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دیروز بعد از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
در مجلس، قیمت دالر و سكه دوباره افزایش  یافت

  شهردار تهران به همراه شهرداران برلین،بارسلون، مونترال، خائوتنگ و مونته ویدئو  
به عنوان نایب رئیسان انجمن کالنشهرهاي جهان  انتخاب شدند

  حناچي: سطح مدیریتي تهران را با  حضور در متروپلیس مي توان ارتقا داد
  گفتارهایی از: محمدرضا جوادي يگانه، حامدمظاهريان، شهربانو اماني

3 و غالمحسین محمدی

براســاس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، به طرف هاي برجام  یك ماه فرصت داده مي شــود تا 
تحریم هاي بانكي و نفتي ایران را به طور کامل برطرف کنند و در صورت تحقق نیافتن این موضوع دولت 

موظف است یك ماه پس از تصویب این قانون، اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف کند. این موضوع صرف نظر از اثرات سیاسي 
که منجر به موضع گیري دولت و سخنگوي وزارت خارجه شد به طور مستقیم بر بازار طال و ارز هم اثرگذاشت و در آخر وقت معامالت 
دیروز حتي منجر به خروج 220میلیارد تومان نقدینگي از بازار سهام شد. دیروز بازار طال و ارز بالفاصله به مصوبه مجلس براي لغو 
تحریم ها واکنش نشان دادند به طوري که قیمت هر دالر آمریكا که روز دوشنبه در محدوده 25هزارو400تومان دادوستد مي شد 

تا ظهر دیروزدست کم 1000تومان رشد کرد و حتي در برخي ساعات به 26هزارو500تومان هم رسید.
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تصویب کلیات طرح موســوم 
به »اقدام راهبــردي براي لغو 
تحریم ها و صیانــت از منافع 
ملــت ایــران« در مجلس که 
دولت را به متوقف کردن اجراي 
پروتكل الحاقي NPT در ظرف 
یك ماه ملــزم مي کند، به معناي شــكل گیري روند احیاي  
PMD )پرونده ابعاد نظامي احتمالي( توســط دشمنان و 
 PMD .سایر کشورها علیه جمهوري اســالمي ایران است
مهم ترین عاملي بود که به واسطه آن پرونده هسته اي ایران 
در دوره قبل از برجام، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل 
قرار گرفت. براساس فصل هفتم منشور، پرونده هر کشوري 
که برنامه ها و رفتارهایش علیه صلح و امنیت بین الملل باشد، 
باید در شوراي امنیت درباره آن تصمیم گیري شود تا اقدامات 
الزام آور ذیل مواد 41 و 42 فصل هفتم منشور صورت بگیرد. 
ماده41، اقدامات تحریمي و مــاده42، اقدامات تنبیهي را 
براي کشورها پیش بیني کرده است. ماده41، داراي 15بند 
تحریمي است که پیش از برجام، همه 15بند آن علیه ایران 

در قالب 6قطعنامه عملیاتي شد.
قبل از اینكه بهانه براي قرارگرفتن ایران زیر بند42 فراهم 
شود و ایران به سرنوشت کشورهایي دچار شود که با جنگ 
و چالش هاي نظامي مواجه شدند، جمهوري اسالمي ایران 
به درســتي تصمیم گرفت و برجام را امضا کرد. ایران تنها 
کشــوري بود که پرونده PMD را با مذاکره بست و از ذیل 

فصل هفتم خارج شد.
پایان دادن به اجراي پروتكل الحاقي که مجلس در مصوبه 
دیروز خود درنظر گرفته اســت، به معنــي پایان دادن به 
اقداماتي است که ایران طي سال ها در زمینه راستي آزمایي 
انجام داده اســت. درحالي که جمهوري اسالمي اساسا و به 
لحاظ راهبردي به دنبال بمب هســته اي نبوده و نیست و 
در این زمینه موانع فقهي هــم وجود دارد، تصمیم مجلس 
قابل تامل اســت؛ پایان دادن به اجراي پروتكل الحاقي به 
منزله تقویــت بهانه الزم براي احیاي PMD اســت. قابل 
پیش بیني است که دشــمنان ایران براي گشایش پرونده 
PMD علیه ایران فعال خواهند شــد. باید توجه داشت که 
شرایط امروز کشور قرار نیست ادامه پیدا کند؛ موضوع »نه 
جنگ، نه مذاکره« در ارتباط با آمریكا مطرح شده اما باب 
مذاکره دربــاره برجام و در چارچوب برجــام همچنان باز 
اســت. درصورت احیاي دوباره PMD، کشــور باید زمان 
زیادي را براي بســتن پرونده PMD صرف کند. به اعتقاد 
من، درصورتي که اجراي پروتكل الحاقي از ســوي ایران 
متوقف شود، نخستین اقدام دشــمنان جمهوري اسالمي 
این خواهد بود که دولت بایدن را به جــاي ورود به فضاي 
مذاکراتي پیرامون احیاي برجام، وارد فضاي شوراي امنیت 

کنند. بر این اساس، مسیري که باید به 
سمت ژنو و برجام باز شود، مسدود و 

در مقابل، مسیر به سمت شوراي امنیت، نیویورك و وین باز 
خواهد شد تا قطعنامه هاي تازه اي علیه ایران شكل بگیرد.

یادداشت
حشمت اهلل فالحت پیشه؛  رئیس کمیسیون امنیت ملي مجلس دهم

سیاست خارجي و رقابت  جناحي

اگر به یاد داشته باشیم که نهاد 
وکالــت از ارکان مهم جامعه 
است و یكي از حق هاي اساسي 
ملت، حق دفاع است، متوجه 
مي شویم که بخشنامه معاون 
حقوقي قــوه قضاییه درمورد 
نحوه نظارت بر وکال داراي قابلیت نقد و بررســي در عرصه 
عمومي است. این بخشنامه طوالني در 11بند تنظیم شده و 
در آن مواردي براي نظارت بر وکال و مشاوران و کارشناسان 
به رؤساي ادارات کل دادگستري استان ها ابالغ شده است. 
این یادداشــت بخش هاي مربوط به وکالت و وکال را مورد 
توجه قرار مي دهد. قســمت هاي زیــادي از این آیین نامه 
حاوي نكات تازه اي نیســت و اغلب شامل اموري است که 
در قوانین و مقررات مرتبط درج شــده اســت و اغلب آنها 
باید از ســوي کانون هاي وکالي دادگستري اجرا شوند اما  
این بخشــنامه بیش از آنكه حاوي نكات تازه باشد، بیانگر 
دیدگاهي است که تمایل دارد به امور صنفي این حرفه وارد 
شود. شاید بهتر و درست تر و کارآمدتر مي بود این موارد در 
هماهنگي منســجم با کانون هاي وکال مطرح مي شد و به 
جریان مي افتاد. قســمت هایي از بخشنامه اما حاوي نكات 
تازه اي است که هم خالف اصول و قواعد اساسي است و هم 

ورود به قلمرو قانونگذاري محسوب مي شود. 
ازجمله: از رؤساي کل دادگستري استان ها خواسته شده 
اســت در صورت احراز عدم صالحیــت اعضاي هیأت هاي 
مدیره کانون هاي وکالي دادگستري، موضوع را به دادستان 
کل و دادگاه عالــي انتظامي قضات اطــالع دهند )بند ب 
ماده4(. دادگاه هاي عمومي براساس کدام قانون مي توانند 
صالحیت یــا عدم صالحیــت اعضاي هیأت هــاي مدیره 
کانون ها را احراز کننــد؟ این اختیار صرفــا از آن دادگاه 
عالي انتظامي قضات است که در زمان انتخابات صالحیت 
نامزدها را بررســي   و اعالم مي کند و پس از آن نیز قوانین 
اجازه نمي دهند که عضو هیأت مدیره سلب صالحیت شود. 
در جاي دیگري آمده اســت: »چنانچه به جهاتي از قبیل 
تردید در صالحیت و یا ارتكاب تخلف انتظامي یا محكومیت 
کیفري، ادامه اشتغال وکیل به مصلحت نباشد...« )بند ج 
ماده4(. در یك متن حقوقي انتظار آن اســت که ادبیات و 
واژگان به دقت به کار روند. واژه »مصلحت« در این عبارت 
معنایي مبهم و نامشخص دارد. یك وکیل یا مرتكب تخلفي 
شده اســت که به خاطر آن براي مدت معین یا به طور کلي 
ممنوع از وکالت است یا نه. این موارد در مقررات و قوانین 
پیش بیني شده است. اینكه اشتغال کسي به وکالت مصلحت 
اســت یا نه، تعبیري غیرحقوقي اســت که میداني براي 
سوءاستفاده هاي احتمالي باز مي کند. وضعیت حرفه وکالت 
و موقعیت کانون هاي وکال در شرایطي بي ثبات قرار دارد. 

