدا كرده اســت. با بازگشايي 
مدارس اگر چه گفته مي شــود ماسك 
رايگان به دانش آموزاني كه در مدرســه 
حضور پيدا مي كنند، اهدا مي شــود اما 
بسياري از مدارس نه تنها اين ماسك ها را 
توزيع نمي كنند بلكه به خانواده ها اعالم 
كرده اند كه دانش آموز بايد همراه با ماسك 
و مواد ضد عفوني كننده به مدرسه بيايد 
و در غيراين صورت از پذيرش دانش آموز 
خودداري خواهند كرد. مهرزاد حميدي، 
معاون تربيت بدني و ســالمت آموزش و 
پرورش، چند روز قبل از توزيع ماســك 
رايگان براي دانش آموزاني خبر داد كه در 
مدرسه حضور پيدا مي كنند؛ ماسك هايي 
كه مشخص نيست سرنوشتشان چگونه 
اســت. به گفتــه او »وزارت صمت بايد 
ماسك هاي وي  ژه كودكان توليد كنند كه هم 
ارزان و هم اندازه صورت كودكان باشد.« با 
وجود اين و با تعطيلي چندماهه مدارس و 
بازگشايي زودهنگام آن در سال تحصيلي 
جديد هنوز تصميماتي كه بايد زودتر از 
اينها براي حفظ ســالمت دانش آموزان 
گرفته شود، به نتيجه نرسيده است. محمد 
زنوزي راد، پزشك متخصص بيماري هاي 
كودكان با اشاره به اينكه انجمن پزشكان 
اطفال به هيچ عنوان باز شدن مدارس و 
حضور دانش آموزان را در كالس هاي درس 

جايز نمي داند، به همشهري مي گويد:  اين 
اقدام آموزش و پرورش بسيار خطرناك 
است و درصورت ادامه اين وضعيت، نتايج 
آن تأســف برانگيز خواهد بود.  مسئوالن 
مدارس نمي توانند باالي ســر تك تك 
دانش آموزان- خصوصا مقطع دوره اول 
و دوم ابتدايي- باشــند و مواظب باشند 
كه آنها دســتورالعمل هاي بهداشتي را 
رعايت كنند اگر هم قــرار بر تذكر مدام 
به دانش آمــوزان درخصــوص رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي باشد، بايد منتظر 
آسيب هاي رواني باشــيم كه گريبانگير 

دانش آموزان مي شود.

چه ماسكي براي كودكان ابتدايي مناسب 
است؟

زنوزي راد درخصوص نوع ماســك مورد 
استفاده براي دانش آموزان خصوصا دوره 
اول و دوم دبستان گفت:  براي اين كودكان 
بايد از ماسك هاي ســاده 2و 3اليه كه 
متناسب با اندازه صورت كودكان است و 
در داروخانه ها به فروش مي رسد استفاده 
كرد و خانواده ها به هيچ عنوان نبايد از كنار 

خيابان ها براي كودكان ماسك بخرند.
به گفته اين متخصــص، خانواده ها نقش 
مهمي را درخصوص رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي توسط دانش آموزان دارند، بايد به 
دانش آموزان آموزش داده شود كه ماسك 
هم يك وسيله كامال شخصي بهداشتي 
است و به هيچ عنوان نبايد در زمان حضور 
در مدرســه از روي صورت برداشته شود 
و يا با ماسك ساير دوستان شان تعويض 
شــود چراكه با اين كار انتقال ويروس به 

راحتي صورت مي گيــرد و حتي اگر خود 
دانش آموزان به اين بيماري دچار نشوند 
مي توانند ويروس را به داخل خانه انتقال 

دهند.

به همين سادگي نيست
بهتريــن راه تهيــه ماســك بــراي 
دانش آموزان،خريــد آن از داروخانه ها 
عنوان شده اســت. اما تهيه ماسك هاي 
متناســب با صورت كــودكان به همين 
راحتي ها هم نيســت. توزيع نشدن اين 
ماســك ها در داروخانه هــا كار را براي 
خانواده ها ســخت كرده و به همين علت 
خانواده ها به استفاده از ماسك هايي كه 
در مغازه هاي معمولي به فروش مي رسند 
و معموال رنگ و لعــاب زيبايي دارند و به 
تصاوير شــخصيت هاي كارتوني مورد 
عالقه كودكان منقش شــده اند، رضايت 
مي دهند. سيدعلي فاطمي، نايب رئيس 
انجمن داروســازان ايران نيز با اشاره به 
اينكه نظــارت روي كيفيت ماســك ها 
به شدت پايين آمده است،  به همشهري 
مي گويد: »بســياري از ماسك هايي كه 
در داروخانه ها هم توزيع مي شــود و به 
اسم ماســك 3اليه فروش مي رود،  اليه 
محافظ داخلي را ندارند و عمال 2اليه است 
كه انجمن داروســازان با مطلع شدن از 
اين مسئله بســياري از اين ماسك ها را 
مرجوع كرده اســت اما بسياري ديگر از 
اين ماسك ها توسط خانواده ها خريداري 
شده اســت.« او درباره ماسك هاي ويژه 
كودكان هم مي گويد: »بيشتر ماسك هايي 
كه براي كودكان تهيه مي شود ماسك هاي 
2اليه اي هســتند كه محافظت كافي را 
براي اطفال ايجاد نمي كند و فقط مي تواند 
جلوي انتشار ترشــحات ناشي از عطسه 
و سرفه فرد آلوده به ويروس  را بگيرد. با 
وجود اين اســتفاده از اين ماسك ها هم 
بهتر از اســتفاده نكردن آنهاست اما اين 
ماسك هاي 2اليه نمي تواند در محل هايي 
كه تجمع در آنها زيــاد و يا در كالس هاي 
درس كه دانش آموزان براي دقايق زيادي 
در كنار هم هستند،  محافظت كننده باشد.« 

ماسك اسباب بازی نيست
بسياری از كودكان با ماسك  هايشــان مثل اسباب بازی برخورد می كنند. آن 
را با دوستانشان تعويض می كنند و نحوه اســتفاده بهداشتی از آن را ياد 

نگرفته  اند
این سو

»ماسك« ســاده ترين راه مقابله با ويروس 
كروناست. همين نكته ساده اما بسيار مهم 
كه بارها در دوران اوج همه گيري كرونا اعالم 
شده است، هنوز هم از سوي برخي ناديده 
گرفته مي شود. هفته گذشته ستاد مقابله 
با كرونا از اجباري شــدن استفاده از ماسك 
از همين امروز خبر داد. معاونت حمل ونقل 
شــهرداري تهران نيز در اطالعيه اي اعالم 
كرد ورود بدون ماســك از شنبه به تمامي 
وسايل حمل ونقل عمومي ممنوع است. اما 
چرا از لحاظ علمي ماسك اينقدر مهم است 
و مي تواند حتي جان شما و اطرافيان تان را 

نجات دهد؟

چرا بايد ماسك بزنيم؟
پيش از اين شايد گاهي در شرايط آلودگي 
شديد هوا در سطح شهرها شــاهد افرادي 
بوديم كه ماســك به صورت داشتند، اما در 
چند ماه گذشته كه همه گيري ويروس كرونا 
روزبه روز بيشتر ما را درگير كرده است، ديدن 
مردم با ماسك به تصوير عادي روزانه تبديل 
شده است. اين پوشش پارچه اي با قرار گرفتن 
روي دهان و بيني مانع از ورود ذرات تنفسي 
آلوده كه در نتيجه عطســه، ســرفه و حتي 
حرف زدن در هوا منتشر شده است، به بدن 
فرد مي شود. توصيه الزام استفاده از ماسك بر 
مبناي دانشي است كه از نقش ذرات تنفسي و 
ميزان حركت آن در هوا و انتشار ويروس كرونا 
مي  دانيم. طبق تحقيقات، اندازه اين ويروس 
بين 80 تا 160 نانومتر اعالم شــده  كه اين 
موضوع مي تواند در انتخاب ماسك و وسايل 
حفاظت تنفسي مناسب كمك كننده باشد. از 
ابتداي شيوع كوويد-19تحقيقات نشان داد 
اين بيماري بيشتر در بين افرادي كه با يكديگر 
ارتباط نزديك داشــتند، منتقل شده است، 
بنابراين استفاده از ماسك به ويژه در اماكني 
كه مردم به اجبار در تماس نزديك با يكديگر 
هستند و فاصله گذاري اجتماعي امكان پذير 
نيست، الزامي است. مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ها و همچنين ســازمان بهداشت 
جهاني در طــول پاندمي كرونــا بر مبناي 
مطالعات و پژوهش هاي به روز دانشمندان، 
دستورالعمل ها را درباره استفاده درست از اين 
وسيله حفاظت شخصي به روز مي كنند. به 
توصيه مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها، 
همه افراد باالي 2سال بايد در اماكن عمومي 
حتما از ماسك استفاده كنند، به ويژه زماني 
كه رعايت ساير مقررات فاصله گذاري هاي 

اجتماعي امكان پذير نيست.
 طبق تحقيقات انجام شده كوويد-19 
بيشتر از ســوي مبتالياني منتقل مي شود 
كه هيچ گونه عالئمي ندارند. لزوم استفاده 
از ماســك به همين دليل اين روزها نقش 
پررنگي پيدا كرده اســت. ايــن كار نه تنها 
براي محافظت از خود، كه براي مراقبت از 
جان افرادي اســت كه در تماس نزديك با 

شما هستند.

چه ماسكي مناسب است؟
نتايج تحقيقات دانشمندان نشان مي دهد 
كه ماســك هاي بــدون دوخــت و اليه و 
پوشــش هايي كه از جنس دســتمال سر 
هســتند، توانايي كمي براي جلوگيري از 
انتشار قطرات ريز تنفسي دارند. در عوض 
مشخص شد كه ماســك هاي خانگي كه 
با اســتفاده از چند اليه پارچــه به خوبي 
براي صورت مناسب ســازي  شــده اند و 
همچنين ماسك هاي مخروطي در كاهش 
پراكندگي قطــرات بهتريــن عملكرد را 
دارند. اين ماســك ها مي توانند سرعت و 
دامنه شليك هاي تنفسي را، البته با كمي 
نشت از طريق خود ماسك و از روزنه هاي 
كوچك لبه هاي آن، به ميزان قابل توجهي 
محدود كنند. نكته مهم اينكه سرفه هاي 
محافظت نشده مي تواند قطرات تنفسي را 
بيشتر از فاصله توصيه شده )حدود 2متر( 
پرتاب كنــد. اين قطرات، بدون ماســك 
حدود 2/5متر، با دســتمال ســر حدود 
110سانتي متر، با ماسك خانگي اليه دار 
شبيه دســتمال هاي جيبي كتاني حدود 
40سانتي متر، با ماســك چنداليه كتاني 
دوخته شده حدود 6/5سانتي متر و با ماسك 
مخروطي حدود 20سانتي متر پخش شدند.

ماسك هاي سوپاپ و فيلتردار
هدف از زدن ماســك نه تنها محافظت از 
خود، كه مراقبت از ســايرين در برابر ذرات 
تنفسي آلوده به ويروس است. با اين حال، 
ماسك هايي با سوپاپ هاي يك طرفه فقط 
هواي دم فرد را فيلتر مي كننــد و بازدم او 
اگر آلوده به ويروس باشــد، فيلتر نشده و از 
سوپاپ ها به بيرون منتشر مي شود. به همين 
دليل مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها 
براساس نتايج تحقيقات متعدد در اين زمينه 
استفاده از اين ماسك ها را راه مناسبي براي 

منبع كنترل بيماري نمي دانند.

 ماسك جراحي
اين نوع ماسك ها از انتشار عفونت بين بيمار 
و پرسنل بهداشــتي- درماني پيشگيري 
مي كنند. ماسك جراحي يا پزشكي به طور 
معمول در شرايط عادي استفاده مي شود 
نه در مناطق با طغيان و شــيوع باالي يك 
بيماري واگير تنفسي. البته در هنگام شيوع 
بيماري جهت كنترل انتشار بيماري در افراد 
عادي نيز كاربرد دارد. ماسك جراحي بايد 
داراي مقاومت زياد در برابر مايعات و قابليت 
تنفس مناسب باشد و هنگام تنفس درون 
دهان فرو نرود. ضمن اينكــه بايد با دقت 
روي صورت قرار بگيرد و از بيني تا زير چانه 
را بپوشــاند تا هرگونه شكاف بين صورت و 

ماسك به حداقل برسد.

شيلدهاي محافظ صورت
شيلد يا تلق هاي محافظت صورت در ابتدا 
براي محافظت از چشــم ابداع شد، اما در 
دوره پاندمــي كرونا اســتفاده از آن براي 
جلوگيري از انتشار ويروس نيز رواج پيدا كرد 
اما شواهد كافي براي اثبات مؤثر بودن شيلد 
محافظ به عنوان منبع كنترل ويروس وجود 
ندارد. بنابراين مركز كنترل و پيشگيري از 
بيماري ها آن را به عنوان يــك راه مقابله با 

انتشار ويروس كرونا توصيه نمي كند.

ماسك هاي خانگي
به دليل ادامه شيوع كرونا و احتماال هزينه 
گزاف خريد ماسك هاي N95 و جراحي، 
مركز كنترل و پيشــگيري از بيماري ها و 
همچنين ســازمان بهداشت جهاني براي 
بيشتر افراد استفاده از ماسك هاي خانگي 
دو يا ســه اليه از پارچه پنبه اي با ضخامت 
باال را كافي اعالم كرده است. ماسك هايي 
كه به آنها ماسك پزشكي اطالق مي شود 
نيز اگر شامل دو يا سه اليه و اليه اي موسوم 
به ملت بلون باشد، براي جلوگيري از ورود 
ذرات كوچك تنفســي كافي است. مركز 
كنترل و پيشگيري از بيماري ها همچنين 
توصيه كرده است كه ماسك هاي پارچه اي 
را مي توانيد پس از هربار استفاده، با آب گرم و 
مواد شوينده شسته و با باالترين دما خشك 
كنيد. طي تحقيقات انجام شده مشخص شد 
هيچ شاهدي براي اثبات كم شدن اكسيژن 
خون در پي استفاده طوالني مدت از ماسك 
يا كاهش توانايي براي آزاد كردن دي اكسيد 

كربن وجود ندارد. 

ماســك زدن از امــروز از در خانــه بــرای همــه ما اجباری اســت

 ماسک ساده 
برای نجات جان گرانبها
زهرا خلجی
روزنامه نگار

آمارها در اكثر كشــورهاي جهان، از صعودي شدن شيب 
نمودارهاي مربوط به موارد ابتال به ويروس كرونا حكايت 
دارد و همين باعث شــده تا دولت ها بار ديگر دست به كار 
شوند و قوانين سختگيرانه   از جمله اجباري كردن ماسك 
را اعمال كنند. استفاده از ماسك در كشورهاي شرق آسيا 
پيش از ديگر كشورها آغاز شد و مردم به دليل تجربه اي كه 
در گذشته در مورد ويروس هاي سارس و آنفلوآنزا داشته اند، 
خود به سمت استفاده از ماسك رفتند. در ديگر نقاط جهان 

اما اغلب استفاده از ماسك به اجبار دولت ها بوده است. 
در كانادا، استفاده از ماسك در تمامي فضاهي سرپوشيده 
بيرون از خانه اجباري است. در پايتخت فرانسه، همه افراد 
باالي 11ســال، تمام مدتي كه از خانه بيرون هستند بايد 
ماسك به صورت داشته باشند. تصميم گيري در اين رابطه به 
شهرداري ها سپرده شده است. ديگر شهرهاي بزرگ فرانسه 
نيز به تبعيت از پاريس، ماســك زدن را اجباري كرده اند. 
در اسپانيا، همه افراد باالي 6سال بايد در تمامي فضاهاي 
عمومي مسقف و در سيســتم حمل ونقل عمومي ماسك 
بزنند. در ايتاليا، قوانين ســفت و سختي براي ماسك زدن 
وضع شده است. همه بايد از لحظه خروج از خانه، ماسك 
بزنند. ماسك در مدارس هم اجباري شده است. ايتاليا در 
موج اول شــيوع كرونا، بدترين شرايط در ميان كشورها را 
داشــته و نمي خواهد در موج دوم نيز، بزرگ ترين قرباني 
ويروس باشد. در دانمارك، اســتفاده از ماسك در تمامي 
اماكن مربوط به سيســتم حمل و نقل عمومي و واگن هاي 
مترو و اتوبوس ها اجباري اســت. حضور در رستوران ها و 
كافه ها هم بدون ماســك ممنوع اســت. در يونان، دولت 
حضور در اماكن مسقف عمومي و استفاده از اتوبوس و مترو 

را تنها با ماسك مجاز دانسته است. 
در اتريش، در فضاهاي عمومي مسقف و همچنين بازارهاي 
روباز يعني جايي كه تجمع مردم زياد اســت، استفاده از 
ماسك اجباري است. در سراسر آلمان، ورود به فروشگاه ها 
بدون ماسك ممنوع است. دولت همچنين از هفته گذشته 

ماسك زدن را در همه تجمع ها اجباري اعالم كرده است.
ونزوئال يكي از نخســتين كشــورهاي جهان بود كه زدن 
ماسك يا پوشاندن صورت با پارچه را اجباري اعالم كرده 
بود. اكنون حدود 7 ماه است كه اين قانون در ونزوئال اجرا 
مي شود. در كلمبيا  همسايه ونزوئال اما ماسك در سيستم 
حمل و نقل عمومي و در فروشــگاه ها اجباري اعالم شده 
است. در كوبا و اكوادور نيز ماســك زدن در تمامي اماكن 

عمومي اجباري است.

ماسك اجباري، سد راه 
موج تازه كرونا در جهان

آنسو

استفاده از ماســك از امروز اجباری می شود؛ ولی از 
لحاظ علمی چرا ماسك های ساده و حتی ارزان قيمت 
می تواند بــه قيمت مــرگ و زندگی تمام شــود؟

آمــار مبتاليــان  ديروز

4142
آمار بهبوديافتگان  تا ديروز

401379
آمــار جان باختگان ديروز

210
كل آمــار جان باختگان

28098
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شده است كه درصورت تصويب قانونگذار، اراضي 
موقوفه اي كه در منابع طبيعي قرار گرفته ديگر 
موقوفه تلقي نمي شود و بسياري از پرونده هايي 
كه محل اختالف اوقاف و سازمان جنگل ها است، 

برطرف مي شود.
در ســال93 توافقنامه اي بين 2سازمان اوقاف 
و امور خيريــه و جنگل ها و مراتــع براي حل 
پرونده هــاي محــل اختالف ايجاد شــد كه با 
تصويب اين قانون، كارگروه و كميسيون متولي 
برچيده خواهد شــد. محمد داسمه در اين باره 
مي گويد: در ايــن كارگروه بــا توافق دوطرف 
برخي از اراضي به سازمان اوقاف و امور خيريه 
داده مي شد. كميســيون ماده21 براي تعيين 

حــدود موقوفات و احراز تصرفــات مالكانه نيز 
پيش از سال 65تشــكيل شده است. در همين 
كارگروه و كميسيون بود كه بسياري از اراضي 
ملي موقوفه اعالم شــد. اما با توجــه به فتواي 
مقام معظم رهبري مبني بر اينكه اراضي ملي، 
كوه ها، جنگل ها، مراتع و... انفال اســت و قابل 
وقف نيست، تبصره 6تدوين شــد. حاال دولت 
مي خواهد با تدوين اليحه اي با توجه به فتواي 
آيت اهلل خامنه اي، رهبر انقالب، اختالفات بين 
2ســازمان را در صيانت از انفال براي هميشه 
برطرف كند كه درصــورت تصويب مجلس و 
شوراي نگهبان، امنيت خاطر اساسي و دائمي 

براي اراضي ملي و انفال ايجاد مي شود.

پاياننيمقرناختالفبااليحهجديددولت
براساس قانون، تشخيص اراضي ملي با سازمان 
جنگل ها و مراتع است. رضا افالطوني، مديركل 
حقوقــي ســازمان جنگل هــا و مراتع بــا ابراز 
بي اطالعي از پيش نويس جديد تهيه شــده در 
دولت به همشــهري مي گويــد: لوايح حفاظت 
رودخانه ها و اراضي مستحدث ساحلي و جلوگيري 
از ساخت وســاز در اراضي ملي از سوي معاونت 
حقوقي رياست جمهوري تدوين شده است، ولي از 
اين پيش نويس بي اطالع هستم و اين پيش نويس 
احتماال به دنبال ماجراي دماوند و آقمشهد تدوين 
شده اســت كه در حل اختالف اوقاف و سازمان 

جنگل ها بسيار ضروري و مؤثر است.

ثبتجهانيضامنامنيتومعيشت
دراورامانات

منطقه اورامانات ايران در مســير 
ثبت در فهرســت ميراث جهاني 
يونسكوست. ارزياب مصري شوراي 
جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي از زيرمجموعه هاي سازمان جهاني يونسكو با حضور 
ميداني در عرصه اورامانات ايران به منظور تدوين گزارش نهايي پرونده ثبت جهاني 
اورامانات ايران، عــالوه بر بازديد از طبيعت منطقه به ديدار مردم محلي و ســاكنان 
روستاهاي اورامانات رفت و آيين ها و رسوم واقع در اين منطقه مرزي كردنشين ايران 

را از نزديك مشاهده كرد.
حسام مهدي كه زادگاهش يكي از تمدن هاي باســتاني هم تراز ايران است، چنان از 
ديدار اورامانات ايران شگفت زده شد كه حتي در بازديد از نمايشگاه عكس »اورامان 
- دامان آسمان« كه توسط كميسيون ملي يونسكو در آخرين روزهاي حضورش در 
ايران در پايتخت كشور گشايش يافت، اعالم كرد كه اگر اورامانات ايران را از نزديك 

نديده بود، تصور مي كرد تصاوير اين منطقه ساختگي و فتوشاپ هستند.
اين اظهارات فرستاده يونسكو به ايران است كه در كشوري تاريخي با تمدني چندين 
هزارساله و رقيب تمدن ايران به دنيا آمده اســت. اكنون اگر تصور كنيم كه گزارش 
نهايي اورامانات در ارزيابي فرستاده يونسكو به ايران مثبت باشد، بايد ديد تأثير ثبت 
جهاني اورامانات ايران كه در استان كردستان به نام اورامانات و در استان كرمانشاه به 

هورامان مشهور است، چيست؟ 
ثبت جهاني يك اثر محوطه يا منظر فرهنگي يك منطقه، به معناي برداشتن گام هاي 
جدي در حفاظت از آن اثر يا منطقه است. اورامانات ايران نقطه اي مرزي در كوه هاي 
غرب كشور است كه مرز ايران و عراق اين ســرزمين را دوپاره كرده است. بخشي از 
اورامانات در كشور عراق و بخشــي ديگر در ايران واقع شده است، اما هر دو قسمت، 
آيين ها، زبان و رسوم و سبك زندگي مشترك با يكديگر دارند و از همين رو بود كه ايران 
تالش داشت شانس ثبت جهاني منطقه اورامانات را با همراهي كشور عراق با ارسال يك 
پرونده مشترك با كشور همسايه باال ببرد. عراق اما حاضر به مشاركت نشد و ارزش هاي 
تاريخيـ  فرهنگيـ  معماري و ميراث ناملموس اورامانات ايران، مقامات وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را به تكاپو انداخت تا اين پرونده را انفرادي به ثبت 

جهاني در فهرست ميراث جهاني بشر در يونسكو برساند.
اورامانات منطقه اي است شامل روستاها، كوه ها، جاذبه هاي طبيعي و زيست منحصر 
به فرد ساكنان آن منطقه كه تمامي اين موارد توانستند امتياز شاخص هاي تدوين يك 
پرونده ثبت جهاني را به دست آورند و ايران پرونده جهاني شدن منظر فرهنگي اورامانات 
ايران را به يونسكو ارســال كند. تأكيد ايران از ســال ها قبل براي ارسال پرونده هاي 
چندمليتي به يونسكو به منظور ثبت جهاني ميراث مشــترك با هدف ترويج صلح و 
دوستي و ايجاد يكپارچگي فرهنگي با كشور همسايه است. از اين منظر تصميم به ثبت 
جهاني اورامانات ايران در 2استان مرزي، عاملي براي تامين امنيت منطقه گسترش 
روابط فرهنگي و اقتصــادي و در نهايت برقراري صلح و توســعه در مرز ايران و عراق 
است. احتمال قوي آن است كه درصورت ثبت جهاني منطقه اورامانات ايران، عراق نيز 
بالفاصله به اين پرونده بپيوندد تا منطقه اورامانات فارغ از خط مرزي مشــترك ميان 
2كشور به عنوان يك ميراث مشترك بشري در فهرست ميراث جهاني يونسكو بنشيند.

ثبت جهاني اورامانات اما تحولي در زيســت ساكنان مرزنشــين ايران و عراق ايجاد 
خواهد كرد. اورامانات مي تواند با ثبت جهاني از هرگونه تخريب در امان بماند و زيست 
و معيشت ساكنان اين نقطه با نشســتن بر صدر اهداف سفرهاي جهاني گردشگران 
متحول شود و بدين ترتيب ايجاد رفاه و توسعه پايدار در اين منطقه مرزی مهم تسريع 

شود.

اليحه نجات انفال 
دولت در حال تصويب اليحه اي است كه اختالفات طوالني اوقاف و منابع طبيعي در 

صيانت از انفال را براي هميشه برطرف مي كند 

به اعتقــاد او، قانون ملي شــدن اراضي ناظر به 
گذشته نيز مي شــود. مديركل حقوقي سازمان 
جنگل ها و مراتع مي گويد: در ماده يك اين قانون 
آمده كه حتي اگر براي انفال، سند گرفته باشند، 
آن سند باطل است و فرقي بين اشخاص حقيقي 
و حقوقي وجود ندارد. نكتــه ديگر اينكه، انفال 
ذاتا قابل تملك خصوصي نيست كه قابل وقف 
باشــد. يكي از شــروط اعتبار وقف، قابل قبض 
بودن آن است )تسليم مادي مال(. به طور مثال 
5600هكتار از اراضي آقمشــهد قابليت قبض 
ندارد. تبصره 6الحاقي، مبنا را احياي قبل از سال 
65گذاشته است؛ درحالي كه قانون ملي شدن 
اراضي قبل از سال 41را مبنا قرار مي دهد. همين 
مشكل نيز امكان سوءاستفاده در انفال و اراضي 
ملي را فراهم كرده است كه تغيير اين بخش از 
قانون، به بسياري از مشكالت پايان خواهد داد. 
عالوه بر اين در  شأن ســازمان اوقاف نيست كه 
اختالفات بر سر صيانت از انفال و اراضي ملي به 

نام اين سازمان تمام شود.

پايانتفاوتدرتغيير
رضــا افالطوني در مــورد نحوه رفــع اختالف 
در تفســير كاربري اراضي مي گويد: براســاس 
آيين نامه هيأت وزيران براي اين قانون صالحيت 
تشخيص احيا به ســازمان جنگل ها و مراتع و 
تشخيص اعتبار اســناد وقفي به سازمان اوقاف 
داده شــده اســت. ما به آن مســئله ورود پيدا 
نمي كنيم. آنها هم نبايد به صالحيت ســازمان 
جنگل هــا ورود پيدا كننــد كــه اميدواريم با 
پيش نويس جديد، تفاوت تفسيرها برطرف شود 
و براي حفظ اموال بيت المال مثل كوه دماوند و 
جنگل هيركاني تالش كنيم؛ چون با هيچ عقل 
سليمي جور درنمي آيد كه اين مناطق به مانند 
درياها، درياچه ها، رودخانه ها، كوه ها، جنگل ها 

و... ملي نباشند.
سازمان حفاظت محيط زيســت نيز در جريان 
پيش نويس جديد دولت بــراي رفع اختالفات 
طوالني ســازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان 
جنگل ها و مراتــع در صيانت از انفــال و منابع 
طبيعي نيست. اما به گفته داور نامدار، مديركل 
حقوقي اين سازمان، عرصه هاي تحت مديريت 
ســازمان حفاظت محيط زيســت نيز به اعتبار 
اينكه غالبا عرصه هاي ملي است، مستثنا از اين 

قاعده نيستند.
داور نامدار به همشهري مي گويد: اصالح قوانين 
موجود به منظور جلوگيري از تصرف جنگل ها، 
مراتع و مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان 

حفاظت محيط زيست نيز يك ضرورت است.

قانون»ابطالاسنادفروشرقباتآبواراضي
موقوفه«تبصــرهايداردكهبهموجبآن،
اراضي،امالك،جنگلها،مراتعواراضيمنابع
مليكهمشمولقانونحفاظتوبهرهبرداري
ازجنگلهاومراتعمصوبسال46واصالحات
ميشوند،اساســاموقوفهتلقينميشوند،
امادرادامهاينتبصره،جملهايآمدهاست
كهبهمدتنيمقرنمحلاختالفســازمان
جنگلهاومراتعباســازماناوقافوامور
خيريهكشوربودهاست.جملهمورداختالف
هماينجملهاســت:»مگردرموردحريم
موقوفاتواراضيكهقبلازتاريخ65احيا
شدهباشــد.«اينجملهدرآخرينپرونده
جنجاليوقفجنگلآقمشــهد،باعثشد
متوليوقفبتواند5500هكتــارازاراضي
مليراجزوحريمموقوفه100هكتارياعالم
كنديادرپروندهوقفيكيالازدماوند،به
جاي120منمحليكه4.800هكتاراســت،
2400هكتارموقوفهاعالمشودوبرايسالها
موردبهرهبرداريقراربگيرد.دفترحقوقي
رياســتجمهوريحاالپيشنويسيرابه
كميسيونلوايحدولتارسالكردهكهاين
اختالفديرينوتفسيرهايمتفاوتاز»احيا
درحريمموقوفه«رابرايهميشــهبرطرف
ميكند.شــرط»احيادرحريمموقوفه«،به
گفتهمحمدداســمه،وكيلحقوقياندكي
ابهامدارد،وليباعثتزلزلدرحقوقاراضي

ملينميشود.

اليحهنجاتبخشدولتبراساسفتوايمقام
معظمرهبري

محمد داسمه به همشــهري مي گويد: براساس 
مــواد 140و 141قانون مدنــي، تنها جايي كه 
تصرفات، موجب ايجاد تملك مي شــود، اراضي 
موات اســت، اما اراضي جنگلــي و مراتع موات 
نيســت. در قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، 
تصرفات در اراضي ملي تخلف دانســته شده و 
حكم بر رفع تصرف داده شده است. متولي موقوفه 
آقمشهد نيز معتقد است كه 5500هكتار حريم 

اين موقوفه است.
او در مورد پيش نويس اليحه اصالحي توســط 
معاونت حقوقي رياست جمهوري مي گويد: در 
پيش نويس شــرط »مگر احيا در حريم موقوفه 
قبل از سال 65« كامال حذف و به عنوان »اصالح 
تبصره 6الحاق« به كميسيون لوايح دولت ارسال 

زهرارفيعي
خبرنگار

محمدباريكاني
دبير گروه زيست بوم
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افقي:
 1- آخرين تزار روســيه بود- 

گودي
2- دهان- دلداده وامق- برادران 

مخترع هواپيما- انبار كشتي
3- خــداي هندو- شــريف- 
قديمي تريـــن قبرســـــتان 

مسلمانان
4- مجلــس اعيــان- بــر پا 
ايستادن- سبزي ساالد سرشار 

از مواد معدني
5- رهســپار- جــد حضــرت 
رســول)ص(- ســوره هفتاد و 

هشتم قرآن
6- امتالي معده- تغار چوبي- از 

پيامبران بني اسرائيل
7- تخم گياه- هــواي گرفته- 

سست و تنبل
8- همه را شــامل مي شود- از 
انجيل هــاي معتبــر- علم و 

آگاهي- تير پيكاندار
9- واسطه خريدار و فروشنده- 
نفت درياي شمال- جنگ احزاب

10- مايعي بــراي ضد عفوني 
زخــم- موتور جســت وجوگر 

اينترنتي- جال دهنده كفش
11- پدر آذري- واحد گفتار در 

دستور زبان- گرامي
12- گوزن مينياتوري گيالن- 

داناتر- كلمه پرسش
13- كشــف رازي- برچسب- 

نوعي تفنگ شكاري
14- همــراه ســوزن- خواب 
خيال انگيز- قوانين چنگيز خان- 

فرمان اتومبيل
15- قيل و قال- روشن شــده 

و مشتعل
  

عمودي:
1- رماني از گوگول، نويسنده 

روسي- سيستم
2- سمت راســت- كاالهايي 
كه از خــارج به كشــور آورده 

مي شود- گوشت بي استخوان
3- جهانگـــــرد سرشــناس 
فرانسوي كه در عصر صفوي به 

ايران آمد- از تنقالت ترش مزه
4- نفرين- از تيم هاي فوتبال 

باشگاهي عربستان- نيم گرم
5- خوراك ســفر- از محالت 

شمال تهران- صوت شگفتي
6- مساوي- اقامتگاه تابستاني- 

همسايه الجزاير و موريتاني
7- خردمنــد- پرندگانــي كه 
اصحــاب فيل را دچــار عذاب 

كردند- امر به يافتن
8- رساله مشــهور افالطون- 

چاهك كف حوض
9- غذا را به سمت معده هدايت 
مي كند- خارپشت استراليايي- 

مقابل سفلي
10- از ظروف آشپزخانه- بنايي 

در پاريس به يــاد پيروزي هاي 
ناپلئون- تعطيلي

11- آبگير- مكان ها- مأمور پليس
12- مقام و منزلــت- كركس- 

مقعر
13- شهر مدفن موالنا- طبيعي 

و معمولي
14- از جنــس اليــاف پنبــه- 

افتخار كردن- منزل آذري
 15- بازتـــــــاب- از القــاب

امام زمان)عج(

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3767
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

815639742
423175896
976842135
658793421
239514678
147268359
361927584
594381267
782456913

متوسط

      1 7 2
    8 1   5
   3  5  4  
9   7 2     
  6    5   
    9 4   3
 8  6  2    
2   1 4     
6 4 7       231587649

859634172
674192583
342768951
587921364
916453827
165249738
723816495
498375216

ساده

متوسط

538469172
764281935
129375648
953726814
476813529
812594763
381652497
295147386
647938251

سخت

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

ساده

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

گالت؛ جدي تر از هميشه
5 دليل براي اينكه پرسپوليس مي تواند پنجمين قهرماني اش را به دست بياورد

ليگ قهرمانان آسيا در منطقه غرب 
با موفقيت شورانگيز پرسپوليس به 
پايان رسيد. سرخپوشــان به بازي 
فينال رسيدند و حاال اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، سرخپوشان روز 29آذر 
بايد در بازي نهايي به مصاف نماينده شرق قاره بروند. با وجود اين فارغ 
از اتفاقات رخ داده در ليگ قهرمانان، پرسپوليس نشان داد همچنان در 
ليگ برتر هم حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. پرسپوليس 4 دوره 
پياپي قهرمان ليگ شده و به قول هواداران پوكر كرده است. حاال اما 
هدف گذاري آنها، معطوف به كسب قهرماني پنجم يا به قول معروف 
»گالت« اســت. هم اكنون دســت كم 5 دليل وجود دارد براي اينكه 

پرسپوليس مي تواند پنجمين قهرماني اش را به دست بياورد.

ثبات فني
بين همه مدعيان سنتي كسب عنوان قهرماني، پرسپوليس تنها 

تيمي به شــمار مي آيد كه در بحث كادرفني ثبات داشته است. 
استقالل، سپاهان، تراكتور و شهرخودرو سرمربي شان را عوض 
كردند، اما سرخپوشــان كه از آغاز نيم فصل دوم ليگ نوزدهم با 
يحيي گل محمدي پيش آمده بودند، در شروع ليگ بيستم هم 
به كار با همين مربي ادامه مي دهند. مسلما شناخت فني يحيي از 
تيمش برگ برنده پرسپوليس خواهد بود. مربيان ديگر، به صرف 
مدتي زمان نياز دارند تا با شرايط تيم آشنايي و تطبيق پيدا كنند.

خريدهاي مؤثر
پرسپوليس اگرچه در پايان فصل گذشته علي عليپور و مهدي 
ترابي را از دست داد، اما خريدهاي جديد و كامال مؤثري داشت. 
در كشــاكش نقل وانتقاالت ترديدهاي زيادي در مورد كيفيت 
يارگيري پرسپوليس وجود داشــت، اما ليگ قهرمانان آسيا به 
وضوح نشان داد بازيكنان جديد كامال كارآمد هستند. حامد لك 

درون دروازه غوغا كرد و تركيب او با بوژيدار رادوشوويچ احتماال 
براي ايمن كردن قفس توري سرخ ها كافي خواهد بود. در سمت 
چپ خط دفاعي ســعيد آقايي بسيار خوب نشــان داد. ميالد 
سرلك در ميانه ميدان، زوج مؤثر نوراللهي و كاميابي نيا را به يك 
مثلث ايده آل تبديل كرد.  احســان پهلوان در سمت چپ خط 
مياني به خوبي جاي خالي مهدي ترابي را پركرد. سرخپوشان 
در اين پست علي شجاعي را هم به خدمت گرفتند كه حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارد. در خط حمله هم شــايد ترديدهايي 
در مورد كيفيت آرمان رمضاني وجود داشــته باشد، اما عيسي 
آل كثير فوق العاده نشان داد. اگر محروميت او بخشوده شود، در 

فصل جديد خيلي به پرسپوليس كمك خواهد كرد.

حل مشكالت مالي
پرسپوليس با توجه به حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا بين3 
تا 5 ميليون دالر پاداش به دست خواهد آورد. تزريق اين پول به 
بدنه باشگاه، مي تواند بسياري از مشكالت اقتصادي تيم را حل 
كند. بنابراين سرخپوشان با آرامش و تمركز بيشتري به كار ادامه 
خواهند داد. اين مسئله طبيعتا تأثير چشمگيري روي كيفيت كار 

تيم خواهد داشت.

توانايي فني و انسجام تيمي
از محرك هاي روحي و انگيزشــي كه بگذريم، پرســپوليس از نظر 
فني هم واقعا شــرايط خوبي دارد. بي خود نيست كه سرخپوشان 
در اين سال ها موفق ترين تيم ايران بوده اند. صعود به 2 فينال و يك 
نيمه نهايي آسيايي به خوبي نشان مي دهد برخالف برخي جوسازي ها 
و قضاوت ها، پرســپوليس از كيفيت كافي براي رسيدن به موفقيت 
برخوردار اســت. تيمي كه در يك مقطع زماني مشــخص چندبار 
مي تواند السد قطر را شكست بدهد، قاعدتا از نظر فني در داخل كشور 

كار دشواري براي تكرار كاميابي هاي قبلي نخواهد داشت.

عطش يحيي
يك مسئله مهم ديگر به عطش شخص يحيي گل محمدي براي 
كسب موفقيت هاي بيشتر مربوط مي شود. شايد اگر پرسپوليس 
همچنان يك سرمربي داشت، او باالخره از كسب اين تعداد قهرماني 
اشباع مي شــد، اما يحيي تازه آمده و هنوز بسيار گرسنه است. او 
فصل گذشته بعد از 13 سال مربيگري براي نخستين بار توانست 
قهرماني در ليگ برتر را تجربه كند و در بازي هاي تشريفاتي پايان 
فصل هم نشان داد به شــدت براي كسب امتيازات بيشتر اشتياق 

دارد. گرسنگي يحيي، مي تواند تيم را هم گرسنه كند.

چرا دفاع از فرهاد سخت است؟
از عادل تا سعادتمند؛ ضديت با سرخ ها بخشي از هويت فرهاد 

مجيدي شده است

فرهاد مجيدي بنا بــه ادعاي خودش منتظر بــود تكليف كادرفني 
استقالل روشن شــود و برخي واقعيات را در مورد اين تيم به زبان 
بياورد. بنابراين هفته پيش وقتي اعالم شد محمود فكري سرمربي 
آبي پوشان در ليگ بيستم خواهد بود، او هم به زبان آمد و بيانيه اي 
تند و تيز عليه احمد سعادتمند و برخي پيشكسوتان استقالل منتشر 
كرد. حتما بيانيه را خوانده ايد؛ اينكه مديرعامل پيشــين باشــگاه 
پرسپوليسي بوده و از قصد خرابكاري كرده يا اينكه اگر فرهاد مي ماند، 
مي توانست استقالل را به فينال ليگ قهرمانان آسيا در منطقه غرب 
برساند. با اين همه، اما رصد واكنش ها نشان مي دهد بيانيه مجيدي 
همدلي چنداني به دنبال نياورد و هواداران چندان از آن اســتقبال 
نكردند. اگرچه تكليف سعادتمند روشن است و بسياري از اشكاالت 
مديريتي او بر مردم آشكار شده، اما اين به آن معنا نيست كه حقانيت 
فرهاد مجيدي ثابت شده باشد. در حقيقت بســياري از رفتارهاي 
مجيدي در دوران سرمربيگري اش در اســتقالل غيرحرفه اي بود و 
اين مسائل باعث مي شــود او حتي با وجود كسب پيروزي در داربي 
حذفي برابر فيناليست آسيا، در موضع مقبوليت عمومي نباشد. اينكه 
فرهاد بارها با نقض اصول ســازماني عليه مديرعامل مصاحبه كرد، 
اينكه پيش از فينال جام حذفي اســتعفا داد، اينكه در نشست هاي 
خبري حاضر نشد و با كارهايي مثل »هيس« نشان دادن حاشيه وارد 
تيم كرد، ازجمله مسائلي است كه باعث مي شود دفاع از مجيدي كار 
دشواري باشد. بله، سعادتمند باخت، اما فرهاد هم نبرد و اصلي ترين 
دليلش اشتباهاتي بود كه او اغلب از سر غرور و اعتماد به نفس كاذب 

مرتكب شد.

حساسيت ابدي به پرسپوليس
مجيدي براي زدن تير خالص به اعتبار مديرعامل پيشين استقالل 
سراغ كليدواژه اي رفت كه خودش نسبت به آن حساسيت زيادي 
دارد؛ پرسپوليس! دهه90 جدا كردن فرهاد از اسم »پرسپوليس« 
كاري ناممكن بوده و اســطوره آبي ها هميشــه بخشي از هويتش 
را در تضاد با رقيب سنتي جســت وجو كرده است. مجيدي سابقه 
4بار )يا به روايتي 3بار( گلزني به پرسپوليس در داربي هاي تهران 
را دارد و به هميــن بهانه، عدد 4 را به نمــادي از كري خواني عليه 
سرخ ها تبديل كرد. مجيدي نخستين بار به عنوان بازيكن الغرافه در 
بازي آسيايي با پرسپوليس اين كار را انجام داد و به خاطر كشاندن 
كري خواني هاي داخلي به عرصه بين المللي بسيار مالمت شد. در 
جريان پيروزي هاي سريالي استقالل برابر پرسپوليس، يك بار هم 
فرهاد به پاس گلزني اسماعيل شريفات به قرمزها، بازوبند كاپيتاني 
تيم را از دست خودش باز كرد و به دست شريفات بست. هواداران او 
حتي بعد از پيروزي در داربي حذفي اخير هم مدعي تصاحب عدد »6« 
توسط او شدند؛ با اين استدالل كه استقالل در ضربات پنالتي مجموعا 
با نتيجه 6 بر 3 پيروز شده است. او پيش تر هم در مصاحبه معروفش 
با عادل فردوسي پور، مجري90 را به هواداري از پرسپوليس در زمان 
كودكي متهم كرد و حاال همين نسبت را به احمد سعادتمند مي دهد!

ســليمي  ايمان 
تراكتور  مدافــع 
سرانجام از اين تيم 
جدا شد. او در اين تيم 2 فصل موفقيت آميز را سپري 
كرد و از چند هفته پيش قابــل پيش بيني بود كه 
تراكتور اين مدافع را از دست خواهد داد. سليمي 
با پيشنهاد اروپايي مواجه شده و منتظر طي شدن 
مراحل اداري براي صدور ويزاست تا فوتبالش را در 
اروپا ادامه دهد. او تأكيد مي كند كه براي پيشرفت در 
فوتبال راهي جز جدايي از تراكتور برايش باقي نمانده 
بود. سليمي در گفت وگو با همشهري از شرايط اين 

روزها و داليلش براي جدايي مي گويد.

  فكر مي كني جدايي از تراكتور تصميم 
درستي بود؟

من فصل گذشته هم قبل از اينكه مسابقات شروع 

شــود از ليگ يونان پيشــنهاد داشــتم ولي بعد از 
صحبت هايي كه با دنيزلي و  مسئوالن باشگاه داشتم 
در نهايت ماندم تا دوباره بــراي تراكتور بازي كنم. 
ولي اين بار ديگر ماجرا متفاوت است و بايد به آينده 
فكر كنم. تراكتور هميشه در قلب من است ولي بايد 
به پيشرفت خودم هم فكر مي كردم. وقتي فرصتي 
براي پيشرفت فراهم مي شود نبايد به سادگي آن را 

از دست داد.
  فكر نمي كني هواداران تراكتور بابت 

اين جدايي از تو ناراحت شوند؟
آنها فهيم هســتند و  شــرايط هر بازيكني را درك 
مي كنند. من خاطرات خوبي از 2 ســال گذشــته 
در تراكتور دارم. دوســت داشتم باشــگاه تراكتور 
بيشتر با من همراهي كند ولي خب مجبور شدم از 
شرايطي كه مي توانم استفاده و قراردادم را فسخ كنم. 
هواداران هم مي دانند كه در اين 2 ســال واقعا كم 

نگذاشتم و با تمام وجودم براي اين تيم بازي كردم.
  ظاهرا پيشنهاد اروپايي از چند ماه 

پيش به دست تو رسيده است؟
بله، درست اســت ولي من صحبتي نكردم تا فصل 
تمام شود چون دوست نداشتم تمركزم به هم بريزد. 
از طرفي خدا را شكر مي كنم كه فصل براي تراكتور 
خوب تمام شد و ما در جام حذفي قهرمان شديم تا 
شرمنده هواداران نباشيم. آنها واقعا اليق بهترين ها 

هستند.
  درست است كه از مسئوالن باشگاه 

هم ناراحت هستي؟
بحث ناراحتي نيســت ولي دوســت داشتم در اين 
شرايط سخت بيشــتر با من كنار مي آمدند چون از 
لحاظ مالي تحت فشار قرار داشتم. من بايد مبلغي را 
به تراكتور مي دادم كه وضعيتم را ســخت كرده بود 
ولي خدا را شكر كه اين مشــكل رفع شد. من هيچ 

بهروز رسايلي
روزنامه نگار

اميرحسين اعظمي 
روزنامه نگار

وقت در تراكتور حاشيه نداشــتم و دوست داشتم 
باشگاه با من كنار مي آمد.

  حاال قرار است به كدام تيم بروي؟
تا چيزي قطعي نشود صحبت نمي كنم.

   قرار است به ليگ يونان بروي؟
دو سه پيشنهاد رســمي دارم. خيلي به آنها نزديك 
هســتم. كارهاي ويزا مانده و بعد كه تمام شد، در 
موردش حرف مي زنم. حاال بايــد ببينم كجا براي 

من بهتر است.

  دوست نداري به تيم ديگري در ليگ 
برتر بپيوندي؟

من فقط به بازي در خارج از ايــران فكر مي كنم نه 
چيز ديگري.

  چقدر احتمال مي دهي به تيم ملي برسي؟
رفتن به اروپا مي تواند وضعيــت فني مرا بهتر كند. 
قطعا به اين فكر مي كنم كه بيشــتر تمرين كنم و 
كيفيت خودم را باالتر ببرم. من براي رسيدن به تيم 

ملي هيچ وقت نااميد نمي شوم.