در این میان اســتقالل حرفه وکالت 
بیش از همیشــه در معرض مخاطره 

است و نقض مي شــود.  شــأن و موقعیت کانون هاي وکال 
مراعات نمي شود. 

دیدگاه
كامبیز نوروزي؛  حقوقدان 

استقالل لرزان  حرفه وكالت

ساعت 9:30شب؛ بیمارستان 
شــهداي هفتم تیر: جز بوق  
ممتد دستگاه ها، صداي دیگري 
نمي آید. 2ردیف تخت پشت دیوار نایلوني شــانه به شانه هم نشسته اند 
و حاال نفســي تازه مي کنند. از یك هفته پیش، بیماري سر بر بالین شان 
نگذاشته. کسي تكانشــان نداده، قلبي نایستاده و ناله هایي شنیده نشده 

است.
آي سي یوي 3 بیمارستان شهداي هفتم تیر آرام است. 4بیمار آن طرف 
نایلون ها روي تخت هاي ویژه بستري اند و این ساعت از شب، در خوابند. 
بخش، 9تخت دارد و چند روز مانده به پایان قرنطینه 2هفته اي تهران، 
5تخت آن خالي است. درحالي که تا هفته پیش تمام این تخت ها پر بود. 
محمد خراساني، کارشــناس بیهوشي و مسئول شیفت شب  آي سي یو3 
مي  گوید وضعیت در مقایسه با هفته گذشته، تفاوت قابل توجهي داشته 

است.
اول آذر بود که به دستور رئیس ستاد ملي مقابله با کرونا، در شرایطي که 

آمار فوت و ابتالي کرونا به باالترین میزانش در 10 ماه گذشته رسیده بود، 
شهرهاي قرمز قرنطینه شدند و از شنبه هشتم آذر، اداره ها را هم به این 
دایره اضافه کردند. حاال در آستانه دوازدهمین روز از اعمال قرنطینه، بار 
بیمارستان ها سبك شــده؛ هر چند که ویروس همچنان در حال تاختن 
است و هر روز روي جدیدي از خود نشان مي دهد؛ مثل حاال که به گفته 
پرسنل  آي سي یو، عوارض گوارشي بیشتر از قبل در میان بیماران دیده 
مي شود: »در پیك اول بیماري یعني اســفند، مردم از ترس ابتال، بیشتر 
رعایت مي کردند و پاســخ بهتري از درمان مي گرفتنــد، اما حاال الگوي 
بیماري تغییــر کرده و بیماران با عالئم شــدیدتر مراجعــه مي کنند.« 
روند ورود بیمار کم شــده، اما به گفته حمید صدیقیان، سوپروایزر شب 
بیمارســتان شــهداي هفتم تیر، ادامه این وضعیت به عوامل اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي بســتگي دارد. اگر شــرایط فراهم نباشد، با کاهش 

محدودیت ها دوباره احتمال اوج گرفتن بیماري وجود دارد.
بیمارستان شهداي هفتم تیر، 4 آي ســي یوي فعال دارد که 2آي سي یو 
ویژه کروناســت و یكي از الین هاي  آي ســي یوي مرکزي هم براي این 

بیماران درنظر گرفته شده اســت. روي هم 24تخت  آي سي یوي کرونا 
دارد و بیماران به محض ورود، تحت مراقبت هاي ویژه قرار مي گیرند؛ به 
همین دلیل است که 90درصدشان بهبود پیدا مي کنند و میزان مرگ در 

این بیمارستان پایین است. حاال از این 24تخت، 11تخت اشغال است.
وضعیت بستري در  آي سي یوي مرکزي الینD، هم مانند  آي سي یوي3 
اســت. این بخش 15تخت دارد که تنها 7تخت آن اشغال است. مجتبي 
توکلیان، مسئول شیفت این بخش است و مي گوید ظرفیت این  آي سي یو 

با 15تخت، همیشه تكمیل بوده، اما حاال بیشتر تخت ها خالي است.
در هر طرف بخش، تخت هاي خالي از بیمار از پشت دیوار نایلوني پیداست. 
بیماران با فاصله بســتري اند و به خواب رفته اند. میان آنها و تخت هاي 
پروازي مسافت طوالني است. تخت هاي پروازي مخصوص بیماران بدحال 

اســت که به گفته پرسنل  آي ســي یو، تنها افراد 
با وضعیت وخیم در آن بخش بســتري مي شوند 

و معموال هم جانشــان را از دســت مي دهند؛ به همین دلیل پروازي نام 
گرفته اند. این تخت ها خالي است.

ادامه 
در صفحه12

گزارش میداني خبرنگار همشهري از 4بیمارستان تهران نشان مي دهد میزان ورودي بیماران مبتال به کرونا کاهش محسوسي داشته با این وجود 
مسئوالن بیمارستان ها از پایان احتمالي قرنطینه و آغاز پیك بعدي شیوع بیماري نگران  هستند، آنها مي گویند نباید تجربه اردیبهشت تكرار شود

آرامش موقت در بیمارستان ها

 فرصت گفت و گوي تهران 
با شهرهاي جهان 

ادامه در 
صفحه17

ادامه در 
صفحه17

 بی تردید
بترسید 

كانال مالي اروپا 
تقویت مي شود

 بررسي فیلم هاي ترسناك
 تاریخ سینماي جهان و ایران

در پرونــده ویژه»درنگ« 

نمایشــگاه »تهران از منظر هنرمنــدان« در خانه هنرمندان 
پایتخت برپا شده است و دیروز عصر ســفیر اتریش و شهردار شهر

تهران از آن بازدید کردند. به گزارش همشهري، در این بازدید که 
نزدیك به یك ساعت ونیم به طول انجامید، استفان شولتس و پیروز حناچي، 
مجموعه عكس هاي تاریخي، نگارگري ها، نقاشــي ها، کاریكاتورها و تصاویر 
مستند تهیه شده از تهران را نظاره کرده و درباره آن با کارشناسان و هنرمندان 

صاحب اثر به گفت وگو پرداختند.
حناچي، شــهردار تهران در حاشــیه بازدید از  نمایشــگاه »تهران از منظر 
هنرمندان« گفت : »هنر یكي از بهترین ابزارهایي است که مي توان درخصوص 
مسائل مختلف از آن بهره برد و همكاران من مســائل شهري را با هنرمندان 