سليمي: فقط به بازي در تيم هاي خارجي 
فكر مي كنم

مدافع تراكتور كه با پرداخت مبلغي از اين تيم جدا شده منتظر ويزاست تا به جمع لژيونرها اضافه شود
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ابراهيم اسماعيلي اراضي
شاعر و ترانه سرا

نه كاري ست خرد

غروب و شب و نيمه شب هفدهم مهر1399 براي من كه 
دارم ســعي مي كنم اين واژه ها را با دقت و مراقبت تمام، 
پشت سر هم بچينم هم ســخت بود؛ سخت تر از چيزي 
كه تصور مي كردم؛ ساعاتي كه بيش از غم، نااميدي چيره 
بود... و هنوز هم... اگرچه به حرمت زندگي، نبايد چنين 
باشد. فكر مي كردم آماده ام اما وقتي خبر رسيد، پيش از هر 
چيز يادم آمد كه با بزرگ ترين ترس دوره  نوجواني ام مواجه 
شده ام؛ ترس هر روزه اي كه فكر مي كردم به داليل مختلف، 
ريخته اما نگو كه فقــط پنهان بوده اســت. اينها را دارم 
مي گويم كه وقتي به اصل حرفم رسيدم، برخي مخاطبان 
كه به قول دوستان، حتي همان »مرغ سحر« را هم درست 
نشنيده اند و نصفه نيمه و پرغلط مي خوانند، برنياشوبند كه 
»آي؛ اين هم يكي از همان هاست«! اين كلمات را كسي 
مي نويسد كه با »ماهور« دچار يكي از نخستين ناگهان هاي 
زندگي اش شده؛ كسي كه دربه در كاست فروشي هاي مجاز 
و غيرمجاز بوده كه هر بارـ  اگرچه به گزافـ  نشنيده اي از 
محبوب، به دست بياورد؛ كسي كه نخستين وام زندگي اش 
را براي خريدن آلبوم »كنسرت هاي محمدرضا شجريان« 
گرفته، از برادر بزرگ ترش، به مبلغ 500تومان و در 5ماه، 
اقســاط صدتوماني اش را پرداخت كرده است؛ كسي كه 
به عشــق »گلچهره« و »كمان ابرو« و... بارها پول سينما 
جور كرده تا يك بار ديگر »دلشدگان« را ببيند و آن قدر از 
 VHS ديدن و شنيدن، سير نشده كه باالخره يك نسخه
از زاون قوكاسيان بزرگ به دستش رسيده؛ كسي كه براي 
كنسرت استاد با اركستر ملي، شبانه از اصفهان راه افتاده و 
خودش را صبح زود به تاالر وحدت رسانده اما نه تنها بليت 
گيرش نيامده كه از دالل ها كتك خورده و... اما با رضايت 
به شهرش برگشته كه تالش اش را كرده است؛ كسي كه 
نتوانسته در بيشتر ســاعات روزهاي قبل از كنكورش، به 
چيزي جز مكررشنيدن »دســتان« فكر كند؛ كسي كه 
وقتي ســرباز بوده و تبليغ انتشار »در خيال« از تلويزيون 

پخش مي شــده، راهي جز فرار و شــنيدن، پيش روي 
خودش نديده؛ كسي كه مثل خيل دوستداران موسيقي 
ايراني، مزه  شگفت حضور در شكوهمندترين كنسرت هاي 
شجريان را چشــيده و خوب مي داند كه شيفتگي نسبت 
به او چيســت؛ اما از جايي به بعد، مدام به اين فكر كرده 
كه »شجريان، فقط بخشي از آواز ايراني ست و آواز، فقط 
بخشي از موسيقي ايراني« و با همين دستور، نخواسته مثل 
خيلي ها آگاهانه يا نــاآگاه، همه چيز را به يك نفر محدود 
كند. اين مخاطب كه سعي كرده آگاه و حرفه اي و واقع بين 
باشد، حاال قرار اســت پس از نزديك به 40سال شنيدن 
مدام و فكركردن مدام، به خودش پاســخ اين پرسش را 
بدهد: »چرا محمدرضا شجريان كه حاال ديگر به تمامي، 
نامي نامي است، توانســته در گزاره  ظاهرا منطقي داخل 

گيومه  قبلي تصرف كند؟«.
راحت ترين راه، اين است كه مثل خيلي هاي ديگر، همان 
حرف هاي كلي همه پســند را بزنيم كه بسيار زده اند؛ هم 
پشــت تريبون هاي شيك و هم در نوشــته هاي قشنگ؛ 
هر چه داغ تر و احساســي تر و شــعاري تر، همه پسندتر؛ 
خصوصا حاال كه داغ، تازه اســت. اما نه موسيقي ايراني 
ميراث سطحي و سبكي ســت و نه محمدرضا شجريان 
كه حاال ديگر يكي از اســناد مهم اين ميراث است؛ پس 
نمي شود راحت برگزار كرد؛ همانطور كه او چنين نكرد. 
حاال كه كار به اينجا رســيده، بد نيست به خودمان زنهار 
بدهيم كه »نه! ]ياد[ چنين خواجه، نه كاري ست خرد«! 
در همه اين سال ها بارها غصه خورده ام و فكر كرده ام كه 
چرا فالن بزرگ در موســيقي ما و در هنر ما و در فرهنگ 
ما به حق سزاوار خود نرســيده و طبيعتا بالفاصله قياس 
كرده ام... و چه مقياسي بهتر از محمدرضا شجريان؛ حتي 
در سال هايي كه ديگر شــيفته وار به او نگاه نكرده ام چون 
گزاره مذكور را در ذهنم داشــته ام؟ و پاسخ، هر بار و حاال 
يكي بوده است؛ اينكه شجريان، برخالف خيلي ها هيچ وقت  
شأن هنر و  شــأن هنرمند را فرونكاسته؛ حتي اگر به اين 
دليل مهم كه نخواسته باشد از  شأن فردي خودش چيزي 
فروكاسته شود. او از همان نخستين روزهايي كه معلمي 
مي كرده، چشــمش به فردا روزي بوده كه حاال تاريخش 
شده 17مهر99؛ با استعداد و تواني كه در خود سراغ داشته؛ 

با عشقي كه در او شعله مي كشيده؛ و با بلندترين جايگاهي 
كه براي يك هنرمند ايراني متصور بوده است. پس دو كار 
مهم كرده: تالش و مراقبت؛ درست مثل كسي كه در عين 
كوشيدن براي فراهم آوردن يك گنج شايگان، حواسش 
جمع از دست نرفتن آن هم باشد؛ از همه سو. حاال ممكن 
است ديگران درباره كم و كيف اين اندوخته حرف هايي هم 
داشته باشند. مهم ترين تفاوت او با بسياري از هنرمندان 
هم روزگارش اين اســت كه هيچ وقت به تفنن نگذرانده 
است؛ حتي وقتي ظاهرا ســفر مي رفته يا به دل طبيعت 
مي زده يا گل، پرورش مي داده اســت. شجريان در عين 
وقار، هيچ وقت خودش را از يادگرفتن، بي نياز ندانســت؛ 
حتي از كساني كه گوشه اي فراموش افتاده بودند و آوازه اي 
نداشتند؛ در عين حال، هيچ وقت در يادگرفتن، مرعوب 
هيمنه كســي نبود؛ چون مي دانست قرار نيست حاشيه 
يا تكرار بزرگ ديگري باشــد. مثال ها و نمونه هاي شاهد 
در اين زمينه، بسيارند؛ دريغ كه مجال نيست. و مهم ترين 
نكته اينكه او در عين پاسداري سنت، با همان مراقبتي كه 
اشاره شد، مدام در پي هم صداشدن با مخاطباني تازه بود. 
آخرين تالش هايش در اين مسير هم به رويكرد تازه اش 
به »غزل نو« منجر شــده بود كه شــوربختانه به اجراي 
آوازي دو اثر از حســين منزوي محدود ماند و آلبومي كه 
در كار گردآوري اش بود، به ثمر ننشست تا اين دريغ هم 
بر اندوه هايمان افزوده شود. شجريان معصوم نبود و بدون 
شك پس از كوچش چيزهاي بيشتري درباره اش خواهيم 
شنيد اما بدون شك اشتباهاتش از خيلي از ديگران كمتر 
بود. و يادمان باشــد كه تالش نكــردن و مراقبت نكردن، 

بزرگ ترين اشتباه بزرگان است.

»من مي كوشــم قبل از اينكه يك هنرمند باشم، يك 
انسان باشم و شرط انســان بودن من در اين است كه 
دروغ نگويم، تظاهــر نكنم و نفريبــم و مهم تر اينكه 
اصول انســاني و اخالقي را رعايت كنم. بسيار اتفاق 
مي افتد كه احساس مي كنم حسن نظر مردم در مورد 
من به اغراق مي رسد. مردم مرا بيشتر از آنچه هستم، 
پذيرفته اند. اين را مي دانم و ايمان دارم كه اعتقاد آنها 
را از خود سلب نخواهم كرد. من در جهت خواست هاي 
مردم حركت مي كنم تا دلبستگي هاي آنها را نگه دارم. 
كنسرت هايي كه طي يكي دو سال اخير داشته ام، اين 
حس اغراق آميز مردم را به من القا  كرده است. اشتياق 

آنها براي شنيدن صداي من در حد غيرقابل تصوري 
بود. به همين دليل كلمه اغــراق را به كار مي گيرم.« 
اينها را استاد محمدرضا شجريان در 8فروردين 1357 
به روزنامه »اطالعات« گفته بود. او در تمام سال هاي 
زايا و پرثمر فعاليت و حياتش هيچ گاه از اصولي كه به 
آنها باور داشت، گامي به عقب ننشست و به دليل اين 
پايمردي بر سر اصول و باورهايش، سال ها از خواندن 
براي مردم محروم شــد؛ مردمي كه او را مي ستودند 
و او نيز هماره آرزوي زندگي بهتــري را در همه ابعاد 
اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي آنها در 
دل داشت. دروغ نگفتن، تظاهر نكردن و فريب ندادن 
در شعار كار آساني اســت، اما در ميدان عمل بسيار 
كسان بوده اند كه از عهده عهدي كه با خود و مردم بسته 
بودند، برنيامدند و با تلبيس و تزوير و تدليس، از مردم 

براي رفاه خودشان پلكان ساختند و از سر و دوش آنها 
باال رفتند، اما استاد شــجريان در اين دام نيفتاد. او  با 
خشوع و افتاده حالي، لطف و اشتياق مردم را به خودش 
بيش از حد مي دانســت و اين همه استقبال و تمجيد 
و تحسين برايش حكم مســئوليتي سنگين در قبال 
مردم را داشت.  او در 21خرداد 1356 در گفت وگوي 
بلندي با مجله »تماشا« گفت: »خوشحال از اين هستم 
كه به چيزهايي دســت يافته ام كه دوستش داشتم و 
به دنبالش بودم. من به اخالقيات معتقد بودم و هستم و 
چون اخالقيات هم چيزهايي نبودند كه بشود به دروغ 
به داشتن آنها تظاهر كرد، در نتيجه من كوشيدم كه 
در واقع داشته باشم.« استاد شجريان تا 17مهر 1399 
بر سر عهدي كه با خود و مردمش داشت، ماند و با نحوه 
زيستش، الگويي از صداقت و اصالت در هنر از خود بر 

جاي گذاشت كه سنگ محك دقيقي براي بازشناسي 
هنرمند راستين از شــعبده بازان بازار سرگرمي است. 
تصويري از2گفت وگوي اســتاد در سال هاي پيش از 

انقالب را ببينيم.

محمدرضا شــجريان را احتماال بايد در زمره هنرمنداني دانست كه 
اعتقاد دارند تعهد سياســي الزمه قطعي هنر اســت، هوشمندي او 
در گزينش اشــعارش چنان بود كه به گفته خــودش ردي از تاريخ 
را مي توان در اين اشــعار يافت؛ ويژگي منحصربه فــردي كه از نگاه 
سياستمدار نكته سنجي مثل محمدجواد ظريف، وزير خارجه پنهان 
نمي ماند. او در پيام تســليتش به همين خصلت از آثار شــجريان 
اشاره كرد و نوشــت: »نواي اســتاد، تاريخ حّس و حال ايرانيان در 
نيم قرن گذشته است. آثار او بازتاب حسرت ها و اميدها، نگراني ها و 
دلبستگي ها و در يك كالم حال و هواي مردم خوب كشورمان بود.«

اين ذكاوت را در انتخاب اشــعاري همچون »از خون جوانان وطن 
الله دميده« و يا »ايران  اي سراي اميد« در فضاي انقالبي سال هاي 
57 و 58، بعدها »زمستان است« و بعدتر هم آن آهنگ معروفي كه 
پس از سال88 خواند، مي توان به روشني يافت، و دوباره محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه به اين خصلت اشــاره كرد و نوشت: »وجوه 
متنوع استاد فقيد، در كنار هوشمندي كم نظير او در انتخاب مناسب 
از گنجينه گرانبهاي شعر و ادب فارسي، آواز و موسيقي او را جاودان و 
ناميرا ساخت.« از كج رفتاري ، لجاجت، بدسليقگي -يا هرچه كه بتوان 
نام آن را گذاشــت- برخي مديران بود كه مذهبي ترين اثر شجريان 
كه دعاي ربناست و 30ســال قطعه الينفك سفره هاي افطاري بود، 
در يك دهه اخير به يك مناقشه سياســي گره خورد. آنجا كه استاد 
شجريان در نامه اي به صداوسيماي تحت رياست عزت اهلل ضرغامي 
از وي خواست تا از پخش آثار او در صداوسيما خودداري كند و البته 
دعاي ربّنا را از آنجا كه با سفره افطار ايرانيان عجين شده بود از اين 
شكايت مستنثي كرد؛ با اين حال صداوسيما از پخش ربناي شجريان 
امتناع كرد و در همان تابســتان ســال89 كه رمضان از راه رسيد، 
خبرنگاران صداوسيما در راهروهاي مجلس در گفت وگو با نمايندگان 
اصولگرا حمايت آنان را از تصميم ســازمان جمع مي كردند! شــايد 
حسن روحاني رئيس جمهور، با نام آوردن از ربناي شجريان، با زيركي 
خواسته اســت كنايه اي به همين بي مهري ها بزند كه نوشته است: 
»اين چهره برجسته هنري و آفريننده ماندگارترين نواهاي دلنشين 
ايراني و خواننده ربناي رمضان، بــا ذوق هنرمندانه و تالش فراوان، 
ميراث ارزشمند و پرجاذبه اي از خود به يادگار گذاشت.« با اين حال 
علي مطهري فرزند شــهيد مطهري و نماينده ادوار مجلس، در پيام 
خود خيلي صريح به اين بي مهري ها اشاره كرده و نوشته است: »رفتار 
صداوسيما با مرحوم شجريان مبني بر حذف آوازهاي ايشان پس از 
انتقاد وي از نوع رفتار با معترضان در سال88 ناپســند بوده است. با 
يك هنرمند برجســته كه روح لطيفــي دارد و خدمات زيادي براي 
جمهوري اسالمي داشته نبايد اينگونه رفتار مي شد.« مطهري نوشته 
است: » اساسا اين سياست كه منتقد بايد حذف شود و همه بايد يك 
نظر داشته باشند در جمهوري اسالمي بايد كنار گذاشته شود«. اما 
واقعيت ماجرا اينكه، جريان راســت به اين رويكرد و ديدگاه فرزند 
شهيدمطهري كمتر اعتقادي دارند و اين را شــايد بتوان از سكوت 
سياستمداران اين جريان حداقل تا 24ساعت پس از درگذشت استاد 
شجريان و تا لحظه تنظيم اين گزارش دريافت كه هيچ پيامي از طرف 

سياسيون اين جريان براي شجريان صادر نشد. 

بازتاب

تعابير سياستمداران براي استاد شجريان

صداي ملت بود

حسام الدين سراج، از شــاگردان استاد محمدرضا 
شجريان است، از جمله شاگردانی كه اواخر دهه 50 گفت و گو

در كالس های شــجريان در راديو حضور داشــته و 
معتقد است كالس های شــجريان در حين آنكه كالس آواز بوده، 
كالس اخالق برای شاگردان محسوب می شده؛ سراج از ويژگی های 
ممتاز استادش می گويد و اينكه به عقيده اش بهترين اثر شجريان 
تصنيف »مرغ سحر« است. وقتی از ســراج می پرسيم به نظرتان 
بهترين آثار شجريان كدام اســت؟ می گويد:» من تمام آثار استاد 
شجريان را دوست دارم، اما تصنيف مرغ سحر تاثير زيادی روی همه 
مردم و از جمله من گذاشته اســت،  در اين تصنيف انسان را مرغ 
شكسته بالی كه اســير روزمرگی و سياست های دنياست، ترسيم 
می كند؛ مرغي كه در جهت آزادی خود تالش می كند تا رهايی يابد 

و شجريان آن را برای مردم ايران و بشريت می خواند.«

كالس های آواز همراه با كالس اخالق 
حسام الدين سراج در گفت وگو با همشهری از آشنايی اش با شجريان 
می گويد:» آشنايی من با شجريان به ســال 58 بر می گردد كه از 
كالس های ايشان در راديو استفاده می كرديم. كالس های ايشان 

به جهات مختلف بسيار قابل استفاده بود. حسنش اين بود كه درس 
آواز را از يك خواننده تعليم می ديديم ؛ يعنی ايشــان رموز صدا و 
خوانندگی را حين تدريس رديف به ما می گفتند. كالس ايشــان 
در حين اينكه كالس آواز باشد كالس اخالق بود و ويژگی رفتاری 
ايشان برای ما آموزنده بود. هميشه با نهايت احترام با شاگردان رفتار 

می كردند.«

شجريان يک استثنا بود
اين خواننده در پاسخ به اين سوال كه استاد شجريان چه جايگاهی 
در موسيقی ايرانی دارند، توضيح می دهد:»استاد شجريان در آواز 
ايرانی يك استثنا است. حلقه اتصال نسل قديم آواز ايرانی و نسل 
جديد است. ايشان شــيوه قدما را به نحو احسنت كار كرده است. 
اهل پژوهش و تحقيق بوده و ملودی ها را با شعرهايی كه می خوانده 
تنظيم كرده است.آوازهای ايشــان اغلب طراحی شده است يعنی 
هر كدام از گوشه ها با مضمون شعری كه خوانده می شود، تناسب 
دارد. شيوه آوازی ايشان خسته كننده نيست و تا به پايان جذابيت 
خودش را برای شنونده حفظ مي كند.« وی در ادامه می افزايد:» آثار 
شجريان در معرفی فرهنگ ايرانی بسيار موثر بوده است و وقتی از 
فرهنگ ايرانی می گوييم؛ يعنی شعر حافظ، موالنا، سعدی، نظامی  
 و فردوســی و آنچه كه به عنوان فرهنگ و هنر و تمدن شــناخته 
می شود. استاد شــجريان به شــكل ويژه ای همه اين آثار را چه به 

صورت آواز و چه به صورت تصنيف خوانده است و اين زمينه بسيار 
خوبی برای جوانان و عالقه مندان به فرهنگ و هنر ايران است كه با 

شنيدن آن، دوباره فرهنگ و هنر ايران را بازخوانی كنند.«

شجريان در دو جبهه مبارزه می كرد
خواننده آلبوم های وداع و شرح فراق با عنوان اين مطلب كه  استاد 
شجريان برای معرفی فرهنگ ايرانی و معرفی موسيقی ايرانی معموال 
دچار مشكالتی بوده، توضيح می دهد:» تعطيل شدن كنسرت ها و 
مجوز ندادن برای اجراها از جمله مشكالتی بوده كه هميشه با آن 
مواجه بوده و همچنين ديگر مشكالتی كه ايجاد می شد.   ايشان از 
يك طرف در جوخه فرهنگ به خوبی كار كرده و آوازش را به صورت 
درجه يك خواند و به مردمش تقديم كرد و از طرف ديگر برای عده  ای 
تفهيم می كرد كه اين فرهنگ و هنر اصيل متعلق به ايران است و در 
راه آن مبارزه می كرد. مبارزه می كرد كه تفهيم كند اين فرهنگ غنی 
ايرانی بايد بماند وبرای نسل آينده الزم است كه حفظ شود و بنابراين 

بايد به آن دل بدهند و آن را گوش بدهند.«

درس هايی كه ديگر تکرار نمی شود
خواننده آلبوم »وصل مستان«  با تاسف از دست دادن استاد شجريان 
می گويد:»متاسفم كه استاد بزرگی را از دست داديم. استادی كه 
توانايی در اجرای آواز ايرانی و شناخت كامل از فرهنگ و تمدن ايران 

داشــت. توانايی كار  و توانايی مبارزه در عرصه موسيقی را داشت. 
موسيقی  ای كه هنوز در كشــور ما غريب و مظلوم است و برخی از 
افراد موسيقی را نمی شناسند و آنچه اشاعه می دهند در جهت منفی 
است. توصيه می كنم به جوانان عالقه مند به هنر ايران كه آثار استاد 
شجريان را يك بار ديگر و يك دوره ديگر بشــنوند  چرا كه استاد 
شجريان در دوره های مختلف مطالب  مختلف و مهمی در آن دارند. 
ارتباط موسيقی را با فرهنگ و هنر و آنچه كه در شعر بزرگان ما است 
و همچنين معرفت عرفان و عشق را كه در شعر بزرگان ايران زمين 
مطرح می شود، بار ديگر از زبان استاد بشنوند؛ آموزه هايی كه ديگر 

تكرار نخواهد شد.«

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

حلقه اتصال نسل قدیم و جدید آواز ایران
حسام الدين سراج از كالس های درس شجريان و آثارش مي گويد
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 تصاوير استاد شجريان 
در تهران نصب می شود

خودتــان  »شــما 
صاحب عزا هستيد«؛ 
اين جملــه همايون 
شــجريان، فرزنــد 
خسرو آواز ايران است 
كه پنجشــنبه شب 
جلوی در بيمارستان 
جم و ميان عاشقان 
پدر بيان كــرد؛ او با 
چشم هايی كه گواه 
داغ بر دل نشسته بود، 
هم جلوی بيمارستان 
و هم در بهشت زهرا، 

تمام مدت با لحنی آرام همراه با حــزن و اندوه، با متانت طبع 
و درست مثل بزرگ هنرمندان كشور، شأن پاسخ به مردمی را 
رعايت كرد. اينها بخشی از خصلت نيك و هنر واقعی محمدرضا 
شجريان است كه همايون به ارث برده كه حاال الزم می داند كه 
همين تكه های باارزش را در حضور شهروندان به نمايش بكشد. 
پس چه نيكوست كه شــهر هم به پاس همه آن چيزهايی كه 
استاد تمام آواز و موسيقی سنتی ايران، برای نسل ها گذاشت، 
ادای احترام كند و دست كم تابلوها و بيلبوردها، چهره محمدرضا 
شجريان و چند بيت از اشعار آوازش را به نمايش بگذارند. آن طور 
كه جوان ترين عضو شورای شهر تهران ديروز پيشنهاد داد: »من 
هم مانند ميليون ها ايرانی دوست داشتم تصاوير استاد شجريان 
در زمان حياتش و برای دعوت به كنسرت روی بيلبوردهای شهر 
نصب شود، اما افسوس كه نشد. از سازمان زيباسازی پيگيری 
كردم، حاال كه حسرت بدرقه ای تاريخی در دلمان مانده، حداقل 

تصاوير استاد آواز ايران در فضاهای شهری اكران شود.« 
اين طور كه نظری ديروز به همشهری گفت اقدامات مربوط به 
جانمايی تصاوير استاد شجريان انجام شده و اين تصاوير روی 

بيلبوردها و فضاهای شهری پايتخت نصب می شود.

حركت در جهت خواست هاي مردم
2گفت وگو از استاد محمدرضا شجريان در سال هاي پيش از انقالب اسالمي با مجله »تماشا« و روزنامه »اطالعات« 

 محمدناصر احدي
روزنامه نگار
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جهان نما نگاه

محمد امين خرمي
روزنامه نگار

»محمدرضا شجريان كه صدايش بخشي از ميراث ملي ايران بود در 
80سالگي درگذشت؛ او صداي ايران بود.« اين جمله آغازين گزارش 
خبرنگار راديو ملي آمريكا )NPR( است كه شامگاه پنجشنبه همپای 
ديگر رسانه هاي معتبر خارجي، خبر درگذشت شجريان را اعالم كرد 

تا خسرو آواز ايران در پايان عمرش هم جهاني بماند.
در اين برنامه از محمدرضا شجريان به عنوان يكي از 50صداي ماندگار 
تاريخ به انتخاب بخش موسيقي راديو NPR در سال 2011ياد شده و 

به ارتباط نزديك او با جامعه ايران پرداخته شد.
در ميان ديگر رسانه هاي آمريكايي، شبكه تلويزيوني سي ان ان نيز به 
درگذشت استاد آواز ايران پرداخت. سي ان ان در گزارش خود، شجريان 
را چهره »افسانه اي« موسيقي و آواز ايران دانسته كه نه تنها در ايران 
بلكه در سراسر جهان مورد تحسين دوستداران موسيقي كالسيك 
قرار دارد. شبكه تلويزيوني سي ان ان همچنين به معرفي جوايز مهمي 
پرداخت كه طي 2دهه گذشته، نصيب محمدرضا شجريان شده است. 
مدال پيكاسو از سوي يونسكو در سال 1999، نشان شواليه هنر و ادب 
فرانسه كه عالي ترين نشان ملي اين كشــور به شمار مي رود در سال 
2014و جايزه بنياد آقاخان در سال 2019ازجمله جوايز مهمي است 
كه به شجريان اعطا شده و سي ان ان در گزارش خود به آنها پرداخت. 
ســي ان ان همچنين در گزارش خود به ابراز احساســات »بي نظير« 

ايرانيان در سراسر جهان به شجريان پرداخت.
در ميــان روزنامه هاي آمريكايــي، روزنامه هاي نيويــورك تايمز و 
وال استريت ژورنال براي شجريان يادنامه منتشر كرده اند. نيويورك 
تايمز در گزارش خود شجريان را چهره اي معرفي مي كند كه توانسته 
محبوب نسل هاي مختلف در ايران باشد. به نوشته اين روزنامه، مرگ 
شجريان افراد مختلفي در گروه ها و جناح هاي سياسي مختلف داخل 
و خارج ايران را متاثر كرده و همه در غم از دســت دادن او هســتند. 
روزنامه وال اســتريت ژورنال در گزارش خود مي نويسد كه شجريان 
نه تنها در ايران، بلكه در جهان شــخصيت شناخته شــده اي است و 
به همين دليل، 2بار نامزد دريافت جايزه گرمي شــده اســت. آنجل 
راسموسن، خبرنگار وال اســتريت ژورنال، پس از انتشار مطلبش در 
پســتي توييتري، شــجريان را »عامل وحدت ايرانيان با هر ديدگاه 

سياسي و مذهبي« خواند.
در انگليس، روزنامه گاردين در گزارشــي در مورد مرگ محمدرضا 
شجريان تأكيد كرده كه او در موســيقي سنتي ايران روح تازه دميد. 
گاردين به فعاليت هاي هنري شجريان در خارج از ايران و فعاليت او 
براي تربيت نسلي از خوانندگان جوان نيز اشاره مي كند. در فرانسه، 
روزنامه لوموند نيز در گزارشي، تصنيف هاي شجريان را در تاريخ ايران 
»ماندگار« خوانده و نوشته كه درگذشــت او، سراسر ايران را در غم 

فرو برده است.
وب ســايت شــبكه تلويزيوني الجزيره نيز در گزارشي، آهنگ هاي 
محمدرضا شجريان را بخش جدانشــدني خانه هاي ايرانيان توصيف 
كرده است. در ميان خبرگزاري هاي بين المللي، رويترز، آسوشيتدپرس 
و خبرگزاري فرانسه نيز خبر درگذشت محمدرضا شجريان را پوشش 
داده اند. رويترز در گزارش خود نوشته است كه شجريان و هم قطارانش 
در دهه 1970ميالدي مسائل سياسي و اجتماعي روز را به موسيقي 

سنتي ايران وارد كرده و به آن جان تازه بخشيدند.

پيام تسليت سياسيون و ديپلمات ها
درگذشت محمدرضا شجريان مورد توجه سياسيون نيز قرار گرفت. 
نيچروان بارزاني، رئيس اقليم كردســتان عراق، يكي از نخســتين 
چهره هاي سياسي بود كه به درگذشت استاد موسيقي ايران واكنش 
نشــان داد. او در توييتي به زبان فارسي نوشــت: »تنها صداست كه 
مي ماند.« بارزاني همچنين شجريان را اسطوره تكرارنشدني موسيقي 

ناميد و درگذشت او را به خانواده و جامعه هنري ايران تسليت گفت.
دفتر سازمان ملل در ايران نيز در اقدامي كه پيش از اين سابقه نداشته 
است، در پستي توييتري درگذشت شــجريان را به خانواده او، مردم 
ايران و تمامي طرفدارانش در سراســر جهان تسليت گفت. استفان 
شولتس، ســفير اتريش در تهران، نيز در پستي توييتري محمدرضا 
شــجريان را »هنرمندي محبوب و مردمي« خواند و به زبان فارسي 
نوشــت: »پرواز خســرو آواز ايران، هنرمند محبوب و مردمي استاد 
محمدرضا شجريان را به خانواده ايشان و مردم هنردوست اين مرز و 

بوم از صميم قلب تسليت مي گويم. «
سفارت فرانسه در تهران در پســتي توييتري به زبان فارسي نوشت: 
»نغمه هاي خســرو آواز ايران تا ابد در يادمان خواهد ماند.« سفارت 
انگليس در تهران نيز با انتشــار پيامي در اينســتاگرام، درگذشــت 
»يكي از برجسته ترين چهره هاي موسيقي سنتي ايران در يك قرن 
گذشته« را به طرفدارانش تســليت گفت. سفارتخانه هاي سوئيس و 
جمهوري آذربايجان نيز درگذشت شجريان را تسليت گفتند. سفارت 
آذربايجان، »درگذشــت ترنم ماندگار ايران« را به ايرانيان تســليت 

گفته است.

 داريوش پيرنياكان
نوازنده

مسعود مير
روزنامه نگار

هنر همايون
»خاك پاي مردم ايران به ديار 
معشوق پرواز كرد«. در همين 
يك جمله مي تــوان غور كرد 
تا عمق خاكساري و پاكيزگي، مي توان دريافت كه چگونه مي شود مسير 
اصالت و مردمي بودن را به درستي پيمود و البته همواره پيشرو بود. پيامي 
كه پســر بزرگ محمدرضا شــجريان براي خبر آغاز روزگار بدون حيات 
جسماني خسروي آواز ايران منتشر كرد در حقيقت ادامه مسيري بود كه 
در يكي دو سال گذشــته و همزمان با رو به وخامت گذاشتن حال عمومي 
استاد آغاز شده بود. اين پيام تنها يك بهانه بود براي اينكه بتوان از هياهوي 
يك سوگ فارغ شد و به دقت به بازمانده اي نگريست كه رفتار و گفتارش 

بيش از هميشه حائز  اهميت است.
 همايون هرچند يكي از 5 فرزند محمدرضا شــجريان است اما بنا به عرف 
رايج، پسر ارشد بودن و جانشين هنري پدر، به عنوان نماينده خاندان معظم 

شجريان مي گويد و مي خواند و صدالبته چراغ راه است.
با همين حساسيت كافي است تا آداب همايون را در ساعات بعد از انتشار 
خبر رســمي فوت هزاردســتان دوباره در ذهن مرور كنيــم. او در مقابل 
بيمارستان جم و درحالي كه موج جمعيت از روي احساس و تألم رفتارهاي 
هيجاني بسياري از خود نشان مي دهند خيلي هوشمندانه اعالم مي كند كه 
شما مردم حاضر در اين جمع خودتان صاحب عزا هستيد و نبايد بگذاريد 
نام محمدرضا شجريان با سياست و برخي رفتارهاي هيجاني آلوده شود. 
او صبح روز جمعه هم درحالي كه به خاطر برخي فشارها كه او آنها را خارج 
از اختيار خود توصيف مي كند با سيل مشتاقان جامانده از مراسم نماز بر 
پيكر پدر مواجه مي شود صميمانه از حضار تشكر مي كند و بارها مي گويد: 
سپاس.  اين همه در حالي اســت كه همايون از يك سو بايد مراسم دفن 
اسطوره آواز ايران را بي هيچ خلل و كاستي برگزار كند، از سوي ديگر بايد 
پاسخگوي جماعتي باشد كه شجريان زنده و مرده را برنمي تابند و دست 
آخر اينكه بايد گاليه ها و شكايت هاي هواداراني را هم به جان خويش هموار 
كند كه مي خواهند در اين روزها شجريان چنان كه شايسته نامش هست 

تشييع و بدرقه شود.
 شــايد به دليل همه اين آداب داني هاســت كه وقتي يك قطعه ويدئو از 
مسافران جاده خراسان منتشر مي شــود كه غربت مسير و شجريان هاي 
داغدار را در مســير رســيدن به تــوس بي آنكه چيزي جز ابر آســمان و 
خط كشي هاي ســفيد و صداي محزون همايون عرضه كند اينقدر به دل 
همگان مي نشــيند. اين روايت راندن در جاده هنر است، روايت صبوري و 
خويشتنداري و آداب بزرگان، اين هنر شجريان بود و هست و بايد معترف 

بود كه عجب هنر همايوني است...

براي شجريان زنده كه اين روزها 
چشم همه به اوست 

درگذشت استاد محمدرضا شجريان مورد توجه گسترده 
رسانه ها و ديپلمات هاي خارجي قرار گرفته است

 صداي ايران

شجريان؛ عصاره آواز ايراني

شجريان يك انسان چندوجهي است و نمي توان 
فقط روي يك بعد از ويژگي هاي او تمركز كرد. 
اين يعني نمي توانيم فقط درباره آواز او حرف 
بزنيم. هرچند اگر بخواهم درباره آواز او حرفي 
بزنم، بايد بگويم آواز او، عصاره تمامي آواز ايراني 
اســت. من خيلي در موســيقي آوازي دوران 
قاجار تحقيق و تفحص كرده ام. آواز و كارهاي 
افرادي مانند اقبال ســلطان، طاهرزاده، ظلي، 
دماوندي و سيد احمدخان را بررسي كرده ام. 
اما وقتي به شجريان مي رسي، شجريان همه 
اينهاست. در 200ســال آينده هم شجرياني 
به وجود نخواهد آمد. چيزهايي از او روي صحنه 
ديده ام كه باورنكردني است. من هيچ آوازي را با 
شجريان هيچ وقت تمرين نكردم. در تصنيف ها 
بله، به صــورت گروهي ايــن كار را مي كرديم 
اما در آواز هرگز. صداقــت او با مردم حتي در 
آوازش هم مستتر بود. درباره موسيقي او و ابعاد 
تكنيكي آثارش، مي توان ســاعت ها به صورت 
تخصصي صحبت كرد. اما نمونه بودن آواز او در 
همه آثارش مشخص است. تا سال 1380اوج 
پختگي و آوازخواني شــجريان است. يعني تا 
حدود 60ســالگي كارهايش نقص ندارد. اما 

اگر بخواهم درباره ويژگي هــاي اخالقي اين 
شــخصيت صحبت كنم، بايد بگويم او هرگز 
در ارتباط بــا مردم دروغ نگفته و هميشــه با 
آنها روراست بوده است. من بيش از 300شب 
در كنســرت هاي مختلف در سراســر دنيا با 
شجريان همراه بوده ام. كمتر كسي در زندگي ام 
ديده ام كه اينطور كامل باشد. شجريان حدود 
15ســال از من بزرگ تر بود اما هــر جا با هم 
بوديم هميشه اصرار داشــت كه من اول بروم. 
در جريان كنسرت ها ماه ها زير يك سقف با او 
زندگي كرده ام. او در تمام كنسرت ها با حوصله، 
خوشــرويي و خوش اخالقي مثال زدني اي با 
مردم روبه رو مي شــد. خاطرم هست در يكي 
از كنســرت ها، يكــي از طرفدارانش دقايقي 
طوالني دســت شــجريان را گرفته و باال نگه 
داشته بود، اما او اعتراضي نمي كرد. در نهايت 
اين من بودم كه گفتم »دست استاد را رها كنيد، 
خواب رفت!«. در ســال هاي طوالني همراهي 
و همكاري با شــجريان، چيزهاي زيادي از او 
ياد گرفتم. مردمداري، مغرور نبودن در كار و 
طلبه بودن براي يادگيري. او هميشــه در پي 
يادگيري و بهتر شدن بود. بردباري او مثال زدني 
بود. در عين حال تيزهوشــي عجيبي در كار 
داشت و نكته سنجي ويژگي پررنگ او بود. به 
هر حال هرگز نمي توان به شــخصيتي مانند 
شجريان، تنها از يك جنبه توجه كرد، او انساني 

چندوجهي است.

چگونه مي شــود شــرح كرد كه در همه 
ســال هاي اخير چه بر مردم گذشت. همه 
سال هايي كه خبر بيماري او منتشر شده بود 
و عكسي از او منتشر نمي شد. همه سال هايي 
كه گاه و بيــگاه خبرهــاي ضد ونقيض از 
ســالمت او به گوش مي رسيد و قلب مردم 
ايران به لرزه درمي آمد. ســال هاي گذشته 
براي مردم ايران به بيم و اميد گذشت، اميد 
اينكه او كه صداي جاودانه ايران است حتماً 
سرطان را شكست مي دهد و برمي گردد و 
باز هم براي مردم مي خواند و بيم اينكه حاال 
كه عكسي از او منتشر نمي شود نكند حالش 

بدتر شده باشد...
از دوم اســفند كه خبر درگذشت او براي 
نخســتين بار منتشــر و بعد تكذيب شد، 
دلهره ها دوچندان شد. از دوم اسفند روزهاي 
مردم به التماس و استغاثه گذشت و روزهاي 
پزشكان به تالش براي حتي يك روز و يك 

ساعت و يك لحظه بيشتر نگه داشتن او.
امــا اميدهــا و التماس ها و اســتغاثه ها تا 
همين جا كارگر افتاد، تقالهاي دســتگاه 
كمك تنفسي تا همين جا توانست به سينه 
او نفس برســاند، تالش هاي پزشــكان در 
رفت و آمدهــاي مكرر او به بيمارســتان تا 
همين جا اثــر كرد و... آخــر خبر هولناك 
رســيد؛ »اســتاد محمدرضا شــجريان 

درگذشت« اين بار انگار خبر قطعي بود.
    

ساعت 16 عصر پنجشنبه 17 مهر است كه 
خبر درگذشت استاد محمدرضا شجريان 
منتشر مي شود. تهران در عصر اربعين روز 
خلوت و آرامي را مي گذراند. در بيمارستان 
جم هنوز خبري نيســت. كسي نيست كه 
خبر را تأييد كند و كاش نباشد و خبر تأييد 
نشود. پرســنل بيمارســتان مي گويند ما 
نمي توانيم از طرف پزشكان صحبت كنيم. 
هر خبري باشد، پزشــكان اعالم مي كنند. 
»دكتر عباسي چند دقيقه ديگه ميان پايين. 
از ايشون بايد بپرســين...« از دكتر حسن 
عباسي خبري نيســت و برخالف هميشه 
تلفنش را هم برنمي دارد و همين نگراني ها 

را بيشتر مي كند.
خبرنگاران و عكاســان هنوز نيامده اند كه 
خودروهــاي انتظامي در جاهــاي خالي 
اطراف بيمارســتان مستقر مي شوند؛ يك، 
دو، سه، چهار، پنج. لحظه به لحظه افسراني 
با سردوشي هايي سنگين تر از راه مي رسند. 
سربازان و افسران نيروي انتظامي دوطرف 
خيابان جم را احاطــه مي كنند و بقيه را به 

حاشيه خيابان مي فرستند.
دكتر مهــرداد بهلولي لحظــه اي به البي 
بيمارســتان مي آيد. دقايقي قبل خبري از 
او منتشر شده كه درگذشت استاد را تأييد 
كرده است. اما االن به خبرنگار همشهري 
مي گويد كه هيچ خبري را تأييد نمي كند و 
هيچ مصاحبه اي انجام نداده است. مأموران 
انتظامــي خبرنــگاران را دور مي كننــد. 
»بفرماييد آقا. فيلم نگيريد. گوشي تون رو 
ضبط مي كنم« و دست مي برد كه گوشي 

را ضبط كند....
خبري كه در رســانه هاي ديگر منتشــر 
مي شــود به نقل از ايرناســت و مگر كسي 
جرأت مي كند خبر مهيــب را بدون تأييد 
منتشــر كند، خاصه اينكه خبر درگذشت 
اســتاد در روزها و ماه هاي گذشــته بارها 

تكذيب شده است.
    

شمار خبرنگاران و عكاسان بيشتر مي شود. 
كم كم خيابــان در محاصــره عكاس ها و 
خبرنگارهاســت. همه ميان بيــم و اميد و 
خوف و رجا سر مي كنند. انگار هنوز كسي 
نمي خواهد خبر را باور كند. آرزو مي كنند 
كه مثل همه دفعه هاي قبل، مثل شب دوم 
اسفند، مثل عصر دوشــنبه گذشته... خبر 

تكذيب شود.
مجتبي حسيني، معاون هنري وزير ارشاد، 
حميدرضا نوربخش شاگرد برجسته استاد، 
داوود گنجه اي كمانچه نــواز بزرگ ايراني 
و... يكي يكــي از راه مي رســند و به داخل 
بيمارســتان مي روند. ظاهراً اين بار ماجرا 
فرق مي كند. هنــوز همه ميــان خوف و 
رجايند كه در جمعيت مي پيچد: »همايون 
اســتوري كرد، همايون اســتوري كرد« 
همايون شــجريان در صفحه اينستاگرام 
خود مي نويسد كه »خاك پاي مردم ايران به 
ديار معشوق پرواز كرد«. استوري همايون 
تير خالصي است به اندك اميدهايي كه در 

چشم هاي نگران مانده. ماجرا قطعي است.
كم كم صداي گريه از گوشه و كنار جمعيت 
بلند مي شود. ساعتي نگذشــته است كه 
انبوه مردم شتابان از سربااليي خيابان جم 
خود را به بيمارســتان مي رسانند و اطراف 
بيمارســتان پر مي شــود از مردم سوگوار. 
ماشــين ها آرام آرام از ميان جمعيت راه باز 
مي كنند و مي گذرند. يكــي »بوي باران« 
پخش مي كند، ديگري »شــب، ســكوت، 
كوير«، »به سكوت سرد زمان... «، »تفنگت 
را زمين بگذار«، »دلبر برفت و دلشــدگان 
را خبر نكــرد« و... از ماشــين هايي كه رد 

مي شوند، پخش مي شود.
اما »مرغ سحر« اســت كه همه را دور هم 
جمع مي كند. حاال چند صد نفر يكصدا مرغ 
سحر مي خوانند. »مرغ سحر ناله سر كن/ 
داغ مرا تازه تر كن/ ز آه شــرربار اين قفس 
را/ برشــكن و زير و زبر كن«. بغض هاست 
كه وسط همخواني  مي تركد و اشك هاست 
كه جاري مي شود. ياد شب هاي تاالر وزارت 
كشور و همخواني مرغ سحر زنده مي شود. 
از 1302 تا امروز نزديك به 100 سال است 
كه خوانندگان بزرگ ايــران، از جالل تاج 
اصفهاني تا نــادر گلچين، تصنيف جاودانه 

ملك الشعراي بهار را اجرا كرده اند، اما آنچه 
محمدرضا شــجريان در دانشــگاه بركلي 
در ســال 1369 )دو روز پس از درگذشت 
مرتضي خان ني داوود( خوانده است حالوتي 
ديگر دارد. نام شجريان با تصنيف جاودانه اي 
كه هميشــه زبان حال مردم بــوده، پيوند 
خورده است، چه شجريان نماد هنرمندي 
اســت كه همواره ســمت مردم ايستاده و 
اعتراض مردم را فرياد كــرده. تصنيف به 
»ظلــم ظالم، جــور صياد« كه مي رســد 
صداها اوج مي گيرند و فرياد مي شود. مرغ 
ســحرخواني بيشتر از ســاعتي ادامه پيدا 
مي كند. هــر چند دقيقه يك بار كســي از 
گوشه اي آواز ســر مي دهد و دوباره مردم 

همصدا مي شوند.
    

دكتر مهــرداد بهلولــي پــس از چندبار 
رفت وآمد سرانجام لب به سخن باز مي كند 
و به خبرنگار همشــهري مي گويد: »از روز 
اول هم شرايط استاد مســاعد نبود. حتي 
صبح امروز مي خواستيم اطالعيه اي بدهيم 
تا مردم آماده خبر درگذشــت باشند ولي 
دست نگه داشتيم. ارگان هاي داخلي شان 
از كار افتاده بود. از ديروز هم كليه شان از كار 
افتاده بود. از كار افتادن همه ارگان ها سبب 

فوت ايشان شد.«
    

غروب شده اســت. حوالي بيمارستان جم 
آكنده از انبوه جمعيت ســوگوار اســت. 
شــمع ها در گوشــه و كنار خيابان روشن 
مي شــود. 206 ســفيدي كه رد مي شود 
مي داند كه كدام اثر محمدرضا شــجريان 
را پخش كند و از ميــان جمعيت به آرامي 
بگذرد؛ »ربنا«. ربنايــي كه با رمضان مردم 
پيوند خورده اســت. ربنايي كه چند سال 
است ديگر از رســانه ملي پخش نمي شود. 
»َربَّنا ال تُِزْغ ُقُلوبَنا بَْعَد إِْذ َهَديَْتنا َو َهْب لَنا ِمْن 
اُب« اذان امشب  لَُدنَْك َرْحَمه إِنََّك أَنَْت الَْوَهّ

ربناي شجريان را كم دارد.
    

ساعتي از شب گذشته اســت كه همايون 
شــجريان به حياط بيمارســتان مي آيد. 
تماشــاي فرزند برومند اســتاد است كه 
قلب ها را آرام مي كند و اشــك ها را دوباره 
به چشم ها مي آورد. حاال جمعيت سراسر 
سكوت است تا حرف هاي همايون را بشنود: 

»شــما خودتان صاحب عزا هستيد، همه 
شما. مسئله كرونا جدي است. از هيچ كس 
نمي توانم دعوت به آمدن بكنم و نمي توانم 
به كسي هم بگويم كه نيايد... آنچه مشخص 
اســت اين اســت كه فردا بر پيكر ايشان 
نماز مي خوانيم و منتقل شــان مي كنيم به 
مشهد. قرار است ايشان را در جوار حضرت 
فردوسي به خاك بسپاريم.« مردم ساعت 
دقيق نماز و تشييع را مي پرسند و همايون 
اظهار بي اطالعي مي كند. »نمي دانم چون 
آنجا متوفيان كرونا هستند. نمي دانم نماز 
چه ساعتي اســت.« مردم تقاضا مي كنند 
تشــييعي در تهران برگزار شــود و صداي 
»تهران، تهران« بلند مي شــود. كســي از 
جمعيت فرياد مي زند: »ما هم حق داريم« 
و همايون شــجريان مردم را بــه آرامش و 

سكوت دعوت مي كند.
    

دكتر حسن عباسي به ميان جمعيت مي آيد. 
پزشكي كه در همه سال هاي گذشته معتمد 
استاد محمدرضا شجريان بوده و پيگيري 
مسائل پزشكي استاد به عهده  او بوده است. 
»من خيلي متأسفم و شرمنده از اينكه بيش 
از اين نتوانستيم كاري براي استاد عزيزمان 
بكنيم. خيلي تسليت عرض مي كنم. با تمام 
توانمان همه كار كرديم. تمــام امكانات را 
به كار گرفتيم. تمام همكاران و متخصصان 
مختلف از همه گروه هاي پزشــكي با تمام 
قوا، با عشــق فراوان، ســعي مان را كرديم 
ولي متأسفانه به آخر خط رسيديم و بيش 
از اين نتوانســتيم خدمتي بكنيم. )صداي 
گريه هاســت كه اوج مي گيــرد( همه ما 
همدرديم. خواهش مي كنم با ســكوت و 
آرامش در  شأن استاد برايشــان عزاداري 
كنيم. خواهش مي كنم با نظــم و ترتيب 
آنطور كه شايسته اين بزرگمرد تاريخ است 
آيين سوگواري را هم درست انجام دهيم.« 
هرچند آرام كردن جمعيت انبوه ســخت 
اســت. حاال باز هم نوبت مرغ سحرخواني 
دسته جمعي است و صداي مردم آميخته 
با گريه و اندوه بلند مي شود. »بلبل پربسته 
زكنج قفس درآ/ نغمه آزادي نوع بشر سرا/ 
وز نفســي عرصه اين خاك توده را/ پر شرر 

كن، پر شرر كن« 
عنوان نوشته سطري از شعر يوسفعلي 
ميرشكاك است.