مطرح کردند و آنها با نگاه متفاوت خودشان مسائل شهري را مورد بررسي قرار 
دادند. برخي ارائه ها که در این نمایشــگاه وجود داشت، گزنده بود، به هرحال 
هنرمندان نسبت به خیلي از موضوعات و مسائل شهر مانند سایر مردم حساس 
هستند؛ مسائلي مانند کودکان کار، زباله گرد و امنیت زنان که در این نمایشگاه 
مطرح شــده بود. هنر مي تواند جریان اجتماعي ایجاد کند و حس مشترك 
به وجود بیاورد. امیدوارم همكاران من این آثار را در جلد هاي مختلف منتشر 
کنند.« او همچنین عنوان کرد که برخي از کارهاي ارائه شده داراي پیشینه  
هنري ویژه اي هســتند و تصویر جالبي از گذشــته تهران را پیش روي افراد 
مي گذارند. شولتس، سفیر اتریش هم هنگام بازدید از آثاري که نشان مي داد، 
ایران همزمان با کرونا و محاصره اقتصادي مبــارزه مي کند، گفت: »این پیام 
مردم ایران که در سخت ترین فشارهاي اقتصادي و محاصره اقتصادي با کرونا 
نیز مي جنگند، باید به دنیا مخابره شود.«   به گزارش همشهري، در این نمایشگاه 
آثاري از تأثیرات مثبت دوچرخه در ترددهاي شــهري، امنیت زنان، اهمیت 
فاصله گذاري اجتماعي در جلوگیري از شیوع کرونا، آلودگي هوا، کودکان کار 
و اماکن تاریخي در قالب هاي مختلف هنري تصویري به نمایش درآمده است. 
جالب اینكه بخش زیادي از آثار خلق شده توسط بانوان صورت گرفته و قسمتي 

از نمایشگاه به تأثیر نور در ارتقاي سطح امنیت بانوان در شهر اختصاص دارد.

 نقد هنرمندانه مسائل شهري
در خانه هنرمندان

شهردار تهران و سفیر اتریش از نمایشگاه »تهران از منظر هنرمندان« 
بازدید کردند
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پاســخ ســفیر بریتانیــا 
 به ســؤاالت همشــهري 
درباره ترور، کرونا و تحریم ها
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   برهم زدن آرامش روانی مردم، بازی در میدان دشمن است
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: آنها که در طول دو و نیم 
سال اجرای سیاست ضد ایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف متوقف کردن اقتصاد ایران برسند 
امروز از آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانی اند و می خواهند در این چند هفته امواج منفی 
به اقتصاد بفرستند. حسن روحانی تاکید کرد: مردم اطمینان دارند که مقاومت اقتصادی نتیجه داده 
و تحریم کنندگان ناچارند از راه خود برگردند به همین جهت پیش بینی ها نسبت به آینده مثبت شده 
و رفتارهای اقتصادی در بازارهای مختلف همین را نشان می دهد. رئیس جمهور بر این باور است که 
ایجاد نگرانی نسبت به آینده کشور و برهم زدن آرامش روانی مردم دقیقا بازی در میدان دشمن است.  
او تصریح کرد: اگر چه این سختی ها و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را برای دولت ناهموارتر 
 کرد اما نسبتا توانسته این موضوع را نیز خنثی کند و از این نظر همه می بایست مراقب اقدامات و 
اظهارات خود باشند که آرامش فضای اقتصادی کشور و امنیت خاطر مردم مورد خدشه قرار نگیرد.

 طرحي كه ديــروز مجلس 
يازدهم  به نام طــرح »اقدام مجلس

راهبردي براي لغو تحريم ها« 
تصويب كرد، ادامــه حركتي بود كه جريان 
مخالف برجام از مجلس نهم شروع كرده بود. 
همان هايي كــه در مجلس دهــم برجام را 
نمادين به آتش كشيدند، ديروز پس از آنكه 
دولت را ملزم به خــروج از پروتكل الحاقي 
كردند، فرياد  اهلل اكبر سر دادند. همزمان در 
بازار روند كاهش قيمت  ارز و دالر، وارونه شد. 
در همان ساعات سخنگويان دولت، وزارت 
خارجه و ســازمان انرژي اتمي اعالم كردند 
مخالف اين طرح هستند و نظرات دولت در 

اين طرح منعكس نشده است.
مجتبي ذوالنــوري كه هم اكنــون رئيس 
كميسيون امنيت ملي است، همراه جمعي 
ديگر از نمايندگان طيف پايداري در مجلس 
دهم در اقدامي نمادين برجــام را به آتش 
كشيده بودند و ديروز در مجلس از تصويب 
طرح دوفوريتي مذكور ســرخوش بودند. 
برجام از همان تيرماه سال94 به محل تنازع 
و رقابت سياسي ميان مدافعان و مخالفانش 
بدل شد و حال كه 5ســال از آن مي گذرد با 
تغيير رياست جمهوري آمريكا و تقويت اميدها 
به ثمردهي اش، مجددا به محل مناقشــه 
تبديل شده و به زخمي سياسي مي ماند كه 
در آستانه انتخابات 1400سر باز كرده است.

يك ماه پــس از تصويــب اين قانــون در 
مجلس، دولــت جمهوري اســالمي ايران 
موظف اســت درصورت عدم اجراي كامل 
تعهدات كشــورهاي طرف توافق ازجمله 
كشورهاي 1+4 )آلمان، فرانسه، انگلستان، 
چين و روسيه( توافق هسته اي در قبال ايران، 
نظارت هاي فراتــر از پادمان ازجمله اجراي 
داوطلبانه پروتكل الحاقــي را متوقف كند. 
مالك شــريعتي، نماينده مــردم تهران در 
مجلس بعــد از تصويب اين طرح با اشــاره 
تلويحي به توقف بازرسي ها نوشت: بازرسان 

آژانس، به سالمت! 
به گزارش همشــهري، برخي حقوقدانان 
بين الملل مثل رضا نصــري صبح روزي كه 
مجلس قصد ورود به اين طرح را داشــت، 
هشــدار دادند اگر اجراي پروتكل الحاقي را 
متوقف و بازرس اخراج كنيــد، 2ماه ديگر 
آقاي بايدن همين موضوع را به نخســتين 
نقطه اجماع عليه ايــران تبديل مي كند و 
براي ملزم كردن ايــران به اجراي پروتكل و 
بازگرداندن بازرسان از شوراي امنيت سازمان 
ملل قطعنامه خواهد گرفت؛ چين و روسيه 

هم رأي خواهند داد! او بعد از تصويب طرح در 
مجلس هم نوشت: 2ماه ديگر يك قطعنامه از 
شوراي امنيت مي گيرند، آن وقت بايد امتياز 

بدهيد، آن قطعنامه را لغو كنيد! 
ميخائيل اوليانوف، نماينده دائم روسيه در 
سازمان ملل كه در 3ســال گذشته اي كه 
آمريكا از برجام خارج شــده، در هر مقطعي 
در جبهه ايران ايستاده و موضع گيري كرده 
بود يك روز قبل از ورود مجلس به اين مصوبه 
نوشــته بود: »علت و انگيزه اين تقاضا قابل 
درك است، اما احساسات و هيجانات هميشه 
به يافتن راه حل هاي درست كمك نمي كند. 
پروتكل الحاقي در جهت منافع همه ازجمله 

تهران است.«

مشت هاي گره کرده
نمايندگان ديروز با مشــت هاي گره كرده و 
شعارهاي مرگ بر اسرائيل و مرگ بر آمريكا 
و در فضايي كه يــادآور تجمعات اعتراضي 
عليه برجام در سال94 بود، با رأي به كليات 
و جزئيات طرحي كه زمينه ساز خروج ايران 
از پروتكل الحاقي است، زمينه پايان دادن به 
برجام را مهيا كردند، اما در خارج از بهارستان، 
نمايندگان به نقض قانون و تخطي از اصول 