ای باغ،  ای بهار، كجا می روی؟ 
وقايع نگاري نخستين ساعات پس از درگذشت استاد محمدرضا شجريان در حوالي بيمارستان جم 
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كيوسك

پس از 2هفته جنگ تمام عيار 
ميان آذربايجان و ارمنستان، گزارش

حاال در ســايه ميانجيگري 
روس هــا مقدمات آتش بس و بازگشــت 
آرامش به منطقه قره باغ مهيا شده است. از 
ســوي ديگر و همزمان با دعوت والديمير 
پوتين از رهبران 2كشور براي ازسرگيري 
گفت وگوها، دفتر رياست جمهوري فرانسه 
نيز با انتشار بيانيه اي از احتمال توقف فوري 
حمالت نظامي ميان آذربايجان و ارمنستان 
خبر داده است. به اين ترتيب مي توان گفت 
فصل ديگــري از تنــش و درگيري ميان 
بازيگران منطقه قفقاز به پايان رســيده؛ 
منطقه اي كه بدون شــك طي سال هاي 
آينده سهم بيشــتري از اخبار و تحوالت 

نظامي-امنيتي آسيا خواهد داشت.
نقطه آغــاز مذاكرات آتش بس، نشســت 
ســه جانبه وزيران خارجــه آذربايجان، 
ارمنســتان و روســيه بود؛ نشســتي كه 
روز گذشــته با دعوت مســتقيم پوتين و 
استقبال دبيركل ســازمان ملل در مسكو 
برگزار شد. رئيس جمهور روسيه ساعاتي 
پيش از برگزاري اين نشست در مكالمات 
تلفني جداگانه با الهام علــي اف و نيكول 

پاشــينيان، بر ضــرورت آتش بس فوري 
براي رسيدگي به وضعيت انساني ساكنين 
منطقــه، مبادله اســرا و همچنين انتقال 
اجساد نيروهاي جان باخته در درگيري ها 
تأكيد كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
امانوئل مكــرون نيز تماس هــاي تلفني 
مشــابهي را با رئيس جمهور آذربايجان و 
نخست وزير ارمنستان تا ساعات پاياني روز 
جمعه برقرار كرده؛ تماس هايي كه به نظر 
مي رسد در بازگشت 2كشور به ميز مذاكره 
و توقف درگيري هاي ميداني نقش اساسي 

داشته است.
اگرچه تركيه نيز به عنوان يكي از بازيگران 
اصلي اين بحران از طرح روسيه و فرانسه 
براي ميانجيگري بين 2كشور و آتش بس 
اســتقبال كرده اما در مواضع اين كشــور 
همچنان نشانه هايي مبني بر حمايت قاطع 
از موضع آذربايجان ديده مي شــود؛ امري 
كه در ادامه مي تواند به مانعي بر ســر راه 
مذاكرات باكو و ايروان تبديل شود. در بيانيه 
وزارت خارجه تركيه آمده است: آنكارا از هر 
تالشي به منظور حل مسالمت آميز بحران 
آذربايجان و ارمنستان استقبال مي كند؛ 
بحراني كــه در پي نظامي گري و اشــغال 

ظالمانه بخش هايي از خــاك آذربايجان 
شكل گرفته است.

به نوشــته رونامه العربي الجديد، تحوالت 
اخيــر در منطقه قره باغ، نشــانه اي مبني 
بر انتقــال كانون تنــش از خليج فارس به 
مديترانه و حوزه قفقاز است؛ فصلي جديد 
كه مي توان »گاز« و »امنيــت انرژي« را 
كليدواژ هاي اساســي آن به شمار آورد. در 
گزارش اين روزنامــه آمده: افزايش قدرت 
نظامي، اقتصادي و نفوذ منطقه اي تركيه 
در كنار كاهش نقش آفريني آمريكا منجر 
به برهم خــوردن توازن پيشــين و ايجاد 
درگيري هاي بيشتر ميان بازيگران مختلف 
نظير روسيه، فرانسه و تركيه شده است. اين 
روزنامه همچنين با اشاره به موضع ايران در 

اين پرونده مي نويسد: تهران با رويكردي 
محتاطانه سعي در حفظ توازن و جلوگيري 
از وقوع تنش در اين منطقه دارد؛ چراكه بر 
هم خوردن معادله قدرت در قره باغ، با توجه 
به منافع اقتصادي ايــران در اين منطقه و 
همچنين وجود ميليون ها شهروند آذري 
مي تواند به بحراني بزرگ تر از جنگ داخلي 

سوريه براي ايران تبديل شود.
شــبكه الجزيره نيز با اشــاره بــه غيبت 
چشمگير آمريكا در اين پرونده در گزارش 
خود مي نويســد: مي توان پيش بيني كرد 
با موفقيت طرح فرانســه و روســيه براي 
آتش بــس و در مرحلــه دوم، برگــزاري 
مذاكرات ژنو ميان آذربايجان و ارمنستان، 
پرونده قره باغ نيز همچون بســياري ديگر 

از پرونده هاي منطقه اي تا موعد انتخابات 
رياســت جمهوري آمريكا به حالت تعليق 
درآيد؛ چراكه درصورت پيروزي جو بايدن 
و تغيير مواضع كاخ سفيد نسبت به روسيه، 
احتماال شــيوه تعامل اين كشور در قبال 
آذربايجان و مخصوصا نقش نظامي تركيه 
در قفقاز و مديترانه نيز متفاوت خواهد بود.

اگرچه هيچ آمار دقيقــي از ميزان تلفات 
نظامي و غيرنظامي جنگ قره باغ تاكنون 
منتشــر نشــده، اما منابع غيررسمي از 
كشته شدن بيش از 400سرباز در 2جبهه 
خبر مي دهند. سقوط يك فروند سوخو25 
ارمنستان و انهدام بيش از 10هلي كوپتر 
ارتش آذربايجان نيز ازجمله خسارات مهم 

نظامي در اين جنگ بوده است.

2هفته پس از آغاز درگيري ها بر سر منطقه قره باغ، وزيران خارجه آذربايجان 
و ارمنستان با ميانجيگري روسيه، در مسكو بر سر ميز مذاكره نشستند

 قره باغ 
در مسيرآتش بس بازگشت ترامپ به ميدان

خشم دونالد ترامپ از تنزل جايگاه سياسي اش بعد از ابتال به كرونا، به 
تنش ها درصحنه انتخابات رياست جمهوري آمريكا دامن زده است. در 
شرايطي كه 10روز از ابتالي ترامپ به كرونا مي گذرد و هنوز ابهام ها 
درباره وضعيت سالمت او ادامه دارد، رئيس جمهور آمريكا اعالم كرده 

كه قصد دارد از امروز در تجمع هاي انتخاباتي شركت كند.
دكتر شان كانلي، پزشك ترامپ، پنجشنبه شب اعالم كرد كه با توجه 
به بهتر شــدن حال رئيس جمهور، او از روز شنبه و با گذشتن 10روز 
از تشــخيص ابتال به كرونا، مي تواند فعاليت هــاي عمومي خود را از 
سربگيرد. ترامپ نيز پنجشنبه شب به فاكس نيوز گفت: »احتماال شنبه 
شب در يك تجمع انتخاباتي در فلوريدا و يكشنبه شب نيز در پنسيلوانيا 
شركت مي كنم«. آنچه ناظران را نگران كرده اين است كه ترامپ بدون 
ارائه هيچ مدرك پزشكي ادعا مي كند كه ناقل نيست. كاخ سفيد نيز به 
بهانه حفظ حريم شخصي، اعالم كرده كه نمي تواند جزئيات بيشتري 
از وضعيت سالمتي او ازجمله نتيجه اسكن ريه را رسانه اي كند. از سوي 
ديگر، منتقدان معتقدند كه وضعيت سالمتي مبهم رئيس جمهور و 
به دنبال آن تصميم هاي سياسي شتاب زده او در شرايطي كه حدود 
3هفته به انتخابات باقي مانده، مي تواند نه تنها بر زندگي خودش، بلكه 
بر سرنوشت مردم آمريكا و حتي جهان، تأثير جبران ناپذيري بگذارد. 
سي ان ان در گزارشي فاش كرد كه برخي نزديكان رئيس جمهور آمريكا 
گفته اند كه ترامپ از اينكه بستري شدنش چه تأثيري در سرنوشت 
سياسي او مي گذارد، ابراز نگراني واز روز اول در برابر رفتن به بيمارستان 
مقاومت مي كرده است. نتايج مناظره چهارشنبه  شب بين مايك پنس 
و كاماال هريس، معاونان نامزدهاي جمهوريخواه و دمكرات انتخابات 
رياست جهوري، يكي ديگر از داليل عصبانيت ترامپ است. نظرسنجي 
شبكه سي ان ان حاكي است كه 59 درصد شركت كنندگان، هريس و 
38 درصد پنس را پيروز اين مناظره دانسته اند. ترامپ، روز پنجشنبه 
در گفت وگوي تلفني با شبكه فاكس بيزينس، درباره عملكرد نماينده 
دمكرات ها در اين مناظره گفت: »او افتضاح بود« و در ادامه چندبار به 

او لقب »هيوال« و »كمونيست« داد. 
رئيس جمهور آمريكا درباره وضعيت جسمي خودش نيز گفت: »من 
برگشتم، درحالي كه كامال سالم هستم و فكر نمي كنم كه ناقل باشم«. 
ترامپ همچنين در اين گفت وگو به تصميم كميسيون مناظره هاي 
انتخاباتي آمريكا مبني بر برگزاري غيرحضوري مناظره دوم نامزدهاي 
رياست جمهوري واكنش نشان داد و گفت: »من با شركت در مناظره 
مجازي وقتم را تلف نمي كنــم. مناظره كردن از پشــت كامپيوتر، 
كار مسخره اي اســت و آنها هر زمان كه بخواهند صحبت ها را قطع 
مي كنند«. صداي خشن و گرفته رئيس جمهور در اين گفت وگو چيزي 
نبود كه از ديد رسانه ها دور بماند. هنوز مشخص نيست 2مناظره بعدي 
به چه شكل برگزار مي شــود. يك راهكار تعويق مناظره دوم از 15به 
22اكتبر است كه به نظر مي رسد هر دو كمپين موافقت خود را با آن 
اعالم كرده اند. احتمال ديگري كه مطرح مي شود، برگزاري يك مناظره 

به جاي دو مناظره است. 

انتخابات آمريكا

  تايم در گزارش اصلي خود به ابتالي دونالد 
ترامپ به كرونا پرداخته و نوشته كه اين ماجرا 
باعث شده آسيب پذيري شخصي و سياسي او 
بيش از پيش نمايان شود. تايم نوشته كه ترامپ 
مي خواهد هميشه پيروز باشد و به همين دليل 
تالش مي كند نشان دهد كرونا را شكست داده 
است. بيمار شدن رئيس جمهور آمريكا نشان 
مي دهد، جامعه اين كشــور تا چه حد مقابل 

ويروس شكننده است.

  اكونوميســت در گزارش اصلي خود به 
بررسي آثار شــيوع ويروس كرونا بر اقتصاد 
جهان پرداخته و نوشــته است كه همه گيري 
ويروس باعث شده كشورهاي جهان به دو دسته 
كشورهاي برنده و بازنده در اين بحران تقسيم 
شوند. به نوشته اكونوميست، چين در نهايت 

برنده ماجرا خواهد بود.

هفته نامه تايم ]آمريكا[

تكثير كرونا در كاخ سفيد

هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

برنده ها و بازنده هاي كرونا

متهم گرداني در شهر

»ماموران مرد جوان را پشت وانت 
نگه داشــته اند و ســرش را باال پيگيري

مي گيرنــد. او از روي عجــز 
عذرخواهي مي كند و مردِم موبايل به دســت، 
مشغول ثبت لحظه هاي خرد شدن او هستند.« 
اين بخشي از صحنه هايي اســت كه اين روزها 
بارها به نام گرداندن اراذل يا سارقان در خيابان 
شاهد بوده ايم. اما آيا گرداندن متهماني كه هنوز 
براي شان حكم قطعي صادر نشده قانوني است؟ 
اين كار چه تأثيري بر متهم و شهرونداني كه به 

تماشاي او مي ايستند، خواهد گذاشت؟ 
به گزارش همشــهري، چند هفته قبل بود كه 
مأموران نيروي انتظامي چند جوان را كه به اتهام 
شرارت دستگير شده بودند در منطقه تهرانپارس 
گرداندنــد. ديدن اين صحنه ها بــراي خيلي از 
شــهروندان تازگي داشــت، چرا كه آخرين بار 
چنين كارهايي در دهه 80 و در دوران فرماندهي 
سردار رادان بر پليس تهران انجام شده بود. اين 
اقدام با واكنش هاي مختلفي همراه بود. برخي اين 
كار را مثبت و در راستاي شكستن قدرت اراذل و 
اوباش ارزيابي مي كردند و برخي ديگر آن را كاري 
در جهت مشهور شدن متهمان مي دانستند و آن 
را راهي بي بازگشت در شرارت قلمداد مي كردند.

چند روز گذشت تا اينكه اين بار در رشت چند 
نفر كه با قمه و قداره به بيمارســتان پورســينا 
هجوم برده بودند، دســتگير و در شهر گردانده 
شدند. اما اين پايان ماجرا نبود، چرا كه اين كار 
در روزهاي گذشته 2 مرتبه ديگر در تهران تكرار 
شــد؛ چند روز قبل، در منطقه مشيريه، و روز 
چهارشنبه، در خيابان جمهوري اسالمي، مقابل 
پاساژ عالءالدين. در هر 4 مورد شاهد پديده هاي 
نوظهوري بوديم. تنبيه بدنــي متهمان مقابل 
چشمان مردم، عذرخواهي آنها و اشتياق مردم 
با تصويربرداري از صحنه خرد شــدن متهمان. 
در اين ميان، عده اي مي پرســند چطور اســت 
كه متهمان جرائم خرد با اين شرايط در خيابان 
گردانده مي شوند، اما يقه ســفيدها و مجرمان 

فسادهاي مالي در امان هستند؟

بازتوليد خشونت
امان اهلل قرائي مقدم، جامعه شناس، معتقد است 
انجام چنين كارهايي در جامعه نوعي عقبگرد 
به سنت هاي گذشته اســت و نوعي واپسگرايي 
محسوب مي شود. او مي گويد: »در سال هاي دور، 
افراد متخلف را به عنوان مجازات سوار بر حيوانات 
چهارپا مي كردند و در انظــار مي گرداندند. اما 
امروزه اين كارها با شرايط جامعه سازگار نيست. 
در جوامع توسعه يافته افراد خالفكار را در خيابان 
نمي گردانند، چراكه اين كار نوعي بازگشت به 

عقب است و با اقتضائات روز همخواني ندارد.«
بررســي ســوابق جواني كه چند روز قبل در 
منطقه مشيريه گردانده شد حاكي از آن است 
كه او سال ها قبل نيز به اتهامي مشابه در منطقه 
گردانده شــده بود و اين موضوع نشان مي دهد 
چين اقداماتي نمي تواند بازدارنده باشــد. اين 
جامعه شناس در اين خصوص مي گويد: »وقتي 
برچسبي به فردي زده شد كه تو اوباش، فاسد، 
سارق يا... هستي و او آبرويش رفت، ديگر ترسي 
از اينكه دوبــاره اين كار را انجــام دهد ندارد و 
ممكن است باز هم مرتكب همان جرم شود. او 
از ســويي تكرار جرم را از سر عناد با كساني كه 

آبرويش را برده اند انجام مي دهد.«
اما دورگرداندن متهمان در خيابان چه تأثيري 
بر انبوه تماشــاچيان مي گــذارد؟ قرائي مقدم 
مي گويد: »اين كار، به نوعي، بازتوليد خشونت 
اســت. به خصوص براي جوانــان و نوجوانان. 
آنها به دليل اينكه معمــوال تجربه ديدن چنين 
صحنه هايي را ندارند با ديدن اين افراد سؤاالت 
زيادي در ذهن شــان ايجاد مي شود و به سوي 
خشونت ســوق مي يابند. از طرفي، خاطر آنها 
را آزرده و به اوضاع و احــوال جامعه و آنچه در 
اطراف شــان مي گذرد بدبيــن مي كند. گفته 
مي شــود اين كار با هــدف بازدارندگي انجام 
مي شود، اما واقعيت اين است كه اين كار نه تنها 
بازدارنده نيست، بلكه بيشتر موجب ايجاد ناامني 

رواني در جامعه مي شود.«

مجازاتي فراقانوني؟
گرداندن متهمان در شهر اما باعث ايجاد بحثي 
داغ بين حقوقدانان شده است و اغلب آنها چنين 
كاري را فراتــر از قانون مي داننــد. يكي از آنها 

سيدمجتبي حسين پور، قاضي سابق دادگستري 
است. او مي گويد: »در جريان گرداندن متهمان 
در شهر گفته مي شود كه اين كار با دستور مقام 
قضايي انجام مي شود، درحالي كه در هيچ كجاي 
قانون نداريم فردي را كه هنوز متهم است و در 
دادگاه محاكمه و جرمش ثابت نشده، در شهر 
و مقابل چشــم مردم مجازات كنيم.« او ادامه 
مي دهد: »بازپرس و قاضي همه اختيارات شان 
را از قانون مي گيرند و اگــر قانون اجازه اين كار 
را نداشته باشد، بازپرس و قاضي هم حق ندارند 

چنين مجوزي صادر كنند.«
اين حقوقدان دربــاره نوع مجــازات اين افراد 
مي گويد: »تا زماني كه فرد برايش حكم قطعي 
صادر نشده عنوان متهم به او اطالق مي شود. او 
بايد همه مراحل دادرسي عادالنه را در دادسرا، 
دادگاه و دادگاه تجديد نظر طي كند و درصورتي 
كه دادگاه تجديد نظر حكمي را كه دادگاه درباره 
او صادر كــرده، تأييد كند، او مجرم محســوب 
مي شود.« وي ادامه مي دهد: »گاهي قانونگذار 
تصميم مي گيرد فرد مجــرم مدتي در جامعه 
نباشد، بنابر اين به تحمل حبس محكوم مي شود. 
زماني ممكن است، براســاس قانون، تشخيص 
داده شود كه وجود مجرم در جامعه مضر است 
كه در اين موارد او حتي ممكن اســت به اعدام 
محكوم شــود، اما در هيچ جاي قانون موردي 
وجود ندارد كه فرد در خيابان گردانده شــود و 
احيانا كتك بخورد. اين كار خود نوعي از مجازات 
است، درحالي كه اين نوع مجازات ها آن هم به 
نام پيشگيري از وقوع جرم يا به اسم ايجاد رعب 
و وحشــت در دل مجرمان در هيچ جاي قانون 
پيش بيني نشده اســت. چنين مجازات هايي 

فراقانوني و اجراي آن جرم است.« 

آتش سوزي مرگبار در اردوگاه باهنر تهران
 حريق در اردوگاه شهيد باهنر جان يك بيمار 

اوتيســمي را گرفت و موجب مصدوم شدن داخلي
بيمار ديگر شد.

به گزارش همشهري، ساعت 14 پنجشنبه هفدهم مهرماه 
گزارش يك حادثه آتش ســوزي در اردوگاه شــهيد باهنر 
تهران به سازمان آتش نشاني تهران اعالم شد و آتش نشانان 
2ايستگاه راهي محل حادثه كه خيابان باهنر، خيابان فيضيه 
بود شــدند. در همين حال ســيدجالل ملكي، سخنگوي 
آتش نشاني تهران درخصوص اين حادثه به همشهري گفت: 
محل حادثه يك مركز پذيرايي و اقامتي با مســاحت حدود 
400مترمربع بود كه در آن چندين اتاق وجود داشت و در هر 
اتاق چند تخت و فرش به چشم مي خورد. آتش اما از يكي از 
اتاق ها شروع شده بود و بررسي ها حكايت از اين داشت كه 

حدود 15نفر داخل آنجا بودند.

ملكي افزود: 14نفر از آنها بيماران مبتال به اوتيسم بودند و 
يكي از آنها مربي. از سوي ديگر افرادي كه در اردوگاه بودند 
وقتي متوجه آتش سوزي شده بودند به تكاپو افتادند و پيش از 
رسيدن آتش نشانان، افراد زيادي را از داخل اتاق خارج كردند. 
با اين حال آتش هر لحظه شعله ورتر مي شد و ممكن بود افراد 
ديگري هم در ميان دود و آتش گرفتار شوند. در اين شرايط 
گروهي از آتش نشانان به مهار آتش پرداختند و گروه ديگر 

براي نجات افراد گرفتار وارد عمل شدند.
ســخنگوي آتش نشــاني تهران تصريح كرد: اگرچه تعداد 
بيشتر اين افراد توسط شهروندان از اتاق خارج شده بودند، 
اما آتش نشانان يك نفر را از داخل اتاقي كه آتش سوزي رخ 
داده بود خارج كردند. او بيمار اوتيسمي و حدودا 25ساله بود 
كه از ميان آتش و دود غليط به خارج از ساختمان منتقل و 
تحويل اورژانس شد. عالوه بر اين پسري 19ساله كه او هم 

بيمار اوتيسمي بود مقابل در افتاده بود كه آتش نشانان موفق 
به خارج كردن وي نيز شــدند. ملكي عنوان كرد: متأسفانه 
اورژانس پس از معاينــه اين 2جوان اعالم كــرد كه بيمار 
25ساله جانش را از دست داده اما بيمار 19ساله زنده بود كه 
دچار سوختگي شده و براي درمان به بيمارستان انتقال يافت.

به گفته جالل ملكي، علت اين حادثه مشخص نبود و تيمي از 
كارشناسان بررسي هاي خود را براي مشخص كردن علت اين 
آتش سوزي آغاز كرده اند. از سوي ديگر گزارش اين حريق به 
بازپرس جنايي تهران اعالم شد كه با دستور وي جسد قرباني 
به پزشــكي قانوني انتقال يافت. در همين حال سخنگوي 
اورژانس كشور نيز در رابطه با اين آتش سوزي گفت: حريق 
در يكي از سوئيت هاي اين اردوگاه اتفاق افتاده كه مهمانان 
آن گروهي از بچه هاي اوتيسم بودند. اين افراد با مربي هاي 
خود مجموعا 15نفر بودند كه متأسفانه پس از وقوع حريق 

يك پسر 25ساله جان خود را از دست داد و يك پسر 19ساله 
دچار سوختگي ٧0درصدي شد كه به بيمارستان سوانح و 
سوختگي شهيد مطهري منتقل شده است. مجتبي خالدي 
ادامه داد: بقيه افراد توسط اورژانس اكسيژن تراپي شدند و 

اقدامات الزم براي آنها انجام شد.
از ســوي ديگر عليرضا كاظمي، معاون پرورشي و فرهنگي 
وزير آموزش و پــرورش نيز جزئيات تــازه اي از اين حادثه 
اعالم كرد و گفت: ظهر پنجشــنبه 1٧مهر ماه تعداد 14نفر 
از افراد اوتيسمي مؤسسه خيريه صابرين بهشت ياسين به 
همراه 4مربي در يكي از سوئيت هاي اردوگاه شهيد باهنر كه 

ظرفيت آن بيش از 200 نفر است، اسكان يافتند.
وي افزود: اما ناگهان در آنجا آتش سوزي رخ داد و متأسفانه 
يكي از بيماران جانش را از دست داد كه علت اين حادثه در 

دست بررسي است.

يك بيمار اوتيسمي جان باخت و بيمار ديگر دچار 70درصد سوختگي شد

 جست وجوي آتش نشانان 
براي يافتن افراد مدفون شده زير آوار

متهمان جرائم خرد با شيوه تازه اي 

مقابل چشمان مردم تنبيه مي شوند

ريزش يك ساختمان در جنوب تهران، باعث مدفون شدن 
چند نفــر زير آوار شــد و عمليات ســخت و نفســگير 
آتش نشانان براي يافتن افراد گرفتار ساعت ها طول كشيد.
به گزارش همشهري، حوالي ســاعت ٧ صبح جمعه بود 
كه گزارش حادثــه اي در خيابان ابــوذر، خيابان فالح به 
سامانه 125 آتش نشاني تهران اعالم شد و طولي نكشيد 
كه آتش نشانان 2ايستگاه آتش نشاني به محل حادثه اعزام 
شدند. سيدجالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني تهران درخصــوص جزئيات اين حادثه به 
همشهري گفت: در محل حادثه يك گودبرداري به عمق 
حدود 20متر صورت گرفته بود كه در مجاورت آن يعني 
ضلع شرقي و غربي ساختمان هايي قرار داشت كه هر لحظه 
احتمال ريزش آوار مي رفت. اين در حالي بود كه يك شب 
قبل )پنجشنبه شب( آتش نشانان نيز در محل حضور يافته 
و اخطار الزم درخصوص تخليه ســاختمان را به ساكنان 

آن داده بود.
ملكي افزود: خوشــبختانه ســاكنان ســاختمان آنجا را 
تخليه كرده بودند. همچنين ايمن سازي با نوارهاي خطر 
)زردرنگ( انجام و تأكيد شــده بود كه فردي نبايد داخل 
ساختمان هاي مجاور محل گودبرداري شده حضور داشته 
باشــد. با وجود اين هشــدارها اما دقايقي قبل از ريزش 
ساختماني كه در مجاورت محل گودبرداري بود، افرادي 
به داخل محل رفتند كه احتمال مي رود از نگهبانان پروژه 

بودند.
سخنگوي آتش نشــاني تهران تصريح كرد: پس از رفتن 
آنها، بخشي از ساختمان در قسمت پروژه گودبرداري شده 
تخريب شده و اين افراد )احتماالً 3 يا 4نفر( زير آوار كاماًل 
مدفون شدند و تالش براي يافتن آنها )تا لحظه تنظيم اين 

گزارش( ادامه دارد.
به گفته ملكي، احتمال ريــزش مابقي بخش ها هر لحظه 
وجود دارد و آواربرداري بسيار ريسك پذير است؛ به همين 
دليل آتش نشانان با احتياط كامل مشغول عمليات هستند.
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جمهوري آرتساخ )جدايي طلبان 
وابسته به ارمنستان( از حمالت محدود 
توپخانه اي توســط آذربايجان عليه 
خطوط مرزي خود خبر داد. اين حمالت 

به تدريج گسترده تر شد.

شوراي امنيت سازمان ملل با برگزاري نشستي فوري 
نســبت به وقوع جنگ ميان آذربايجان و ارمنستان 
هشدار داد. در بيانيه شوراي امنيت از 2عضو پيشين 
اتحاد جماهير شوروي خواسته شد فورا به درگيري ها 

پايان داده و به مواضع قبل از آتش بس بازگردند.

 با تشديد حمالت هوايي و توپخانه اي آذربايجان، 
ارمنستان براي همكاري با طرح هاي ميانجيگرانه اروپا و 
گروه مينسك اعالم آمادگي كرد. به گواه تحليلگران 
نظامي، برتري آذربايجان در درگيري ها مشهود است و 

نقش حمالت پهپادي اين كشور مهم ارزيابي مي شود.

 مقامات عالي رتبه در تهران براي نخستين بار نسبت به 
تأثير ادامه درگيري ها بر امنيت شهرهاي مرزي ايران هشدار 
دادند. ايران همچنين با تأكيد بر ضرورت آزادي قره باغ از 
همه طرف ها خواست فورا به درگيري هاي نظامي خاتمه داده 

و مذاكرات را از سر بگيرند.

دولت هــاي تركيه و آذربايجــان با صدور 
بيانيه اي مشــترك، خروج نيروهاي وابسته به 
ارمنســتان از قره باغ را به عنوان شرط پايان 
حمالت عنوان كردند. همزمان، حمالت ارمنستان 

عليه مواضع آذربايجان شدت گرفت.

رسانه هاي روسيه و فرانسه به طور همزمان از 
انتقال نيروهاي افراطي ليبي و سوريه به مرزهاي 
آذربايجان خبر دادند. در ادامه، مقامات رسمي 
اين 2كشور از نقش تركيه براي مداخله نظامي در 

بحران قره باغ ابراز نگراني كردند.

 الهام علي اف در نشســتي خبري از 
آزادي 5روستا در منطقه جبرائيل توسط 
نيروهاي نظامي آذربايجان خبر داد. به گفته 
او پيشــروي ارتش تا آزادي كامل قره باغ 

ادامه دارد.

والديمير پوتين با دعوت از سران 2كشور 
براي مذاكره از آمادگي مسكو براي ميزباني از 
نخستين دور گفت وگوها خبر داد. ساعاتي بعد، 
امانوئل مكرون نيز در تماس تلفني با رهبران 
آذربايجان و ارمنستان از اين طرح استقبال كرد.
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نشسته ايم روبه روي هم. چند نفر سرپا 
ايســتاده اند و عبور گاه و بي گاهشان 

نگاه هايمان را مي بُرد. صفحه اول 
يكي از روزنامه هــاي صبح را 
براي دومين بار نگاه مي كنم. 
چند خبر دربــاره باال رفتن 
قيمت خودروهاي داخلي، 

يك خبر درباره قره باغ و تركيه. سرمقاله و چند عكس از آدم هايي 
كه تعداد زيادي مي شناسندشان. چندبار واگن پر و خالي مي شود. 

تيتر درشت وسط صفحه »كرونا بيداد مي كند« است.
تهويه ها پِت پِتي مي كنند و سوســوي خنكايي از كنج و سقف 
مي آيد به سمت ســر و گردنمان. مردي كه روبه روي من سرپا 
ايستاده و شلوار لي نخ نما و چرك مرده اي به پا دارد ماسكي روي 
چانه اش است كه چند لكه مثل آب خورش يا آب ديزي رويش 
پشنگه زده و خشك شده است. شــلوار پاچه گشاد و شل و وِل 
از ريخت افتاده اش به زور كمربنــدي رنگ و رو رفته به كمرش 
چسبيده. سرش ميان چند سر ديگر است با ماسك و بي ماسك. 
شكم ندارد؛ برعكس نفر كنار دستي اش كه پيه هاي شكمش روي 
كمربند الستيكي اش در تكان هاي قطار لرزانند. قطار با تكاني تند 
توقف مي كند. از صداي بم ضبط شده زني نسبتا جوان مي فهميم 
كه نزديك خيابان »سعدي« هستيم. چند نفر كه تعدادشان زياد 
 است پياده مي شوند. چند نفر كه كمتر از پياده شده ها هستند سوار 

مي شوند. 
دو نفركناري ام پياده مي شوند. تا ســواره هاي تازه بخواهند به  
خودشان بجنبند، روبه رويي ام مي آيد كنارم مي نشيند. چشم 
تو چشم مي شويم و به هم لبخند باسمه اي مي زنيم. انگار هم را 
مي شناسيم. ولي نمي شناسيم. كله كج مي كند سمت روزنامه. 
صفحه اول را باال مي گيرم تا راحت ببيند و احيانا بخواند. سرش 
را به چپ و راست تكان مي دهد: »آقا رعايت نكنيم كالهمان پس 
معركه است. كوويد دخل در مي آره.... مان را... مي كند.« اين بخش 
را خودم حذف كردم، چون نمي شد آوردش اينجا. با چانه پهنش 
اشاره مي كند به تيتر سمت چپ صفحه اول روزنامه. نوشته اند 
»مرگ 235نفر در شبانه روز گذشته« دوباره سر تكان مي دهد: 
»اگه يكهويي مي مرديم و كلكمان كنده مي شد راحت تر بوديم... 

يكهويي و بي درد و سوز.«
پوك و غمزده نفســم را پوف مي كنم تو هواي گرفته ماســك 
پارچه اي ام. مي گويد: »هجده سال درس خوندم، حقوقم چقدر 

باشه خوبه؟ بعد از 10سال دو ميليون و هشتصد مي گيرم.«
- همه همين ان.

-  شما چقدر درمي آري؟ 
-  پنج، پنج و خرده اي.

رقم درآوردنم را دقيق نمي گويم. دروغ مي گويم. بدون برنامه ريزي 
دروغ مي گويم. مي گويد: »همينه ديگه. منم هجده نوزده سال 

درس خوندم، چند جا شغل عوض كردم. االنم در به درم.«
- كجا كار مي كني؟

حرفم را نمي شنود. خيره مي شود به روزنامه: 
-  اينجارو... نوشته وام ازدواج دوباره رديف شده.

- با دو و هشتصد زندگي ات مي چرخه؟
حرف هامان تو هم است و بي جواب.

مي گويد:
- زن گرفتي؟ من زن ندارم. داشتم. كنار نيومديم. جدا شديم. سر 

همين پول. پول كم بود مي پريديم به هم.
به چانه پيش آمده و تراشــيده اش نگاه مي كنــم: »چقدر وام 

مي دن؟«
-  نگير. زن نگير. مثل من مي شي.

-   زن گرفتم. وام نگرفتم.
- خونه داري. خونه؟

- بدبختي ها همه سر پوله. گفتي سقف وام چقدره؟
صداي ضبط شــده و كشــدار زن از نزديك تر شنيده مي شود: 

»ايستگاه دكتر شريعتي«.

كار آمد حصه مردان مرد 
حصه ما گفت آمد، اينت درد
عطار
نوشتن در مورد آقاي محمدرضا شجريان كه سايه هنرش تا سبزه سبز است و زاغ سياه، بر 
سر مردمي از عراق تا افغانستان و از تركيه تا تاجيكستان و چه بسا آنسوتر تا دورترها برقرار 
خواهد بود، نه كاريست خرد. گفتني ها به زبان هاي سخته گفته شده و نوشتني ها به قلم هاي 
پخته نوشته. جز آن، بي كه محتاج نوشتن و گفتن باشــد هنرش تا اعماق جان ميليون ها 

ايراني و انيراني رفته و مصداقي روشن شده بر:
آفتاب آمد دليل آفتاب 

اما طبع آدميزاد چنين است كه اگر نكته اي را دريافته باشد ناگزير است از بيان و در اين، 
دعوي آنكه ديگري چنين ظريفه تاكنون درنيافته، نيست. گاه دوست تر داريم كه دقيقه اي 
را به زبان خود و از منظر خود بگوييم. منظر من منظر عامي مردي اســت كه به قول سايه 
شاعر، خوشبخت است كه در روزگار شجريان زيسته است و چه بسيار شب هاي خود را به 
صداي او روز كرده است. در اين نوشته كوتاه دنبال آن اتفاقي هستم كه در پديده شجريان 
افتاده يا اتفاقي كه شجريان رقم زده كه او را بزرگ و دست نيافتني كرده است. دانيم و دانيد 
كه در اين باب آنها كه در هنر موسيقي اهليت دارند اينجا و آنجا چيزهايي گفته اند كه هر 
كدام وجهي را نمايانده  است. كساني هم خارج از نفس موسيقي به همگامي او اشاره كرده اند 
با عمده ترين جريان هاي اجتماعي تاريخ معاصر ايران. در واقع مي گويند كه او عالوه بر هنر 
خواندن، واقف بود به اينكه در هر زمان كجا بايستد كه سزاوار چون اويي است. اين كار هم، 
آنچنان كه براي برخي ساده انگاران ساده مي نمايد، آسان نيست. هم معرفت مي خواهد هم 

شجاعت و هم توان صرف نظر كردن از مواهب و مزاياي سكوت.
آنچه به زبان ديگران گفته شده اين است كه قابليت ، فهم، استعداد و مهم تر از همه پشتكار 
شجريان در موسيقي در رسيدن او بدين پايه و مايه نقش داشته است. در استدالل براي بزرگي 
او ديگراني به فهم اجتماعي و تاريخي او از خواست و نياز مردم، چه در خواندن، چه در نخواندن 
و چه در گفت وگو اشاره كرده اند. با اين همه پيداست كه ذكر اين مقدمات از باب گفتن چيزي 

است كه احتماال ديگران نگفته اند يا كمتر گفته اند. آن چيز را توضيح خواهم داد.
 نوآوري ها چنان كه از منطق آن حاصل اســت و در كتاب ها آمده، بر زمينه اي از سنت ها 
ممكن و ميسر مي شوند. در واقع هيچ نوآوري )بخوانيد ابداع، خالقيت و هنر( بدون وجود 
زمينه اي از ســنت قدرتمند تحصيل نمي شود. سرودن شــاهنامه بدون وجود بستري از 
ادبيات داســتاني حماسي مكتوب و شفاهي، و به شكل خلق الســاعه، ممكن نشده است. 
داستان حماسي موجود بوده است، فردوســي نامي با انگيزه هاي ملي، استعداد و آگاهي 
در نقطه مناسب تاريخي قرار مي گيرد و حاصل آن مي شود شــاهنامه. قصيده در زمينه 
ادبيات پيش از خود و با تكيه بر ظرفيت هاي ايجاد شده پيش از خود به دنيا مي آيد، رشد 
مي كند و به شكوه خاقاني مي رسد. همين گونه اســت پيدايي غزل و آشكار شدن بزرگي 
و هنر ســعدي و حافظ بر زمينه يك قرن و بيش از آن غزل سرايي. خالصه كالم اين است 
كه اگر چارچوبي شكل نگيرد بيرون زدن از آن معنا نمي يابد. هنرمند حتي بزرگ و حتي 
يگانه براي منحصربه فرد شدن، براي شكستن هنجارها و براي خلق امر نو نياز به چارچوب 
موجود و تثبيت شده، اعتال يافته و سامان گرفته دارد. مثال هاي بي شماري مي توان زد از 
مواردي كه خالقيت و توليد امر نو بر مبناي سنت اعتال يافته و سامان گرفته شكل گرفته 
و حاصل چه بوده و مواردي كه هنرمندي حتي خالق و با پشتكار بدون اتكا به سنت هاي 
هنري و احتماال تحت تأثير هنرمندان يا جريان هاي هنري جوامع ديگر دست به خلق زده 
است و چه بسا فهميده نشده و دون شأن خود قدر ديده و كمتر از آنچه بايد تأثيرگذار بوده. 
به همين جهت است كه منتقدان هنري در نقد آثار يك شاعر، نويسنده، خواننده يا نقاش 
نخست سراغ پيشينياني مي روند كه هنرمند از آنها تأثير گرفته است. بر پايه فهم مناسبات 

هنري موجود و »كالسيك شده« است كه نو جلوه گر مي شود.
گفته اند و شنيده ايم كه موسيقي ايراني و آواز سنتي در حدود نيم قرن قبل و پيش تر از آن 
وضعيت دشواري داشت. هنري كه عمدتا از ســوي پيشينيان به شكل كامال شفاهي حفظ 
و منتقل شده بود در تقالي مدرن شــدن ظاهري يك جامعه كم مطالعه، نفسش به شماره 
افتاده بود. اتفاقي كه در حال افتادن بود، اين بود: سنت موسيقي و آواز كالسيك ايراني پيش 
از آنكه ابعاد آن شناخته شــود، حداكثر ظرفيت هاي خود را بشناسد و اعتال يابد تا سكوي 
پرتاب نوگرايي شود در هياهوي موسيقي روز به گوشــه اي رانده شده و به مرگ افتاده بود. 
شــناخته نشــدن ابعاد و ظرفيت هاي آن عمدتا از اين بابت بود كه متكي بر سنت مكتوب 
نبود يا سنت مكتوب در آن عمر درازي نداشت. متكي بر حضور و حيات انسان هايي بود كه 
همچون همه انسان ها فاني بودند و در معرض نسيان. با اين مقدمه احتماال دست خود را رو 
كرده ام. محمدرضا شجريان حد و مرزهاي سرزمين آواز كالسيك را نشانه گذاري كرد. مطلق 
انگاشتن اين گزاره از خرد به دور اســت ولي در دايره تسامح زباني او تمام گوشه ها و زواياي 
يك پديده را شناخت، شناســاند و اجراي درجه يكي از آن ارائه كرد. براي تمام هنرمندان و 
استاداني كه اكنون و در آينده مي خواهند بر پايه سنت هاي آوازي موسيقي ايراني اثر هنري 
توليد كنند ارجاع به شجريان ناگزير است. اين ارجاع يا از مقوله تكرار و تقليد خواهد بود يا 
از جنس خالقيت و نوآوري. آنچه مي خواســتم بگويم در همين گوشه پنهان است. احتماال 
اغلب نوآوري هاي خوانندگان فعلي و آينده بر مبناي شكستن قوالبي از سنت است كه بهترين 
اجراي آن و تثبيت آن و نمونه كالسيك شده آن كار شجريان است.هنرمندان بزرگي در ايران 
و جهان به چنين جايگاه بلندي دست يافته اند. آنها كساني هستند كه يك نوع ادبي يا سبك 
هنري را با نام ايشان مي شناسيم. شايد بتوان فعاليت شجريان را در زمينه اي كه اوال مستندات 
و مكتوبات ثبت و ضبط شده فراواني نداشته است و ثانيا بنا به قول بسياري از اهل فرهنگ در 
حال اضمحالل بوده است، به عنوان وجوه متمايز كار او برشمرد. او هنري در حال زمين افتادن 
را دست گرفت،  نگهباني كرد، اعتال داد و به اوج رسانيد. در اين مسير آنچه انجام داد تمامي 
مولفه هاي هشياري، درك، خالقيت و نبوغ را به كمال داشت. شايد وجه مغفول بزرگي او انجام 
چنين كاري سترگ و كمال يافته در آرامش بي نظير بود. او عميقا باور داشت كه اثر هنري اصيل 
راه خود را مي يابد و براي شناساندن و گسترش آن به دعوا و جنجال نياز ندارد. باور داشتن به 
امر درست و اسير مصايب روزمره نشدن هم كار ساده اي نيست.اجراي موسيقي سنتي ايراني 
عمدتا امري گروهي است. هر آوازي نوازنده و موسيقيداني مي خواهد، شعر عالي مي خواهد 
و كسي كه تناسب بين مقام و گوشه و شعر و رنگ آميزي اركستر را به حد اعال بداند. از اين 
منظر، هم كار شجريان در انتخاب همراهان بزرگ مي نمايد هم به ما يادآوري مي كند كه 
بزرگي شاعران، آهنگسازان، نوازندگان و توليدكنندگان آثار او را در آنچه اتفاق افتاد و شكل 
گرفت از ياد نبريم.اشاره كردم كه دانست كه در مســير تكاپوي جامعه ايران به سوي بهتر 
كردن وضعيت خود كجا بايستد. اين نكته تصوير بزرگي او را شفاف تر مي كند. ابزار او صدا بود 
و شعر و عجيب نيست كه ميليون ها ايراني و فارسي زبان در بي شمار لحظات اندوه، شادماني، 

هيجان، شكست و پيروزي، حال خود را از زبان و حنجره مهربان او مي شنيدند.

فرزامشيرزاديروايت
داستاننويسوروزنامهنگار

دريچه

پكن: شــركتي در چين پس از اينكه به اهداف ساالنه خود 
رسيد به رســم قدرداني 4هزار و 116خودرو به كاركنانش 
هديه كرد. به گزارش آديتي ســنترال، هديه اين شــركت 
فوالدي در مجموع به ارزشي معادل 74ميليون دالر برآورد 
شده است. اين پنجمين سالي است كه شركت جيانگشي از 
سود ساالنه خود پيشــي مي گيرد و بسياري از كارشناس ها 
راز اين پيشــرفت را در همين قدرداني از كاركنان دانسته و 

مطابق فرمول هاي مديريتي آن را درست ارزيابي مي كنند.

لندن: وكيل 41ســاله اي كه با شــيوه مجاب كردن قاضي 
آشنا بود توانســت پدر و مادر خود را پاي ميز محاكمه بكشد  
و از آنها بابت كاهش پول توجيبي اش شكايت كند. به گزارش 
آديتي سنترال، اين وكيل كه در يك واحد آپارتمان مستقل و 
متعلق به پدر و مادرش در مركز لندن زندگي مي كند به دادگاه 
گفت:  پس از اينكه پشتيباني مالي والدين اش را از دست داده 
دچار مشكالت بي شــماري شده اســت. اين درحالي بود كه 
پول تو جيبي يا دريافتي او قطع نشده و فقط كاهش يافته است.

ناتينگهام: دارنده بزرگ ترين انبار كاال هاي احتكار شــده 
پشت در گاراژ خانگي اش كه محل اجناس احتكار شده بود 
جان باخت. به گزارش سايت بريتانيايي مترو، كارشناس ها 
اعالم كردند اجناس داخل اين گاراژ با قيمت پايه 4ميليون 
پوند مي تواند زير چكش حــراج رفته و تــا 8ميليون پوند 
خريدار پيدا كند. اگرچه بســياري از رســانه ها او را محتكر 
ناميده اند اما نگاهي به اجناس داخل اين گاراژ نشان مي دهد 

او يك مجموعه دار كاال هاي آنتيك و قديمي بوده است.

نيويورك: صندوق هاي ديواري موســوم بــه بيبي باكس
)baby bax( در آمريكا تا به حال جان صد ها كودك را نجات 
داده است. به گزارش ســايت مترو، كســاني كه قصد دارند 
فرزند خود را به شخص ديگري واگذار كنند بچه را داخل اين 
صندوق ها مي گذارند و پس از آن زنگ خطري در چند ايستگاه 
آتش نشاني محلي به صدا در مي آيد و مامورها براي بردن كودك 
در محل حاضر مي شــوند. اين صندوق ها كه پيوسته دماي 
مناسبي دارند از گرما و سرمازدگي كودك جلوگيري مي كنند.

صندوقنگهداريازنوزادانبيسرپرستدرگذشتمحتكر8ميليونپوندكاالشكايتوكيلازوالدينخودهديه4116خودروبهكاركنانشركت

پولوهمهبدبختيها

كارشجريان

»ظهور داعش« نوشــته 
كارولين كنون را پريســا 
صيــادي بــه فارســي 
برگردانــده و از ســوي 
انتشارات ققنوس منتشر 
شده اســت. نسخه اصلي 
 كتاب سال 2017 منتشر 
شده است.ريشه تشكيل 

داعــش را بايد در گروه تروريســتي 
القاعده عراق و سال 2004 ميالدي جست وجو 
كــرد؛ زماني كه ابومصعــب زرقــاوي به خاطر 
سلسله عمليات هاي انتحاري اين گروه جهادي 
را پايه گذاري كرد و نــام القاعده عراق را روي آن 
گذاشــت. اين گروه چندســال بعد با نام دولت 
اســالمي عراق و شــام يا همان داعش شناخته 
شد. اما به  اين گروه در كشــورهاي غربي با لفظ 
دولت اسالمي عراق و سوريه اشاره مي شد. باراك 
اوبامــا، رئيس جمهوري وقت آمريــكا هم اغلب 
براي يادكردن از اين گروه تروريستي از نام دولت 
اسالمي عراق و شام استفاده مي كرد. بسياري هم 
هستند كه از اين گروه، فقط با لفظ دولت اسالمي 
ياد مي كنند.نويسنده كتاب »ظهور داعش« ابتدا 
پيشينه كوتاهي از شكل گيري ريشه هاي داعش را 
مطرح كرده و سپس به تعريف تروريسم در جهان 
پرداخته است. او با پشت  سر گذاشتن اين مقدمات، 
فصل اول كتاب خود را آغاز مي كند. به اين ترتيب 
اولين فصل كتاب درباره بن الدن، تروريست هاي 
عربستان و خاندان آل سعود است. چون كارولين 
كنون معتقد است ماجراي ظهور داعش به سال ها 
قبل در عربستان برمي گردد؛ سال 1957، زماني 
كه هفتمين پســر محمدبن عوض بــن الدن در 
عربســتان ســعودي به دنيا آمد. عناوين اصلي 
 كتاب بــه اين ترتيب هســتند: رويدادهاي مهم 
قبل و بعد از ظهور داعش، پيشــگفتار: خاستگاه 
داعش، 1- بــن الدن، زرقــاوي، و القاعده عراق، 
2- مصري و تشكيل دولت اســالمي، 3- ابوبكر 
بغدادي، 4- ســوريه، موصل، و تشكيل خالفت، 
5- خالفت و آمدن آخرالزمان، 6- تأثيرات ويرانگر 
داعش، ســخن پاياني: داعش در سراسر جهان. 
پس از اين بخش ها هم 3 بخش يادداشت ها، براي 
مطالعه بيشــتر و نمايه درج شده اند.اين كتاب با 
110 صفحه مصور، شمارگان هزار و 100 نسخه و 

قيمت 25 هزار تومان منتشر شده است.