176، 110 و 75 قانون اساسي متهم شدند.
از جمعه گذشته كه شهيدمحسن فخري زاده، 
چهره تأثيرگذار صنعت هسته اي - دفاعي در 
آبسرد ترور شد، تا ديروز مجلسي ها در لواي 
طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها كمر 
به پايان دادن به تعهدات ايران در برجام بسته 
و به دنبال اخراج بازرسان آژانس بين المللي 

انرژي اتمي هستند.
ديروز ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي مجلس در توضيح اهداف طرح 
مجلس گفت: هــدف  اين طــرح مقابله با 
تحريم هايي است كه از سوي كشورهاي غربي 
اعمال شده است. بايد اين اعمال تحريم ها 
را هزينه مند كرد، تحريــم عليه ايران رفتار 

بي هزينه اي نخواهد بود، تغيير محاسبه  غلط 
دشمنان هدف اين طرح است بايد به نحوي 
پيش رفت كه نه تنها اعمال تحريم هزينه مند 
شــده كه تخريب امنيت مردم و به شهادت 
رساندن دانشمندان هسته اي و مقام سياسي 

كشور هم رفتار بي هزينه اي تلقي نشود.
اگرچه محمدباقر قاليباف رأي به كليات طرح 
9ماده اي خروج از پروتكل الحاقي را دستاورد 
مجلس انقالبي خواند كه مي خواهد در رأس 
امور باشد، اما در آن سوي ميدان، اين اقدام 
مجلس، خارج از اختيارات قوه مقننه خوانده 
شد و علي ربيعي، سخنگوي دولت در اين باره 
گفت: مسئوليت هرگونه تصميم درباره برجام 
و برنامه هاي هســته اي براساس اصل176 
قانون اساســي فراقوه اي بوده است و هيچ 
نهاد و قوه اي به تنهايي نمي تواند خارج از اين 

چارچوب اقدام كند.

کدام بازي یك طرفه؟
به هر روي پيغام ها و پسغام هاي صاحب نظران 
برجام و مذاكرات هسته اي يكي بعد از ديگري 
رسانه اي مي شد، اما رئيس مجلس از تريبون 
مجلس اعالم كرد: تصويب كليات طرح اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع 
ملت ايــران حاوي اين پيغام بــود كه بازي 

يك طرفه به پايان رسيده است.
قاليباف ديروز با تصويب طرح مذكور شعار 
بازگشــت مجلس به رأس امور را داد، اما در 
داخل همان مجلس تذكرهايي درباره عدول 
پارلمان از حوزه اختياراتش داده شد؛ چنانچه 
غالمرضا نوري در جريان بررســي كليات 
طرح اقدام راهبردي بــراي لغو تحريم ها و 
صيانت از منافع ملت ايران با استناد به اصول 
75، 110 و 176 قانون اساسي در اخطاري 
گفت: طبق اصل176 به منظور تامين منافع 
ملي و پاســداري انقالب اسالمي و تماميت 
ارضي، شــوراي عالي امنيت ملي با وظايفي 
تشكيل شده است، اما ما در قالب اين طرح 

هيچ محلي براي شــوراي عالي امنيت ملي 
نگذاشته ايم؛ حال اينكه اين طرح يك تصميم 
براي موضوعات فني و اقتصادي نيســت و 

تصميمي ملي محسوب مي شود.
وي ادامه داد: در قانون اساسي صراحتا وظايف 
شوراي امنيت ملي پيش بيني شده است و 
موارد متعددي را ذكر كرده، تصميم گيري 
در موضوعات مهم و حساس كشور به اتخاذ 
تصميمات روزانه و ساعتي نياز دارد و منوط 
كردن به پروسه طوالني خالف 176 قانون 
اساسي است. همچنين اين طرح با اصول110 
و 75 قانــون اساســي نيز مغايــرت دارد. 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي 
اسالمي در پاســخ به اين اخطار گفت: اين 
اخطار را طبق اصل176 وارد نمي دانم؛ چون 
ما در مجلس شوراي اسالمي اختيار داريم و 
حق و وظيفه مجلس است كه در هر موضوعي 
در كشور دخالت كرده و تصميم گيري كند. 
اين ذات مجلس در رأس امور است؛ البته مهم 
اين بوده كه اين طرح مغايرتي با قانون اساسي 

و شرع نداشته باشد.

باید مانند کره شمالي و پاکستان باشیم 
طرح اقدام راهبردي بــراي لغو تحريم ها به 
صيانت از منافع ملت ايــران 9 ماده دارد كه 
در آن دولت موظف به ذخيره و توليد ساالنه 
120كيلوگرم اورانيوم با غناي 20درصد شده 
و سازمان انرژي اتمي ماهانه 500كيلوگرم 
اورانيوم غني ســازي  با ســطح پايين بايد 
نگهداري و توليد كند. بهره برداري از كارخانه 
توليد اورانيوم فلزي در اصفهان، بهينه سازي  
رآكتور آب ســنگين اراك و طراحي رآكتور 
آب سنگين 40مگاواتي ديگر با هدف توليد 
راديو ايزوتوپ هاي بيمارستاني در اين طرح 

پيش بيني شده است.
در طرح كميســيون براي خروج دولت از 
پروتكل الحاقي 2 ماه فرصت درنظر گرفته 
شده بود، اما در نشســت بعدازظهر ديروز 
مجلس عليرضا زاكاني، نماينــده تهران و 
چهره شناخته شده جريان دلواپسان برجام 
پيشنهاد كاهش اين زمان به يك ماه را مطرح 
و مجلس نيز با اكثريت آرا بــا آن موافقت 
كرد. از ديگر موافقان ايــن ايده محمدرضا 
صباغيان، نماينده بافق بــود، او در اين باره 
گفت: نشستن و تماشا كردن مشكلي را حل 
نمي كند بايد يا مانند كره شمالي و پاكستان 
يا مصر و ليبي باشيم. فرصت 2ماهه دادن به 
دشمن براي لغو تحريم ها زياد است و نبايد 

به آنها فرصت داد.

در تصویر نماینده ای که اخیرا در یك برنامه تلویزیونی متن انگلیسی برجام را اشتباه تلفظ می کرد، عالمت 4 به نشانه موافق با طرح مجلس نشان داده است   عكس: خانه ملت

گزارش

در حاشيه سياست

 سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران از 
عملكرد وزارت اطالعات نسبت به ارائه هشدارها و پيش بيني هاي 
الزم درخصوص ترور شهيد محسن فخري زاده دانشمند هسته اي 
كشور دفاع كرد. اظهارات علي ربيعي پاسخي به منتقدان عملكرد 
اطالعاتي ضعيف دولت در پيشگيري از حادثه ترور هفتم آذرماه 
معاون وزير دفاع بود. براســاس گــزارش ايرنا، علــي ربيعي در 
توضيحات خود گفت: برخالف آنچه گاهي در رســانه هاي بيگانه 
شنيده مي شود، در اين مورد خاص، ســازمان هاي جاسوسي و 
تروريســتي به رغم همه ادعاهاي زياد خود، زير پوشــش ما قرار 
داشــتند و محل وقوع و هدف ترور پيش بيني شده بود و با كمي 
دقت و رعايت پروتكل هاي حفاظتي مي توانستيم اين جنايت را 
ناكام بگذاريم. در همين حال، دستگاه هاي امنيتي مثل هميشه، 
براي بهبود هرچه بيشتر رويه هاي امنيتي و اطمينان از عدم تكرار 

اين اتفاق هاي ناگوار تمام تالش خود را به كار خواهند گرفت.
محسن فخري زاده عصر جمعه گذشــته در آبسرد دماوند در يك 
عمليات پيچيده به شــهادت رسيد. ســخنگوي دولت در پاسخ 
خبرنگاري درباره اظهارات دبير شوراي  عالي امنيت ملي كه گفته 
است سيســتم اطالعاتي ترور فخري زاده را پيش بيني كرده بود، 
گفت: مطالب مربوط به اظهارات آقاي شــمخاني را از دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي پيگيري كنيد. بنابر گزارش مطرح شده در 
دولت، در جريان حادثه شهادت شهيد گرانقدر فخري زاده، وزارت 
اطالعات با اشرافي كه داشته از چند ماه قبل و حتي چند روز قبل 
از حادثه، اطالعات الزم را در قالب هشدار انجام عمليات تروريستي 
به صورت دقيق، با جزئيات و ذكر مكان هــاي احتمالي و اهداف 
عمليات در اختيار ســازمان ها و نهادهاي حفاظتي مربوطه قرار 
داده بود. دبير شوراي عالي امنيت ملي هم اشاره كردند كه چون 
در 20سال اخير به صورت دائمي خبر ترور ايشان آمده بود شايد 

علت عادي گرفته شــدن خبر همين باشد. 
رئيس جمهور محترم نيز دســتور بررسي و 

پيگيري اين موضوع را داده اند و با دلسوزي و دقت همه نهادهاي 
اطالعاتي در كشور اين موضوع آسيب شناسي خواهد شد.

  تمام امور در دست مجلس نیست
حميد ابوطالبي، مشاور سياسي پيشــين دفتر رئيس جمهور، در 
حساب توييتري خود فيلم بخشــي از اظهارات ديروز محمدباقر 
قاليباف درباره اختيارات مجلس را منتشر كرد و نوشت:  »مسائل 
كالن حتي در حوزه فرهنگ ، اقتصــاد و... هم در اختيار مجلس 
نيست، چه رســد به امنيت ملي و تصميمات هسته اي، به جهت 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا و... . در هسته اي هم شوراي عالي امنيت ملي، قانون اساسي و 

تصميمات اين سال ها را دوباره بخوانيد!«

  شباهت مواضع سوپرانقالبي ها با رژیم صهیونیستي
مجيد انصاري، عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشاره به 
تشابه مواضع دشمنان كشور و جريان به ظاهر انقالبي درباره ترور 
شهيد فخري زاده به ايرنا گفت: چگونه مي توان از كنار هماهنگي 
كامل ترامپ و رژيم صهيونيستي و...  در مخالفت جدي با برجام و 
بازگشت آمريكا به آن، با جريان به ظاهر انقالبي اين روزها كه ترور 
را نتيجه برجام دانســته و در روزنامه ها و رسانه هاي خود، فرمان 
حمله به اين شهر و آن كشور و كشتن اين و آن مي دهند گذشت؟ 
اين فعال اصالح طلــب با بيان اينكه به عقيده وي دســتگاه هاي 
اطالعاتي كشور براي پيدا كردن سرخط حادثه ترور و حوادث ديگر 
پيشين، بايد حداقل نيم نگاهي هم به افراد به ظاهر »سوپرانقالبي« 
و يا مراكز تبليغي و رســانه اي و سازمان دهندگان برخي اقدامات 
عملي خودسر داشــته باشــند، تصريح كرد: اين افراد برخالف 
سياست هاي كلي نظام و خط مشي رهبر انقالب اسالمي و برخالف 
ضرورت عقل و شــرع و منافع ملي، از هر حادثه اي براي تشديد 
اختالفات، تضعيف قواي سه گانه، نهادها و دستگاه هاي خدمتگذار 
مردم و براي ايجاد نااميدي و بي اعتمادي در جامعه تالش مي كنند.

  ربط دادن ترور به برجام غلط است
يك فعال سياسي اصولگرا درباره گروهي كه ترور شهيد فخري زاده 
را به برجام و دولت پيوند مي زنند، گفت: »اهداف اين ترور كامال 
مشخص است و دولت، مجلس و رهبري ما هم اينطور فكر مي كنند. 
با اين حال اظهارات ديگري هم در اين رابطه مطرح مي شــود كه 
من آنها را تندروي و پرخاشگري به دولت مي دانم.« ناصر ايماني 
در گفت وگو با خبرآنالين تصريح كرد: »هرچند در مسئله برجام 
انتقاداتي به دولت وارد بود و حاال هم هست اما اينكه ما بخواهيم 
اين ترور را به اين منتسب كنيم كه اگر برجام نبود اين ترورها اتفاق 
نمي افتاد، اين حرف غلطي اســت. اگر برجام نبود باز اين ترورها 

انجام مي شد.«

  خطر ترامپ کمتر است
عباس عبدي، تحليلگر مسائل سياسي با اشاره به مصوبه جنجالي 
مجلس با موضوع توقف اجراي پروتكل الحاقي ان پي تي و مواضع 
اصولگرايان، در حساب كاربري خود در توييتر نوشت: با اين رفتاري 
كه از جنــاح اصولگرا در اين يكــي دو روز مي بينيم بايد دعا كرد 
ترامپ برگردد چون كارهايي كه انجام مي دهند تا تحريم ها باقي 
بماند، ناشي از عصبي شدن از شكست ترامپ است و خطرش براي 

ايران بيشتر از وجود ترامپ است.

  دفاع عجیب عضو پایداري از ترامپ
سيدمحمود نبويان، نماينده تهران در مجلس مدعي شد كه ترامپ 
نسبت به اوباما تحريم هاي كمتري را عليه ايران وضع كرده است! 
به گزارش جماران، اين عضو جبهه پايداري كه در برنامه شبكه افق 
حاضر شده بود، گفت: »من رفته ام شمرده ام، اوباما 12بار دستور 
تحريم داده و اين همه مي گوييم ترامپ، تنها 3 بار دستور تحريم 
داده است.« وي افزود: »شايد بگوييد اوباما 8سال رئيس جمهور 
بود و ترامپ 4سال، خب اگر ترامپ 4سال ديگر رئيس جمهور بود، 
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 4روز بعد از ترور شهيد محسن فخري زاده در آبسرد دماوند درحالي كه هنوز 
سیاست 
ابعاد اين عمليات فاش نشده، موضوع نحوه لو رفتن نام اين دانشمند برجسته خارجی

به يك مناقشه تبديل شده است. بعد از ترور محسن فخري زاده برخي جريانات 
سياسي مدعي شدند نام او توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان ملل لو رفته، ازجمله 
كساني كه اين ادعا را مطرح كرده اند جواد كريمي قدوسي و مالك شريعتي، 2نماينده مجلس 
هستند كه نفر اول گفته بود با دستور روحاني بين يوكيا آمانو، مديركل وقت آژانس و محسن 
فخري زاده مالقاتي انجام شده، شريعتي هم با انتشار متني از يك گزارش آژانس نوشته بود 
نام فخري زاده و محل كار او توسط آژانس منتشر شده است، با اين حال هر دو ادعا رد شد. 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي مالقات، مذاكره يا مصاحبه بين فخري زاده با هر مقام آژانس 

را تكذيب كرد و محمد جواد ظريف، وزير خارجه هم ادعاي دوم را رد كرد.