عليشاكريادداشت
روزنامه نگار

حميدرضااسالمي
روزنامه نگار

ويترين

ظهورداعش

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:
رأس الّسخف العنف؛اساسسبكيعقل،درشتيكردنبامردماست.
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مكاتب انتقادي كه به »فرهنگ واال« و »مبتذل« اعتقاد دارند، هيچ تعجب 
نمي كنند اگر »عامه« فالن رهبر اركستر فيالرمونيك يا نوازنده برجسته 
اركستر سمفونيك را نشناسند. باالخره عوام را چه كار با هنر فاخر؟ اما چه 
مي شود كه پديده اي مثل »محمدرضا شــجريان« را هم مسكوب بازار 

مي شناسد و هم مطرب و مهندس و سياستمدار؟
پاسخ جايي است كه او ايستاده. از فعل حال استفاده مي كنم، چون به اين 
زودي ها قرار نيست كسي جاي او را بگيرد. اگر براي هنر كالسيك و پاپ 2 
قله فرض كنيم، شجريان روي هردوي آن استوار ايستاده است. )متعصبان 

سنت گرا از به كار بردن واژه پاپ دلخور نشوند .توضيح مي دهم.(

برقلهسنت
شجريان هنرمندي است كه از يك سو موسيقي را به معني واقعي كلمه، 
كالسيك مي آموزد. يعني از تقليد و تكرار صرف شروع مي كند. از مكتب 
تالوت قرآن پدر مي بالد و گوش به راديو مي چسباند و پس از آشنايي با 
اخباري و ورزنده به محفل عبادي و مهرتاش راه پيدا مي كند و از برومند و 
دوامي نكته ها مي آموزد در آواز و تصنيف خواني. در مركز حفظ و اشاعه نيز 
با بهاري، صفوت، ذوالفنون، لطفي، موسوي و... آشنا مي شود. در اين دوران 
است كه او رسم شاگردي را خوب به جا مي آورد. اگر در جشن هنر شيراز 
شق و رق مي ايستد و با بهاري و مجد سه گاه مي خواند، سه گاهي است در 
همان حد و اندازه هاي رديف كه البته زيبايي هاي خودش را دارد؛ چون 

جواني خوش صداست كه رديف را هم آموخته.
معموالً بسياري از اهالي موسيقي در همين حد باقي مي مانند. ِدلي ِدلي 
خود را با كالس آموزش پيوند مي زنند و روزگار مي گذرانند. اما شجريان به 
همين جا بسنده نمي كند. آشنايي او با فرامرز پايور و همچنين همنشيني با 
ابتهاج و مشيري به او ديد عميق تري از هنر مي دهد. به ويژه اينكه همچنان 
خود را از مكتب آوازي طاهرزاده فارغ نمي بيند. صفحه هاي قمر، ظلي و 
اقبال آذر را مدام گوش مي دهد و هر دو هفته  يك بار اصفهان مي رود براي 
آموختن ساختن ساز. او عاشقانه هر آنچه تا آن روز موسيقي ما دارد، جذب 
مي كند و فارغ از تمام القابي كه امروز به او مي دهند، تبديل مي شود به 

»عصاره موسيقي پساقاجار ايران«.
اما همين موسيقي پساقاجاري كه ميراث خانواده فراهاني است، كاماًل 
رويكردي نخبه گرايانه دارد. جاي آن در اندروني است و اليق گوش بزرگان 
و درباريان. درست است كه با گسترش گرامافون و راديو و زحمات كساني 
چون وزيري و خالقي تا حدي به ميان مردم مي آيد، ولي همچنان در عالم 
الهوتي خود غوطه ور است. همچنان از هجران مي گويد و از داغ دوري 
مي سوزد. موسيقي اين دوره  با تمام شاهكارهايش و با تمام زحماتي كه 
پيرنيا براي »برنامه گل ها« مي كشد، ولي همچنان بر برج عاج نشسته  است.

ابتهاج كه مسئول موسيقي راديو مي شــود، ورق تا حدي بر مي گردد. 
ديد جامعه گرايانه كســاني چون او، محمدرضا لطفي، پرويز مشكاتيان 
و حســين عليزاده در صداي محمدرضا شــجريان متبلور مي شود. به 
اين ترتيب شجريان تبديل مي شود به صداي انقالبي كه از اواسط دهه 
50شمسي در راديو و كانون چاووش آغاز شده است. او گرچه در اين زمان 

پهلوانانه آواز مي خواند و شاهكارهاي صحنه اي چون »راست پنجگاه«، 
»نوا]چهره به چهره[« و »جاِن جــان« را خلق مي كند، ولي مولف اصلي 
همچنان آهنگسازان بزرگ كانون چاووش هستند. در واقع اين افراد با 
هوشمندي مدرن خويش، در پي احياي سنت بودند. عصاره سنت آوازي 

ما در اين زمان كيست؟ شجريان.

مردمگرا،نهعامهگرا
اما شجريان با يك شانس مواجه است. از آنجايي كه اهل حزب، دسته يا 
گروهي نيست و در مكتب خانواده مذهبي خويش و استاد اخالق مداري 
چون عبادي خوب آموخته كه هر جايي پا نگذارد، پس از انقالب به كار 
خود ادامه مي دهد. آزارها و ســوء تفاهم هايي سر آلبوم »بيداد« هست، 
ولي فضاي هنري دهه 60نمي تواند او را ناديده بگيرد؛ به ويژه اينكه به دليل 
شرايط زمانه موسيقي سنتي در اين دوره يكه تازي هم مي كند. از اواخر 
همين دهه، خود تبديل به يك مولف تمام عيار در موسيقي ايران مي شود. 
هم آهنگ مي سازد و هم مي خواند و هم خودش سرپرست گروهي است 

هم  نام نوه اش »آوا«.
از اينجاست كه رندي هاي شجريان خودش را بيشتر نمايان مي كند. به 
گفته خودش بخش مهمي از وقتش به انتخاب شعر مي گذرد. براساس 
اتفاق هاي روز، شــعر برمي گزيند و گرچه كنســرت هايش را به بيرون 
مرزهاي ايران مي برد، ولي پنجه اي كه مي زند، صدايش داخل مرزهاي 
ايران پرطنين تر است. سال69 مرغ سحر را در آمريكا به ياد مرتضي خان 
ني داوود تازه درگذشته مي خواند ولي مخاطب دردش را با همين تصنيف 
فرياد مي كند.او خوب مي داند كي از صداوسيما بخواهد كه »حق مولف« 
را رعايت كند و بدون اجازه او آثارش را پخش نكند. چون صداوســيما 
گرچه نوروز73 او را به خانه خويش مي خواند، ولي در عمل هنرش را قدر 
نمي شناسد. سازها پشت پرده مي روند و اينجاست كه شجريان روي صحنه 

مي ايستد تا از كيان اين هنر دفاع كند.
او نبض اجتماع را در دست دارد. بلد است با چه كساني ديدار كند و مي داند 
كه »به دست بوسي بندگان جاه« نبايد رفت و در آغوش شان كشيد. وقتي 
هم كه ماجراهاي »خس و خاشاك« پيش مي آيد مي گويد: »من صداي 
همين خس و خاشاكم«. حال، بسياري از مردم او را بيشتر مي شناسند )چه 
مخالفان، چه موافقان( و اينك اوست كه برسر مواضع خويش مي ايستد. 
دلخوري ها از او نزد مسئوالن كم نيست ولي همچنان با گروه شهناز سفر 

مي كند و به جهان مي گويد كه نماينده هنر ايران است.
البته اين رويكرد حتماً كه تبعات ناخوشــايندي براي او داشــته است. 
كمترينش اينكه گروه هاي سياسي با موضع گيري لَه يا عليه او، براي خود 
هويت مي سازند و البته اين جريان در اين روزها بيشتر خودش را نشان 
مي دهد و فعاًل ادامه خواهد داشت. ولي تاريخ قضاوتي متعادل تر درباره 
او مي كند. اينكه سطح موسيقي دستگاهي ايران را بسيار ارتقا داد. به طرز 
شگفتي بر انگيزي به گوشه ها و رديف تسلط داشت و سعي كرد با ساخِت 

سازهاي جديد صداهاي تازه اي به موسيقي ايران اضافه كند.
آيندگان خواهند گفت كه اگر خوانندگان قديمي تر به مناسبت خواني براي 
محافل و بزم هاي خصوصي ، شهرت داشتند، او نيز مناسبت خواني را خوب 
بلد بود؛ با اين تفاوت كه سفره بزمش اندازه اي داشت قِد گستره فرهنگ 

موسيقايي ايران زمين.

بهدستبوسيبندگانجاهنرفت

  حقيقت آن است كه هرچه مردم درخصوص شما يا هركس 
ديگري بگويند چندان اهميتي ندارد. چون حرف ها شان همه 
از الف تا يا، گرچه از الفبا بايد ترســيد، بسيار مرموز و غيرقابل 

فهم است.
  ديوار زبان وقتي كشيده مي شود كه 2 نفر به يك زبان حرف 

مي زنند. آن وقت ديگر مطلقا نمي توانند حرف هم را بفهمند.
خداحافظ گاري كوپر، رومن گاري
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مخالفت با تشكيل 
رژيم صهيونيستي

آيت اهلل بروجردي نســبت به مسئله فلسطين و 
تشكيل دولت اسرائيل همانند بسياري از علماي 
بالد اسالمي نگاهي به شدت انتقادي داشت و در 
بيانيه ها و نامه هاي خود به صراحت از اين مسئله 
انتقاد و شــديدا موجوديت رژيم صهيونيستي را 
مورد حمله قرار مي داد. در بخشي از بيانيه ايشان 
در ســال 1327شمسي آمده اســت: »تعجب و 
تأسف كلي از كار يهود است، زيرا آنها بعد از اينكه 
نزديك 14قرن تحت حمايت اسالم و مسلمين 

بوده اند و جان و ناموس و اموال و شعائر ديني شان 
محفوظ بوده است، مي خواهند در اين زمان انتقام 
آن همه نيكي هــا را كه در آن مــدت طوالني از 
مسلمانان ديده اند، از آنها بگيرند. مردان شايسته را 
تحت تعقيب و ارعاب قرار داده و به قتل مي رسانند، 
اطفال آنها را كشته، و اعراض آنها را مورد هتك قرار 
داده و معابد و خانه هايشان  را تخريب نموده، و از 
هيچ شرارت و جنايتي نسبت به آنها ابا ندارند و از 

هيچ گونه تجاوز و تعدي دست بردار نيستند«.

   مصطفي شوقي��������������������������������������

دو مرجع، فقيه و روحاني عالي رتبه در 
سال چهلم قرن، يكي در نخستين ماه 
سال و ديگري در ماه دوازدهم با جهان 
وداع كردنــد� يكي مرجــع عام و تام 
مذهبي جهان تشيع و ديگري مرجع 
سياسي و مذهبي؛ آيت اهلل بروجردي و 

آيت اهلل كاشاني� 
آيــت اهلل سيدحســين طباطبايي 
بروجــردي،  زاده شــهر بروجــرد 
و دانش آموختــه مكتــب نجــف و 
آخوندخراساني و ســيدكاظم يزدي 
است� ســال ها در بروجرد خوش آب و 
هوا و زيبا، مكتب درس بنا كرده بود و در 
روزگاري كه نوراهلل نجفي اصفهاني، علم 
قيام عليه رضاشاه برداشت او را همراهي 
كرد اما تا زماني كه در 1323در قم ساكن 
شد گرچه فضل و دانش فراواني داشت 
اما از مرجعيت عامــه به دور بود� با اين 
حال بــا دعوت علمــا و فقهاي حوزه 
علميه قم كه روزگار فشــار و سختي 
رضاشاهي را سپري كرده بودند، ساكن 
شهر روحانيت شد و از همان ابتدا شروع 
به نهادسازي در قم كرد به صورتي كه 
اين شهر رونق تازه اي گرفت� ايران در 
روزگاري كه او به قم رفت در شــرايط 
خاصي به سر مي برد و هر روز معركه اي 
از نظر سياســي، اجتماعــي و از همه 
مهم تر مذهبي بــا حضور حزب توده و 
افرادي مثل احمد كسروي برپا مي شد� 
روحانيت شيعه فعال تر و همانند دوران 
مشروطيت در عرصه عمومي ظاهر شده 
و روزنامه هايي كه براي خنثي ساختن 
تعليمات كمونيســتي منتشر مي شد، 
رشــد كرده بودند� آيت اهلل بروجردي 
در چنين فضايي ساكن شهر قم شد كه 
جامعه مذهبي و سنتي بيش از هر زماني 
به رهبري كاريزماتيك نياز داشت كه از 
روح مذهب در آن دوران آشفته صيانت 
كند� او اين مســئله را در عدم دخالت 
در سياســت جاري كشــور ديد و در 
وقايع پرشتاب بعدي دهه 20 شمسي 
به نسبت ديگر رهبران مذهبي، رويه اي 

محتاطانه تر در برابر مسائل روز داشت�
در ســويي ديگــر امــا آيــت اهلل 
سيدابوالقاسم كاشاني از عراق به سوي 
ايران آمده بود� او و پدرش را از محركان 
اصلي قيام بزرگ عشــاير عراق عليه 

استعمارگران بريتانيا در 1920ميالدي 
عنوان مي كنند كه پس از شكست آن، 
به تهران كوچ كرده بودند� كاشاني كه 
مجتهدي نه چندان شــاخص در ميان 
علما بود از همان ابتدا سوداي سياست 
داشــت� در مجلس مؤسسان انقراض 
قاجاريه در سال1304 به نمايندگي از 
روحانيت، رأي به خلع قاجار داد� شايد 
به همين دليل در تمام دوران سلطنت 
رضاشاه او به عنوان فردي مطرح بود كه 
در وقايعي مثل خلع لباس، اجازه نامه 
پوشيدن لباس روحانيت را براي برخي 
از طالب ديني صادر مي كرد و حكومت 
نيز آن را محترم مي شــمارد� در وقايع 
اشغال ايران، كاشاني با توجه به سابقه 
قيام 1920، توسط قواي بريتانيا از بيم 
ايجاد رفتاري تحريك آميز بازداشــت 
شد� در ماجراي قتل كسروي همراه با 
ديگر علماي تهران اين اقدام را ستود� 
در ماجراي اشــغال فلسطين توسط 
رژيم صهيونيستي، بســيار فعاالنه پا 
به ميدان گذاشــت و بيش از هر كسي 
تظاهرات حمايت آميز برگزار كرد� در 
اينجا نيز آيــت اهلل بروجردي به عنوان 
مرجعيت عام فتــوا و اعالميه به نفع 
فلســطينيان داد اما نقش كاشاني در 
اين مسئله با توجه به پيوند با فدائيان 
اســالم و رهبري آن مجتبي ميرلوحي 
معروف به نواب صفوي، بسيار بزرگ تر 
بود� از اينجا به بعد كاشاني و نواب صفوي 
دست به يك همكاري استراتژيك زدند 
به صورتي كه ترور دو نخست وزير يعني 
هژير و رزم آرا با فتوا و حمايت كاشاني 
و اجراي فدائيان اسالم صورت گرفت� 
كاشاني در ماجراي ملي شدن نفت از 
بازيگران اصلي بود و جمعيتي از گروه ها 
و شخصيت هاي سياسي بعضا متضاد را 
ذيل مبارزه بــا بريتانيا در كنار مصدق 
رهبري مي كرد� فتواي او در شروع قيام 
30تير و ســقوط قوام و روي كارآمدن 
مجدد مصدق نقش مهمي داشت و همين 
مي رفت كه او را مرد اصلي ماجرا كند 
اما مصدق و كاشــاني خيلي زود به راه 

اختالف افتادند�
آيت اهلل بروجردي اما سياست را تا جايي 
ادامه مي داد كه به ديانت آسيبي نزند� 
در تفاوت رفتاري با آيت اهلل كاشاني كه 
عملگرايي سياسي را ارجح مي دانست، 
او اجازه نداد كه حوزه هاي علميه وارد 

نهادگرا، عملگرا
اشتراك و افتراق آيت اهلل بروجردي با آيت اهلل كاشاني 

كه در سال 1340 درگذشتند
سياست شــوند، حتي گروهي مانند 
فدائيان اســالم، را كه شعار حكومت 
اسالمي و برپايي شــريعت در جامعه 
مي دادند را از قم بيــرون كرد و طبق 
اسناد، اقدامات آنها را مخالف وظايف 

طلبگي اعالم كرد� 
در ماجراي نهضت ملي شدن نفت نيز 
آيت اهلل بروجردي، برخالف كاشــاني 
وارد عرصه نشد و مي گفت در مسئله اي 
كه سررشته ندارد، شركت نمي كند� با 

اين حال نفي اين كار را نيز نكرد و به نظر 
مي رسد كه قلبا با اين موضوع موافقت 

داشت اما قائل به اقدام عملي نبود�
در كنــار اينها، آيــت اهلل بروجردي 
در مســائلي مثل ماجــراي مجلس 

مؤسســان دوم و تغيير قانون اساسي 
به محمدرضاشاه تذكر داد كه مذهب 
رسمي را تغيير ندهد يا در تصويب قانون 
جديد انتخابات در زمان دكتر مصدق 
تأكيد كرد كه رويــه برخالف مذهب 

نباشد�
آيت اهلل كاشاني و آيت اهلل بروجردي هر 
دو از روي كارآمــدن فضل اهلل زاهدي 
استقبال كردند� كاشاني خود از مخالفان 
اصلــي مصــدق در آن دوران بود و با  
زاهدي نيز ميانه خوبي داشت� آيت اهلل 
بروجردي اما بعــد از 28مرداد، غيراز 
تلگرام تبريك به شــاه، در گفت وگو با 
زاهدي – كه هفته اي بعد از كودتا براي 
ديدار با مرجع تقليد عام جهان تشيع 
به قم رفت – آنطور كه گفته مي شــود، 
به نخســت وزير تذكر داد كه فرهنگ 
مملكت را از عناصر غيرديني پاك كند 
)نقل به مضمون( اين ســخن ناشي از 
نگراني هاي آيت اهلل بروجردي از نفوذ 

توده اي ها در مدارس بود�
دو آيت اهلل همواره با هم رفتاري دوستانه 
و حسنه داشتند و در سال1331  شمسي 
مالقاتي احترام آميز ميان شان برقرار 
شد� با اين حال نشــانه هايي از گاليه 
كاشــاني از آيت اهلل بروجردي وجود 
دارد؛ جايي كه او بعد از تبعيد به لبنان 
از اينكه از طرف مرجعيت قم حمايت 
نشد، انتقاد هايي را مطرح كرد و حتي در 
نامه اي به يكي از دوستان خود نوشت؛ 
»همه رفقاي حوزه را سالم مي رسانم� 
خيلي خيلي محرمانه است،  بعضي از 
خودماني ها داخل حوزه شده اند� خيلي 
بايد مالحظه كرد� نمي توانم اسم ببرم 
و مطالبي را كه مي دانم بنويسم� البته 
اين مطلب را مكتوم از همه كس بداريد، 
حوزه را تصفيه نمايند والسالم�«؛ اين 
اختالف نظر در مريدان دو آيت اهلل هم 
ديده شــد؛ مانند برخوردي كه ميان 
حاميــان دو نامــزد انتخابات مجلس 
شوراي ملي در شــاهرود بر سر رقابت 
ميان شــمس قنات آبادي از نزديكان 
كاشاني و غالمرضا فوالدوند از مريدان 
آيت اهلل بروجردي، در گرفت كه البته در 

همان سطح ماند و عمقي نيافت�
آيت اهلل كاشــاني بعد از ماجراي كودتا 
بر اثر انتقاد از زاهدي به دليل برگزاري 
انتخابات به حاشــيه رفت تا اينكه در 
سال1334با دستگيري فدائيان اسالم 

او نيز به جرم صدور فتواي قتل رزم آرا 
دستگير شــد ولي آيت اهلل بروجردي 
با پيام حمايت آميز خود به شاه دست 
حكومت را در عقوبت كاشــاني بست� 
آيت اهلل لطف اهلل صافي كاشاني از مراجع 
تقليد امروز حوزه علميه در خاطراتش 
از قول آيت اهلل بروجــردي مي گويد: 
»آقاي كاشاني اقرار كرد كه به دستور 
وي رزم آرا به قتل رسيده اســت�  فقيه 
مي تواند مطابق اســتنباط و اعتقادش 
حكم كند و نبايد بــراي اين حكمش، 
محاكمه شــود«� او ادامه مي دهد:»از 
اين روي، آنقدر پافشــاري كردند كه 
از محاكمه آيت اهلل كاشاني جلوگيري  
كردند� گفته بودند:  محاكمه مي كنيم 
ولي مجازات نمي كنيــم؛ ولي باز هم 
آيت اهلل بروجردي راضي نشده بودند� 
روي همين اقدام، هنگامي كه آيت اهلل 
كاشاني از حبس آزاد شد، تلگرافي به 
آيت اهلل بروجردي زد و تشكر كرد���«� 
آيت اهلل بروجردي در سال هاي پاياني 
عمر خود بــا اليحه انقالب ســفيد و 
اصالحات ارضي به شدت مخالف بود و 
به  همين خاطر تا زماني كه ايشان زنده 

بود، شاه نتوانست كاري از پيش ببرد�
آيت اهلل بروجردي ايجــاد نهاد مذهبي 
و نهادســازي ديني براي ارتقاي مذهب 
در جامعه را بر هر عمل سياســي ارجح 
مي دانســت و معتقد بود كه هشــدار، 
تذكر و پيشــنهاد براي اصالح امور بهتر 
از كنشگري سياســي در عرصه عمومي 
اســت� در مقابل اما آيت اهلل كاشاني در 
سياســت عملگرا بود و به همين دليل 
اطرافيان او را دسته هاي متنوع سياسي 
تشكيل مي دادند؛ از مظفر بقايي و حزب 
زحمتكشان گرفته تا شمس قنات آبادي 
كه روزگاري سخنگو و از ليدرهاي سياسي 
بسيار نزديك به كاشــاني بود كه پس از 
مدتي از لباس روحانيت درآمد و به تجارت 
مشغول شد� هر دو آيت اهلل، در زمانه اي 
زيست كردند كه ايران در آشوب سياسي، 
اجتماعي، اقتصادي و مذهبي و عقيدتي 
به سر مي برد� آيت اهلل كاشاني بازيگري در 
سياست را پذيرفت و آيت اهلل بروجردي 
تقويت نهاد دين را موثر مي دانست چون 
نگران وضعيت فكري و عقيدتي جامعه 
در برابر تندباد تفكرات كمونيستي بود؛ 
هر دو مرجع به استنباط شان از شرايط 

جامعه جامه عمل پوشيدند�

گزارش اول

ديدار آيت اهلل بروجردي و كاشاني در مراسم ختم آيت اهلل خوانساري در قم



  سیدمحمد حسین محمدی  �������������������������������������������������������������������������������

در ارديبهشــت1332،  3ماه قبل از كودتاي 28مرداد، 2روزنامه »بانگ مردم« و 
»باختر امروز« كه دومي متعلق به حسين فاطمي، وزير امورخارجه دولت بود با 
انتشار اعالميه هايي بدون امضا در روزنامه هاي خود به آيت اهلل بروجردي توهين 
كردند. گويا در اين اعالميه هــا از اينكه علما و  در راس آنهــا آيت اهلل بروجردي 
نسبت به مسائل سياسي به نفع دولت موضع گيري نكرده است انتقاداتي مطرح 
شده بود. به دنبال اين مسئله عده اي از مردم مالير با انتقاد شديد از اين توهين، 

متحصن شده و در نامه به دكتر مصدق خواهان برخورد با كساني شدند كه نسبت 
به مرجع تقليد شيعه جســارت كردند؛ »عده كثيري از اهالي و طبقات مختلفه 
و آقايان علما به منظور ابراز تنفر و اظهار انزجــار... در تلگرافخانه متحصن« و تا 
زماني كه نخست وزير - دكتر مصدق - در مكالمه تلفني با فرماندار مالير »اوامري 
درخصوص تعقيب مســبّبين« صادر نكرد. »حاضر به تفرقــه و خاتمه تحصن 
نگرديدند« سپس »از اقدامات دولت در تدوين قانون جلوگيري از اهانت به حجج 
اسالم مراتب قدرداني و تشكرات خود را تقديم« نمودند. همين واقعه در شهرهاي 

ديگر ازجمله بروجرد هم رخ داد.

تحصن ماليري ها 
پس از توهين به 

آيت اهلل بروجردي 

سند
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ورود آيت اهلل بروجردي به قم 
در ســال 1365 قمري- 1323شمســي- آيت اهلل سيدابوالحسن 
اصفهاني در نجف اشــرف درگذشــت. او مرجعيت تامه شيعيان 
جهان را برعهده داشت. كمتر از  4ماه پس از آن آيت اهلل سيدحسين 
طباطبايي قمي ديگر مرجع بزرگ دنياي تشيع نيز از دنيا رفت. پس 
از درگذشت اين دو مرجع تقليد، عماًل  مرجعيت شيعيان به آيت اهلل 
سيدحسين بروجردي رسيد. ايشان پس از دعوت علما به قم دعوت 
شــد. ورود آيت اهلل بروجردي به اين شــهر نقطه عطفي در تاريخ 
مرجعيت شيعه در ايران محسوب مي شود چه آنكه مرجعيت تامه 
شيعه جهان بارديگر در ايران تمركز يافت. اهميت موضوع حضور 
آيت اهلل بروجردي در قم در گزارش رئيس شهرباني كل كشور به وزير 

وقت كشور مشخص است.

 نگراني از حضور زنان 
در انتخابات

نگراني  آيت اهلل  العظمــي بروجردي  و اهالي  قــم  از موضوع  قانون 
 انتخابات  و شركت نســوان؛ اين طرحي بود كه در مجلس شوراي 
ملي در سال 1331در دوران دولت محمد مصدق مطرح شد كه با 
توجه به فضاي سياســي و اجتماعي آن دوره نزد مذهبيون و علما 
موجي از انتقاد را به همراه آورد كــه البته در اين مجلس نيز طرح 
نشد. در اين تلگراف از سوي آيت اهلل فيض به رئيس مجلس شوراي 
ملي شرح ماوقع و انتقاد تند و پيش بيني فتواي ضد حكومت توسط 

ايشان روايت شده است.