نام فخري زاده در قطعنامه 1747 بود
 ظريف، در مطلبي در صفحه اينســتاگرام خود نوشت: در نخســتين خبر شهادت دكتر 
فخري زاده كه در رســانه هاي فارسي زبان منتشر شــد، به دروغ ادعا شد كه »رسانه هاي 
اسرائيلي ادعا كرده بودند كه نام اين دانشــمند از طريق ليست هاي سازمان ملل به دست 
موساد رسيده است.« ظريف نوشت: »اين مطلب 180 درجه خالف واقعيت است و نام دكتر 
فخري زاده توسط آمريكا و رژيم صهيونيستي در اواسط دهه 80 شمسي به آژانس داده شد و 
در قطعنامه 1747 مصوب 4 فروردين 1386 در فهرست تحريم شوراي امنيت قرار گرفت.«

اين قطعنامه در دوران محمود احمدي نژاد عليه ايران صادر شد.
وزير خارجه اگرچه گفته است نام  شهيد فخري زاده از طريق اسرائيل در اختيار آژانس قرار 
گرفته، اما نحوه لو رفتن نام او كماكان يكي از ابهامات است. در اين رابطه فايل هايي در سايت 
يوتيوب وجود دارد كه براساس آن 8سال قبل گروهك تروريستي منافقين اطالعات نسبتا 
دقيقي درباره فخري زاده و خانواده اش منتشر كرده اند تا جايي كه در يكي از اين فايل ها به 
صراحت از آبسرد به عنوان محل تردد شهيد فخري زاده نام برده شده است. ظريف به مالقات 
سه جانبه بن سلمان، پمپئو و نتانياهو كه اخيرا خبر آن منتشر شده بود، اشاره كرد و  تحركات 

اخير در منطقه را توطئه آميز خواند.

ترور شهید فخري زاده؛ حمله به مذاکره کنندگان
به نوشته ظريف، بررسي و تحليل كليدواژه هاي 10هزار توييتي كه در چند ساعت اول پس از 
ترور در فضاي مجازي در اين زمينه منتشر شد، نشان مي دهد كه حدود 79 درصد توييت ها 
جهت گيري براي اختالف افكني داخلي )مخالفت با برجام، همكاري با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و مذاكره( تدوين شــده و تنها 21 درصد آنها عليه آمران و عامالن اين جنايت 
وحشيانه بوده است. ظريف با بيان اينكه نزديك 93 درصد اين توييت ها مربوط به حساب هاي 
مجعول و بي شناسنامه با سابقه كمتر از يك سال و عمدتا با منشأ خارجي بوده است، تصريح 
كرد: »مســئوالن و مردم هوشــمند ايران هيچ گاه فريب اين آخرين دست وپازدن هاي 
تروريست هاي بين المللي و جنگ طلبان بدنام و تندروي صهيونيست را نخواهند خورد و با 
هر مرام و مسلكي براي قطعي ساختن دستاوردهاي مقاومت قهرمانانه خود در برابر جنگ 

اقتصادي ترامپ و شركا انسجام و يكپارچگي خود را حفظ خواهند كرد.«

وزير امور خارجه  با انتشار متني ادعاي انتشار نام شهيد محسن فخري زاده 
توسط سازمان ملل را رد كرد

افشاگری ظریف
ظريف افشا كرد بعد از ترور شهيد فخري زاده،  79درصد توييت ها 

در اين باره در جهت مخالفت با برجام بوده است 

  منتقدان دولت، ترور شــهید فخري زاده را بهانه اي براي حمله به برجام و 
مذاکرات قرار دادند. خبرگزاري ایرنا دیروز تصاویري از اعطاي نشان درجه2 
خدمت از طرف رئیس جمهور به شهید فخري زاده منتشر کرد. تصاویري که به 
دالیل امنیتي در آن مقطع منتشر نشده بود. اخیرا محمود واعظي، رئیس دفتر 
رئیس جمهور نوشته بود: شهید فخري زاده همزمان با تیم مذاکره کننده، به دلیل 
نقش آفریني در توسعه و بالندگي صنعت صلح آمیز هسته اي،  نشان درجه2 

خدمت از دست رئیس جمهور دریافت کرده است.

سخنگوي وزارت خارجه: 
نظرات ما منعكس نشد

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه 
در نشست خبری ديروز خود به طرح مجلس 
اشاره كرد و گفت: شك نداريم كه نمايندگان 
مجلس به دنبال احقاق حقوق ملت هستند. 
مجلس عصاره فضايل ملت است و ترديدي 
نداريم به دنبال حفاظت از حقوق ملت است، 
ولي درباره اين طرح، دولــت نظرات خود را 
بيان كرده و به صراحت تأكيد كرده كه موافق 
اين طرح نيســت.  چراكه اين طرح ضروري 
و مفيد نيســت و معلوم نيست حقوق ملت 

با اين طرح محقق شــود. 
متأســفيم نظــرات ما 
منعكس نشــده است و 
مجلس مسير ديگري 

را طي كرده است.  
اميدواريم نظرات 
ســي  شنا ر كا
وزارت خارجــه 

لحاظ شود.

سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي: ابهامات افزایش می یابد

بهروز كمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی در صحن مجلس گفت:  اجراي پروتكل 
الحاقي هيچ مشكلي را در روند غني سازي  
ايجاد نمي كند، اما عدم اجــراي آن باعث 
ترديد و ابهام نسبت به برنامه هسته اي ايران 
خواهد شد. در اين شرايط سخت آنچه مهم تر 
از همه  چيز است، حفظ و تقويت انسجام ملي 
است. دشــمن از تمامي امكاناتش ازجمله 
فشار اقتصادي و ترور و سياست هاي شيطاني 
عليه جمهوري اســالمي ايران اســتفاده 
مي كند. الزم است براي انســجام، اميد را 

در بين مردم تقويت كرد، 
تزريق نااميدي در جهت 

منافع كشــور نيست 
و مأيوس كــردن 
مــردم باعــث 
در  مي شــود 
زمين دشمن 

بازي كنيم.

سخنگوي دولت: این طرح تحریم ها را دائمي  می کند
علي ربيعي، سخنگوي دولت با اشــاره به طرح مجلس گفت: به نظر دولت، 
موضوع از اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است و مسئوليت هرگونه تصميم 
درباره برجام و برنامه هاي هسته اي براساس اصل176 قانون اساسي فراقوه اي 
بوده اســت و هيچ نهاد و قوه اي به تنهايي نمي تواند خارج از اين چارچوب 
اقدام كند. مجلس هم نمي تواند در اين موضوعات وارد شود و قطعا شوراي 
نگهبان در مورد اين طرح به اين موارد توجه خواهد كرد و به محدوديت هاي 
قانوني، مالحظات و مصلحت هاي ملي توجه خواهد شــد. آنچه در عنوان 
طرح نمايندگان محترم آمده، برداشــتن تحريم ها ست. انباشت اورانيوم با 
غناي 20درصد و همينطور عدم اجراي پروتكل الحاقي منجر به دائمي شدن 

تحريم ها مي شود، در اين صورت به مذاكرات هسته اي و برجام 
نيازي نمي بود. ما قبل از برجام، پروتــكل الحاقي را اجرا 
نمي كرديم و صدها كيلوگرم اورانيوم با غناي 20درصد در 
اختيار داشتيم اما همچنان ذيل سخت ترين تحريم هاي 

چندجانبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوديم. 
بنابراين اگر هــدف از طرح آنطور كــه در عنوان 
آن آمده »اقدام راهبــردي براي لغو تحريم ها« 

باشد، براساس تجربه هاي پيشين، اين طرح 
شامل كيفيت غني سازي  و 
عدم اجراي پروتكل الحاقي، 
كمكــي به لغــو تحريم ها 

نمي كند.

دفاع سخنگوي دولت از عملكرد وزارت اطالعات 

 ترور پیش بیني شده بود
وزارت اطالعات چند روز قبل از حادثه به صورت دقيق، با جزئيات 
و ذكر مكان هاي احتمالي و اهداف عمليات،  اطالعاتي  در اختيار 

سازمان ها و نهادهاي حفاظتي مربوطه قرار داده بود

 ادامه در 
صفحه 7

مجلس دولت را ملزم كرد در صورت اجرا نشدن تعهدات اروپا، بازرسی های آژانس را متوقف كند

   قاليباف رأي به كليات طرح خروج از پروتكل الحاقي را دستاورد مجلسی خواند كه مي خواهد در رأس امور باشد
   ربيعی: مسئوليت هرگونه تصميم درباره برجام  براساس اصل176 قانون اساسي فراقوه اي است

تبعات تصمیم مجلس
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 شــهردار تهران در مراســم انتخابات 
دوره اي سازمان بين المللي متروپليس گزارش

به عنــوان نايب رئيــس اين ســازمان 
انتخاب شــد. اين كرســي مهمــي در گفتمان بين  
شهرهاي جهان به حساب مي آيد كه به پايتخت ايران 
تعلق گرفته اســت. اما اين انتخــاب از 2 بعد اهميت 
فراواني نه تنها براي تهران بلكه براي كالنشــهرهاي 
كشــور دارد. نخســت آنكــه جايــگاه بين المللي 
كالنشهرهاي ايران، به دليل بي توجهي به اهميت آن، 
نزديك بود به طور كلي از دست برود؛ مسئله اي كه پس 
گرفتن آن بســيار ســخت بوده و به راحتي به دست 
نمي آيد و دوم نيــز اينكه در شــرايط فعلي از لحاظ 
تحريم و فشــارهاي وارده به ايران، چنين رخدادي 
مي تواند فرصتي مناســب براي حل مشــكالت در 

شهرداري تهران و ديگر شهرداري هاي كشور باشد.
در همين ارتباط پيروز حناچي، شــهردار تهران پس 
از انتخابش به عنوان نايب رئيس ســازمان بين المللي 
متروپليــس بــه همشــهري گفــت: »متروپليس 
يك سازمان جهاني براي طرح موضوعات و مشكالت 
كالنشهرها و مشاركت جهاني درباره آنهاست. بسياري 
از مسائل كالنشهرهاي دنيا شــبيه هم است؛ اگرچه 
راه حل هاي متفاوت محله اي و منطقــه اي دارند اما 
مشكالت شان اغلب شكل هم است.« او با بيان اينكه 
حضور در عرصه همفكري و مشاركت اجتماعي در اين 
حوزه باعث ارتقاي سطح مديريتي شهر تهران مي شود، 
افزود: با وجود آنكه، از نظر جغرافيايي، شهرهاي بزرگ 
با هم فرق هايي دارند اما در مورد بسياري از مشكالت 
زيست محيطي، ترافيكي، جمعيتي، بازآفريني و توزيع 

عادالنه سرانه ها شباهت شــان با هم زياد است؛ حال 
شــهرداري ها از طريق تبادل تجربيات و اطالعات و 
گفتمان ازطريق ديپلماســي مي تواننــد براي رفع 

مشكالت و بهبود شرايط زيستي به هم كمك كنند. 
گفتني است كه شــهردار تهران همچنين به عنوان 
رئيس كارگــروه بازآفريني شــهري و معماري براي 
3ســال آينده در اين ســازمان بين المللــي انتخاب 
شــد و فعاليت خواهد كرد. او دقيقا بــه كارگروهي 
رفته كه دغدغه اصلي اش اســت و در ارائه برنامه هاي 
خود بــه طرح هايي  مثــل بازآفريني و ايجــاد موزه 
ســيمان، بازآفريني فضــاي فوقاني خطــوط ريلي 
تهران- تبريز، احيــاي كافه هاي قديمي و توســعه 
 عرصه هــاي همگانــي اشــاره كــرده و مي كنــد.

فعاليت 141عضو بدون وابستگي سياسي
متروپليس يك مؤسســه غيردولتي بين المللي است 
كه با اهداف غيرانتفاعي و بدون وابســتگي سياسي 
فعاليت مي كند و حوزه فعاليتش مديريت شهري كالن 
است. اين سازمان مهم جهان با هدف اتصال رهبران 
سياسي، سياســتگذاران و دســت اندركاران سراسر 
جهان به منظور حمايت از منافع كالنشهرها و بهبود 
عملكرد كالنشهرها در پرداختن به چالش هاي محلي 
و جهاني در ســال198۴ به ابتكار شهرداري پاريس 
بنيانگذ اري شد و در ســال198۵ در مونترال)كانادا( 
آغاز به كار كرد. اين سازمان هم اكنون 1۴1عضو دارد. 
شهرداري تهران از ســال1992 به عضويت انجمن 
كالنشهرهاي مهم جهان درآمده و شهرهاي تهران، 
كرج، مشهد، اهواز، شــيراز، اصفهان و تبريز از ايران 

عضو اين انجمن هستند. دفتر آموزش هاي منطقه اي 
متروپليس در كالنشهر مشــهد واقع شده است. در 
كنگره متروپليس كه در سال2017 در شهر مونترال 
برگزار شد، تهران هم به عنوان عضو هيأت مديره اين 
سازمان درآمد تا بتواند در تصميمات سازمان از حق 

رأي برخوردار باشد.
 در وب سايت اين سازمان آمده است؛ حكمراني متعهد 
كالنشهرها براي رويارويي با چالش هاي فراوان معاصر 
شهري بسيار مهم است. بنابراين، حل اين چالش ها از 
سوي كالنشهرها با مجموعه اي از ابزارها براي ايجاد 
شهرهاي پايدار و اســتفاده از تجربيات ديگر شهرها، 
و استفاده از 2راه محقق خواهد شــد؛ نخست انجام 
ديپلماسي شهري براســاس اصول توافق شده و دوم 
توســعه ظرفيت هاي شــهري مبتني بر بستر دانش 
ابزارها و منابع. هم اكنون اين سازمان به عنوان بخش 
كالنشــهري UCLG نيز فعاليت مي كند. ســازمان 
متروپليس توســط هيأت مديره اداره مي شــود كه 
رياست آن هم اكنون بر عهده ميشــل مولر)شهردار 

برلين( است.
 هيأت مديره حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه داده 
و درباره بودجه، سياســت هاي كاري و فعاليت هاي 
ســازمان تصميم گيــري مي كند. مجمــع عمومي 
نمايندگاني از قاره هاي مختلف را به عنوان عضو هيأت 
مديره)حداقــل 1۵ و حداكثر 22نفــر( برمي گزيند. 
عالوه بر رئيس، حداكثر 6رئيس مشترك، ۵نايب رئيس 
منطقه اي، دبيركل، رئيــس بخش زنان متروپليس و 

يك نفر نيز به عنوان خزانه دار برگزيده مي شود.
اهم فعاليت هاي شــهرداري تهران در سال هاي اخير 
به صورت زير اســت: برگزاري نشســت كميسيون 
متروپليس در تهران، مديريــت برخي از كميته هاي 
تخصصي متروپليس، عضويت در هيأت مديره سازمان 
كالنشهرهاي مهم جهان)متروپليس( 2017، امضاي 
تفاهمنامه همكاري بين شــهرداري تهران و سازمان 
كالنشهرهاي مهم جهان )متروپليس( 2017، شركت 
در پروژه بانك اطالعات متروپليس2018 و شركت در 
نشست هاي ساالنه و سه ســاالنه متروپليس)آخرين 

نشست در خائوتنگ، آفريقاي جنوبي، 2018(.
امسال موضوعاتي مانند خشونت عليه زنان، زندگي 
در شهر هاي هوشمند، فضاي سبز، مكان هاي عمومي 
شــهري، تغييرات آب و هوايي، دسترسي يكسان به 
امكانات شــهر و بيش از همه مقابله بــا بيماري هاي 
همه گير در ســازمان متروپليس مورد بررســي قرار 
گرفتند كه به همين نسبت در سطح جهاني نيز اهميت 
پيدا كرده اند. در آخرين جلسه اين سازمان كه به دليل 
محدوديت هاي ناشي از كرونا به صورت مجازي برگزار 
شد، شهردار گوانگجو به عنوان رئيس انتخاب شد كه 
تا سال2022 اين سمت را برعهده خواهد داشت و در 
اين سال رياست را به شــهردار بوگوتا انتقال خواهد 
داد. شهرداران تهران، برلين، بارسلونا، منطقه گوتنگ 
)آفريقاي جنوبي(، مونترال و مونته ويدئو نيز در اين 