گزارش شهرباني از بیماري آيت اهلل بروجردي
گزارش حاضر از اين جهت اهميت تاريخي دارد كه نشان مي دهد كه عوامل دولت پهلوي لحظه به لحظه 
وضعيت جسمي آيت اهلل بروجردي را به مركز گزارش مي دادند؛ آن طور كه در باالي برگه گزارش آمده 
اين راپورت از طريق بي سيم شهرباني از قم به تهران مخابره  شده و آن را تندنويسي كرده اند. اين گزارش 
در تاريخ 6فروردين 1340، 4روز قبل از ارتحال مرجع عام شيعيان جهان، خطاب به سپهبد عزيزي، 
وزير كشور مخابره شده است. در متن گزارش از حضور يك پزشك فرانسوي و معاون نخست وزير بر بالين 
آيت اهلل بروجردي سخن رفته است. حجت االسالم فلسفي، واعظ معروف و از نزديكان آيت اهلل بروجردي 
در مورد بيماري ايشان گفته كه؛ »اطبا سفارش كرده بودند كه هيچ  كسي به عيادت نيايد و بگذاريد تا 
ايشان استراحت كنند، چون ايشان نبايد دچار هيجان شوند. لذا هر كس به عيادت مي آمد در بيروني 
سالم مي رساند و مي رفت. به شــخصيت ها مي گفتند: خدمت آقا عرض شد كه شما تشريف آورديد و 
سالم رسانيده اند. دكتر نبوي پزشك مخصوص قلب، از اول كسالت ايشان تا آخر حضور داشت. اطباي 
تهران و قم مصلحت ديدند كه پروفسور موريس، متخصص و جراح معروف فرانسوي قلب را كه شهرتي 
جهاني داشت، از اروپا بخواهند تا او نظر بدهد. او هم آمد و به نظرم دو سه بار نيز ايشان  را معاينه كرد و 

گفت: كسالت قلبي ايشان شديد است«.

قرآن بیاموزيد و امور صنعتي ياد دهید
دو پيشنهاد مهم آيت اهلل بروجردي توسط استاد مشكات به وزير فرهنگ 

آيت اهلل بروجردي همواره افراد خاصي را با پيشنهاد هاي مشخصي نزد مسئوالن دولتي مي فرستاد، به صورتي كه نشان مي داد ايشان نسبت 
به امور مملكتي بي تفاوت نيست؛ پيشنهادهايي كه نسبت به زمانه اش بسيار جلوتر بود. در يكي از ماموريت ها به استاد سيدمحمد مشكات، از 
او مي خواهد با وزير فرهنگ وقت، دكتر مهران نامه نگاري كند و از او بخواهد كه تعليمات اسالمي در متون درسي گنجانده شود. استاد محمد 
مشكات شخصيتي بزرگ و استاد تمام دانشگاه تهران در ادبيات فارسي بود. او در زمينه نسخه شناسي و كتاب شناسي تبحر بسيار داشت. 

اهل شعر بود و بسياري از اشعارش به چاپ رسيده  است. 
استاد سيدمحمد مشكات در نامه اش به وزير فرهنگ از قول آيت اهلل بروجردي مي نويســد: »كتاب آسماني ما بر ديگر كتاب هاي آسماني 
مزيت و برتري دارد. زيرا قرآن كريم عربي است و آشنايي با زباني عربي براي كسي كه بخواهد از كتاب هاي فصيح و بليغ ادبيان فارسي مانند 
كليله و دمنه، تاريخ بيهقي و تاريخ جهانگشــاي جويني و مرزبان نامه و چهار مقاله نظامي عروضي، سعدي و حافظ استفاده كند، ضروري 
است«. در ادامه او از وزارت فرهنگ خواسته است نسبت به آموزش قرآن در مدارس اقدام كند تا دانش آموزان بيشتر با قرآن آشنا شوند. استاد 
مشكات همچنين در پيشنهادي ديگر مي گويد: »براي دانش آموزاني كه ديپلم مي گيرند، كاري نيست... شايسته است كه آنان در مدارس و 
دبيرستان ها، امور صنعتي بياموزند تا اگر توقيق حضور در دانشگاه نيافتند، بيكار و درمانده نشوند« )سند اول(. اين دو پيشنهاد كه از سوي 
آيت اهلل بروجردي توسط استاد سيدمحمد مشكات به وزير فرهنگ داده شد با پاسخ وزير در مورد اينكه وزارت فرهنگ به امور فرهنگي اهتمام 

داشته و خواهد داشت مواجه شد )سند دوم(.
نكته مهم در پيشنهاد دوم آيت اهلل بروجردي براي آموختن كارهاي صنعتي در مدارس است؛ پيشنهادي كه ايشان در سال 1338 مطرح كرد، 

دهه ها بعد در قالب رشته هاي»كار و دانش«   به اجرا درآمد.

حاشیه نويسي بر رساله عملیه مؤسس حوزه قم 
آيت اهلل بروجردي بعد از 10ســال اقامت در عتبات عاليات در سال 1328قمري – 1288شمسي - از 
عراق وارد بروجرد شد و مدت چند سال در زادگاه خود به ترويج، تدريس و تأليف مشغول شد و در چند 
سفر به حوزه قم آمدوشد داشت كه در آن زمان در جمله مدرسين حوزه قم بود. ديري نگذشت كه پس 
از فوت آيت اهلل حائري يزدي تدريجاً در رأس استادان بزرگ حوزه قم قرار گرفت. اين سند درخواست 
ت ق اض اي  صدور جواز چ اپ  حاشيه آيت اهلل بروجردي بر رس ال ه  عمليه آيت اهلل حاج ش ي خ ع ب دالك ري م  حائري 

ي زدي  است كه به وزارت معارف نوشته است.

گذرنامه آيت اهلل بروجردي
گذرنامه آيت اهلل بروجردي كه به تاريخ 1327صادر شده است و البته هيچ گاه آيت اهلل بروجردي از آن 

استفاده نكرد.

عكس هايي از حضور اجتماعي آيت اهلل بروجردي



لويــي هندرســن، ســفير آمريــكا در تهــران يــك روز قبل از 
28مرداد1332 به تهران رسيد و ديدارهايي با مقامات ايراني انجام 
داد. گفته مي شود قبل از اينكه روز 27مرداد به خانه مصدق برود، 

به خانه كاشاني رفت. 
هندرسن در ديدار با مصدق راه به جايي نبرد و حتي برخي روايت 
مي كنند كه سفير آمريكا نخست وزير ايران را تهديد كرده است. 
يرواند آبراهاميان، تاريخ پژوه كــه روي تاريخ معاصر به خصوص 
ماجراي 28مرداد تحقيق كرده معتقد است كه آمريكايي ها براي 

تضعيف مصدق به كاشاني نزديك شدند و به اختالفاتش با مصدق 
دامن زدند ولي به احتمال زياد در لحظه آخر از او استفاده نكردند. 
او مي گويد: »من خيلي ترديد دارم كه كاشــاني در كودتا شركت 
داشته باشد، نه براي اينكه با طرح كودتا مخالف بوده بلكه به اين 
خاطر كه بريتانيايي هــا و آمريكايي ها آنقدر به كاشــاني اعتماد 
نداشــتند كه بخواهند او را وارد جوانب فني طرح كودتا بكنند«. 
اين عكس از ديدار كاشاني با هندرسون در سال 1331 برداشته 

شده است.
در ديدار سفير آمريكا با ابوالقاسم 

كاشاني چه گذشت؟

ديدار در روز 
بيست و هفتم

سند

2و3صفحـــــــههاي

اجازه نقل حديث
آيت اهلل كاشــاني البته در كنار حضور سياســي در 
دهه 20، در زمان رضاشــاه بيشــتر به امور مذهبي 
مي پرداخت و حتي به برخي از افــراد من باب اينكه 
اجازه اجتهــاد در امور دين دارد، اجــازه نقل حديث 
نيز مي داده است كه نشان مي دهد بيش از اينكه مرد 
سياست باشد، در امور مذهبي نيز اجازه اجتهاد داشته 
است. در اين سند او به شــخصي به نام شيخ فص اهلل 

جربويي اجازه نقل حديث مي دهد.

 بازداشت در 
جنگ جهاني دوم

سيدابوالقاسم كاشاني را در هنگامه جنگ جهاني دوم به همراه 164 نفر از افراد 
متنفذ لشكري و كشوري به اتهام تشكيل ستون پنجم آلمان در ايران توقيف كردند 
و آنها در اميرآباد تهران و اراك تحت الحفظ زنداني شدند. وقتي كاشاني از دستور 
توقيف خود آگاه شد تلگرافي به فرمانداري نظامي فرستاد و تسليم شدن خود را 
موكول به شرايطي اعالم كرد، اما فرماندار نظامي از طريق درج آگهي در جرايد به 
وي اخطار داد كه خودش را تسليم كند. سرانجام او در 27خرداد1323 شمسي 
دستگير شد.كاشاني  28ماه در زندان نيروهاي متفقين در رشت، اراك و كرمانشاه 
به سر برد. اين فوق العاده روزنامه مهين پرستان از بازداشت كاشاني و برخي از افراد 

منتفذ در آن دوران خبر مي دهد.

تظاهرات عليه بهائيان 
براساس اين سند شــهرباني، فعاليت هاي در شرف وقوع جمعيت آيين 
اســالم عليه فرقه ضاله بهائيت به ســال 1321گزارش شده است. اين 
جمعيت، نزديك به آيت اهلل كاشــاني بود. مبارزه با بهائيت تا سال ها بعد 
همواره مورد توجه آيت اهلل كاشاني و حتي آيت اهلل بروجردي قرار داشت. 
مخصوصا پس از اينكه بهائيان در سال 1329مسلماني را در ابرقو به طرز 
فجيعي كشتند، اين مسئله بسيار جدي تر مورد توجه قرار گرفت. بعد از 
كودتا نيز گفته مي شود كه آيت اهلل بروجردي و كاشاني براي تخريب مركز 
بهائيان در تهران اقداماتي انجام دادند كه در نهايت با كمك فلسفي، واعظ 

معروف اين مركز توسط ارتش تخريب شد.

10مرداد 1332 و حدود 2 هفته قبل از كودتا، در منزل 
ابوالقاسم كاشاني در محله پامنار تهران اتفاقي رخ داد 
كه باعث جدايي هميشگي كاشاني و مصدق شد و اساسا 
اگر رشته پيوندي ولو اندك وجود داشت، با اين اتفاق 
گسست. در يكي از مجالسي كه در خانه كاشاني برگزار 
مي شد، سخنان تندي از سوي طرفداران كاشاني عليه 
مصدق درباره انحالل مجلس توسط نخست وزير به زبان 
آمد كه به درگيري ميان حاميان كاشاني و طرفداران 
مصدق منجر شد.  براساس گزارش شهرباني كه براي 
نخســتين بار در همشهري ســنگ و الماس منتشر 
مي شــود، در اين درگيري يك نفر بر اثر ضربات سنگ 
و چاقو كشته شــد. اين گزارش همچنين نام برخي از 

متهمان احتمالي تحت تعقيب را بيان كرده است.  
محمدحسن سالمي، نوه دختري آيت اهلل سيد ابوالقاسم 
كاشاني كه در اين واقعه دستگير شد، مي گويد: »از دو 
طرف ما را سنگباران كردند؛ يكي از خياباني كه آسفالت 
بود و نبايد در آن ســنگ وجود داشته باشد، يكي هم 
از روي پشــت بام خانه اي كه به خانه مــا نزديك بود. 
سنگ ها روي سر مردم بي پناهي كه براي نماز و شنيدن 
سخنراني آمده بودند، مي افتاد و خون و خونريزي راه 
انداختند. شهرباني هم مانع مهاجمان نمي شد. مرحوم 
حدادزاده، تاجر آهن كه ساليان سال مريد آقاي كاشاني 
بود و نمازش را به ايشــان اقتدا مي كرد، از خانه بيرون 
رفت و گفت:»مردم! آمده ايد صاحب زمان  را بكشيد؟« 
به آقاي حــدادزاده حمله كردند و بــا چاقو به جانش 
افتادند. 16 ضربه چاقو خورد... دســت خالي بوديم و 
نمي توانستيم با آنها مقابله كنيم. شانسي كه آورديم، 
اين بود كه يكي از دوســتان برادرم كه قباًل افسر بود و 
يك هفت تير داشت، اسلحه اش را به برادرم داد و برادرم 
از روي پشت بام چند تير هوايي شليك كرد. پس از آن 
جماعت مهاجم پا به فرار گذاشتند. اوضاع نسبتاً آرام 
شد. آيت اهلل كاشاني را به شميرانات بردند تا جانش از 
گزند حوادث مصون بماند.  آقاي عبدالصاحب صفايي، 
نماينده مجلس به دكتر مصدق تلفن كرد و سنگباران 
خانه آقاي كاشــاني را اطالع داد. آقاي دكتر مصدق نه 
متعجب شد و نه ابراز تأسف كرد. به آقاي صفايي گفت: 
آقا ملت! جلوي ملت را كه نمي شودگرفت«. مشخص 
است گزارش شــهرباني كه جرقه درگيري را سخنان 
تحريك آميز طرفداران كاشاني عنوان مي كند با خاطرات 

آقاي سالمي نوه مرحوم كاشاني بسيار متفاوت است.

قتل در خانه كاشاني
يك سند تازه منتشر شده از 
درگيري در خانه كاشاني و 

خاطره اي كه ضد  آن را نقل مي كند

عكس هايي از حضور اجتماعي، مراسم فوت، حج و ديدار با اعضاي فداييان اسالم آيت اهلل كاشاني
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مناقشه بر سر 
صورتحساب كودتا

نثر

آيا كاشاني براي كودتای 28مرداد پول گرفت؟

3 ســال پيش در ســال2017 بي بي سي فارســي با انتشار اســنادي اعالم كرد كه 
بســياري از روحانيون از جمله آيت اهلل كاشــاني و آيت اهلل بهبهاني بــراي كودتاي 
28مرداد پول گرفته اند. اين رسانه با انتشار دو برگه دست نويس مدعي شد كه يكي از 
صورتحساب هاي كودتاي28 مرداد  1332 را از ميان اسناد اهدايي اردشير زاهدي – 
فرزند سرلشكر فضل اهلل زاهدي – به مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد يافته كه حكايت 
از آن دارد در جريان كودتا يا مدت كوتاهي پس از آن به روحانيون سرشناســي نظير 
ابوالقاسم كاشاني، محمد بهبهاني و محمدتقي فلســفي مبالغ زيادي پول پرداخت 
شده است. طبق آنچه در اين برگه ها نوشته شده آيت اهلل كاشاني و بهبهاني 800 هزار 
ريال و شعبان جعفري )بي مخ( و دسته جات او 200 هزار ريال دريافت كرده بودند. سهم 

»وعاظ مختلف« 500هزار ريال ثبت شده است. اين سند مي توانست يكي از مهم ترين 
اسنادي باشد كه درباره كودتاي 28مرداد منتشر شده اما از نظر تاريخي با اشكاالتي 
مواجه شد؛ ازجمله اينكه اين تنها يك ليست بدون آرم و نشانه و حتي رسيد پول و بدون 
تاريخ است كه معلوم نيست چه كسي آن را نوشته است. ويژه نامه همشهري سنگ و 
الماس اين مسئله را از اردشير زاهدي پرسيد كه گفته مي شود اين برگه سند در اسنادي 
است كه او به مؤسسه هووردانشگاه استنفورد اهدا كرده؛ اردشير زاهدي پاسخ داد كه 
»اين اسناد از مجموعه اهدايي او نيست و همان زمان نيز اين موضوع را به بي بي سي 
اطالع داده است و آنها نيز متوجه اشتباه خود شده اند. و قرار بود تصحيح كنند.« اردشير 

زاهدي حتي به شوخي هم گفت كه آدم براي اين كارها صورتحساب صادر نمي كند!
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بعد از سقوط رضاشاه تا پايان دهه 30، سه جريان تأثير گذار 
مذهبي- سياســي در عرصه جامعه ايران ظهور و بروز 
يافت؛ فدائيان اسالم به رهبري سيدمجتبي نواب صفوي 
كه با نگاه آرمان گرايانه داعيه برقراري حكومت اسالمي 
داشت، جناح سياسي آيت اهلل كاشــاني كه در ائتالف با 
جبهه ملي و در راســتاي تعامل با آن فعاليت مي كرد و 
باالخره جناح سنتي مرجعيت در حوزه علميه قم به رهبري 
آيت اهلل العظمي سيدمحمد حسين طباطبايي بروجردي، 
مرجع تقليد اعلم شــيعيان كه خود را فارغ از تكاپوهاي 
سياســي مي دانســت يا به تعبير دقيق تر به دخالت در 

سياست در حد ضرورت قائل بود�
زعامت آيت اهلل بروجردي بر حوزه علميه قم از سال 1324و 
سال بعد از مرجعيت عام ايشــان كه در پي رحلت آيات 
عظام، سيدابوالحســن اصفهاني و حاج آقا حسين قمي 
مراجع تقليد وقت تشيع در عراق تحقق يافت، سرآغاز 
فصلي نوين در تاريخ مرجعيــت و افزايش اعتبار حوزه 
علميه قم تلقي مي شــود� آيت اهلل بروجردي به تدريج با 
عهده دار شدن زعامت شيعيان موفق شدند، نهاد مرجعيت، 
حوزه هاي علمي، تعيين نمايندگان شرعي در داخل و خارج 
كشور، مدارس ديني، نهاد روحانيت، زي  طلبگي و اين نوع 
مسائل را كه هر كدام به نوعي با مرجعيت ارتباط داشت، 
سر و سامان بخشند و درهمين راستا در عرصه سياست و 
تعامل با كارگزاران حكومتي نيز ايفاي نقش كنند� نكته در 
خور توجه اينكه، ايشان تا زمان رحلت خود در آغاز1340با 
توفاني از حوادث مواجه شدند كه با تدبير و كارداني الزم، 

مرجعيت و حوزه ها را از اين بحران ها برحذر داشتند�
بررسي ها حاكي اســت كه آيت اهلل بروجردي دراين 
دوره به فراست دريافته بود كه مهم ترين وظيفه آني، 
احياي مجدد حوزه قم بوده و براي اين منظور ناگزير از 
مصلحت انديشي و دوري گزيدن ازسياست و منازعه با 
هيأت حاكمه است� به تعبير ديگر ايشان رسالت خود 
را در آن شــرايط زماني آنگونه تشخيص داده بود كه 
در رفتار خود با هيأت حاكمه به نوعي مصلحت گرايي 
پيشــه كند� او خود را موظف مي دانست كه از دخالت 
حكومت و دولت در حوزه شرع جلوگيري كرده و تاحد 
توان شاه و كارگزارانش را به اجراي شريعت فراخواند� 
ديدارها و مذاكرات پراكنده شــاه يا ســاير مقامات 
بلندپايه با ايشان در دوره مورد بحث نيز اين استنباط 

را تأييد مي كند�
اما اين رويكرد مانع از آن نشد كه آيت اهلل بروجردي در 
رفع و رجوع مسائل و مشــكالت مربوط به امور شريعت 
خاموش بماند� برخي از اسناد مندرج در كتاب »مرجعيت 
و عرصه اجتماع و سياست« به شرح ذيل نشان مي دهد 
كه ايشان در اين موارد اهتمام داشته؛ از آن جمله است: 
»تعليمات ديني درمدارس به صورت بهتري عمل شود«، 
»در ايستگاه هايي كه ترن}قطار{ توقف ممتد مي نمايد، 
اجازه داده شود مسافرين مسلمان نماز به جاي آورند«، 
»از تبليغات فرقه بهايي  كه برخالف دين مبين اســالم 
است جلوگيري شود��� در محافل و مراكز تبليغاتي آنها 
در هر نقطه مملكت كه مفتوح شده است موقوف گردد�«، 
»مستخدمين كه اقرار برخالف ادياني كه در قانون اساسي 
مطرح است، بنمايد، پس از رسيدگي طبق قانون استخدام 
كشــوري اخراج شــوند و بالمالزمه آنها }بهائيان{ هم 

مشمول اين دستور خواهند بود�«1
اين چند نمونه از تذكرات آيــت اهلل بروجردي به هيأت 
حاكمه نشان مي دهد كه ايشان در قبال مسائل مبتال به 
مذهبي، جامعه و��� حساسيت نشــان مي داد و با هيأت 
حاكمه تعامل داشت� اما اين تعامل به گونه اي بود كه روابط 
»نه هم از هم گسيخته گردد و نه طوري كه }مرجعيت{ 

تحت الشعاع}حكومت{ قرار گيرد«�2 
اما آيت اهلل كاشــاني با رويكرد خاص سياســي خود در 
ميان نيروهاي مذهبي معتدل و آگاه به امور سياســي و 
اجتماعي طرفداران بي شماري يافت� بخش عمده اي از 
آن دســته از عناصر مذهبي كه در بازار، نهادهاي دولتي 
و مراكز آموزشي و دانشــگاهي و بعضًا عرصه مطبوعات 
فعاليت داشــتند، از زمره پيروان او محسوب مي شدند� 
نقش بي بديل وي در ملي شدن صنعت نفت، گوياي تدبير 
و فراست سياسي اوست� كاشاني دخالت در امر سياست 
و سياســي كاري را تأييد مي كرد؛ رويكردي كه با نگاه 
فقاهتي آيت اهلل بروجردي و اخالص و آرمانگرايي فدائيان 
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بازتاب دو درگذشت
روزنامه ها درباره وفات آيت اهلل بروجردي و 

آيت اهلل كاشاني چه نوشتند؟

در آن روزها مثل همين چند سال پيش، روزنامه ها در ايام تعطيالت عيد نوروز هم منتشر مي شد. از 
روز 4فروردين كه روزنامه ها در 1340منتشر شــدند يك خبر همواره مورد پيگيري خبرنگاران بود 
تا روز دهم كه اين خبر به تيتر يك تبديل شد؛»رحلت پيشواي بزرگ شيعيان جهان«. در ادامه ذكر 
شده است كه آيت اهلل بروجردي ســاعت هفت و نيم صبح بدرود حيات گفته است. با وفات آيت اهلل 
بروجردي موجي از غم و اندوه سرتاسر جهان اسالم به ويژه كشورهايي كه شيعيان درآن ساكن بودند 
از هندوستان تا كويت و عراق و مركز همه اين عزاداري ها ايران و شهر قم را فراگرفت. پيكر ايشان در 
حرم حضرت معصومه)س( به خاك سپرده شــد. پس از وفات آيت اهلل بروجردي دولت، 3روز عزاي 
عمومي اعالم كرد و شاه نيز براي مراسم تدفين آيت اهلل به قم رفت. شاه كه به دنبال اصالحاتي بود كه با 
مخالفت آيت اهلل بروجردي فعال مسكوت گذاشته شده بود بالفاصله پيام تسليتي به آيت اهلل حكيم در 
نجف فرستاد تا به نوعي زعامت مرجعيت را از ايران به عراق بفرستد. شاه در روز 12فروردين مجلس 

ختمي در مسجدشاه تهران برگزار كرد تا اينگونه دستور برچيدن مجالس ختم را بدهد.
 11ماه بعد در روز 23اسفند 1340دومين مرد بزرگ مذهبي ايران نيز كه مدت ها بود در بيمارستان 
بستري بود، درگذشت. او از نظر مذهبي شايد به اندازه آيت اهلل بروجردي مرجعيت ديني نداشت اما 
از نظر سياســي يكي از بزرگ ترين و مهم ترين بازيگران سياسي ايران در دهه هاي 20 و 30شمسي 
بود. آيت اهلل كاشاني كه به دليل عارضه پروستات در بيمارستان بستري شد، در نهايت بر اثر ذات الريه 
جان باخت. دولت اميني به احترام او عزاي عمومي اعالم كرد اما به دليل نقش سياسي پرتنشي كه در 
سال هاي متمادي با شاه و دربار داشت، از سوي شاه هيچ اعالميه اي و پيام تسليتي صادر نشد. البته 
نقل و قول هايي وجود دارد كه بايد مورد بررسي هاي دقيق تاريخي قرار گيرد؛ اينكه  شاه در اواخر عمر 

كاشاني، به خانه او رفته بود.

2مرد، 2مرجع 
انديشه سياسي دو مرد بزرگ مذهبي ايران در 

دهه هاي 20 و 30 شمسي چگونه بود؟
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