مدت نايب رئيــس خواهند بــود. محمدرضا كاليي 
شهردار مشهد، شهرداران سئول و روساريو )آرژانتين( 

نيز معاونان منطقه اي اين سازمان هستند.
در اين بين »ون گوهوي« شــهردار شهر پرجمعيت 
گوانگجو در چين، پس از انتخاب به عنوان رئيس اين 
سازمان تأكيد كرد كه كالنشهر ها مي توانند در زمينه 
راه حل هــاي ضد همه گيري بيماري هــا، حفاظت از 
محيط زيست، بالياي طبيعي و ساير چالش هاي پيش 
رو تجربيات خود را با يكديگر در ميــان بگذارند و از 
اين راه به نياز هاي جمعيت شهرنشــين پاسخ دهند. 
پيش از او مايكل مولر شــهردار برلين اين ســمت را 

به عهده داشت.
 

خبري مسرت بخش براي شهر تهران
حامد مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توســعه 

شهري و امور شوراي شهرداري تهران:
در زماني كه به دليل تحريم هاي بين المللي، عوارض 
و تأثيرات ناشي از كرونا، ايران در انزوايي ناخواسته و 
جهاني قرار گرفته است، خبر انتخاب شهردار تهران 

به عنوان نايب رئيس كالنشهرهاي 
جهان خبري بسيار مسرت بخش 
براي شهر تهران و دولت جمهوري 
اسالمي ايران تلقي مي شود. اين 
ايده كه شــهردار تهران مي تواند 
فراتر از مســئوليت هاي اجرايي 
كه در اداره شهر بر عهده دارد در 
موقع نياز كشــور، در حد و قواره 
ملي و بين المللي ظاهر شــده و 
بخشي از وظيفه ديپلماسي را در 
راستاي كمك به دولت، بر دوش 
كشد امري بسيار مهم و ارزشمند 
است. به زعم من اين نمونه خوبي 
از همكاري دولت و شــهرداري 

براي منافع ملي است كه مي تواند و بايد تداوم يابد.

تأثير مهم در ديپلماسي شهري
شهربانو اماني، عضو شوراي شهر تهران:

اعضاي نهادهــاي بين المللي ازجملــه متروپليس 
مي توانند تجارب جهان را در اختيار يكديگر بگذارند؛ 
به ويژه در بحث شهرســازي و توســعه شــهرهاي 
كالن جهان. متروپليس نهادي اســت كه هرساله 
نشست هايي را برگزار مي كند كه شهردار تهران هم 
درآن حضور دارد، بسيار بااهميت است اينكه شهردار 
تهران به عنوان نايب رئيس ســازمان كالنشهرهاي 
مهم جهان انتخاب مي شــود، قابل تقدير و احترام 
است. طبيعتا اين امر به صرف اينكه شهردار پايتخت 
ايران انتخاب شود، اتفاق نيفتاده است، بلكه به خاطر 
عملكرد و رفتار آقاي حناچي چنين انتخابي صورت 
گرفته است. بنده اين انتخاب را به شهروندان تهراني، 
شــخص آقاي دكتر حناچي، مجمع كالنشهرهاي 

كشــور و همچنين شــوراي شــهر تهران تبريك 
مي گويم.

با توجه به اينكه آقاي حناچي استاد دانشگاه است، 
تجربه كافي را دارد و صاحب ســبك در معماري و 
شهرداري به حســاب مي آيد، مي توانيم اين فرصت 
را غنيمت بشــماريم. بنابراين، حضور آقاي حناچي 
به عنوان نايب رئيس متروپليس مي تواند در ديپلماسي 
شهري، معرفي پايتخت كشــور و معرفي فرهنگ و 
هنر و معرفي پتانسيل هاي شــهر تهران تأثيرگذار 
باشد. مخصوصا با تخصصي كه شهردار تهران دارد، 
مي تواند پيشنهادها و نظرهاي سازنده را به سازمان 

كالنشهرهاي مهم جهان ارائه دهد.

استفاده از پلتفرم متروپليس به نفع شهر تهران
غالمحسين محمدي، رئيس مركز ارتباطات و امور 

بين الملل شهرداري تهران:
سازمان كالنشهرهاي مهم جهان يكي از سازمان هاي 
بين المللي راهبر در حوزه مديريت شهري است كه 
بخش كالنشهري سازمان ملل متحد يا دولت محلي 
را هم برعهده دارد. دوره رياست 
3ساله است اما امسال مقرر شد، 
به يك و ســال نيم تبديل شود. 
پيروز حناچي شهردار تهران هم 
براي نخســتين بار به عنوان يكي 
از ۵ نايب رئيــس متروپليس در 
حوزه معماري و بازآفريني شهري 
انتخاب شد. انتخاب نايب رئيسان 
به اين شكل اســت كه در حوزه 
تخصصي خودشان هم به رئيس 
سازمان مشــاوره مي دهند و هم 
در موضوعات تخصصي به عنوان 

رئيس جلسه شركت مي كنند.
اساســا عضويت در سازمان هاي 
بين المللي شهري مانند متروپليس سبب مي شود 
تا يك شهر عضو يك شــبكه بين المللي شود. يك 
شبكه بزرگ از شهرها كه فعاليت هاي مشتركي در 
حوزه پروژه هاي شــهري و ديپلماسي شهري دارند 
و تجربيات را با هم به اشتراك مي گذارند. مي توان از 
شهرهاي بزرگ و سازمان هاي اينچنيني در پروژه هاي 
شهري كمك هاي فني، تخصصي و مالي گرفت. يكي 
از مهم ترين دســتاوردهاي اين انتخاب، استفاده از 
پلتفرم متروپليس به نفع شهر تهران است. در واقع 
مي توان رويه ها و اقدامات در تهران را در نشست ها و 
رويدادهاي اين سازمان به جهانيان معرفي كرد. زماني 
كه شهردار تهران به عنوان نايب رئيس سازمان بزرگ 
شهري انتخاب مي شود به لحاظ ديپلماسي شهري 
بسيار با اهميت اســت و مي توانيم باب گفت وگو در 
حوزه شهري را با شــهرهاي مطرح جهان در قالب 
موقعيتي كه شــهردار تهران به عنــوان نايب رئيس 

متروپليس دارد، داشته باشيم.

با انتخاب شهردار تهران به عنوان نايب رئيس سازمان بين المللي متروپليس فراهم شد؛

شهرداران گوانگجو و بوگاتا مشتركا به عنوان رئيس و پيروز حناچي شهردار تهران به همراه شهرداران برلين، مونته ويدئو، بارسلون، خائوتنگ و مونترال به عنوان 
نايب رئيسان متروپليس انتخاب شدند

فرصت گفت وگوي تهران با شهرهاي جهان

خبر

كار و ورزش با دوچرخه

2سال پيش بود كه نخستين گشت زني 
صبحگاهي در حوزه استحفاظي ام را با 
دوچرخه انجــام دادم و امروز اين كار 
تبديل به يك رويه شده است. استفاده از اين وسيله حمل ونقل پاك 
در بازديدهاي ميداني كمك مي كند تا مشكالت را بهتر رصد كنم و 
دسترسي به برخي  معابر مانند پياده روها، بوستان ها و كوچه هاي 
باريك را كه با ماشين ميسر نيست،  سهل و آسان مي كند. عالوه بر 
بحث كاري، ركاب زدن ورزش است و حس شادابي و نشاط ايجاد 
مي كند. در مدت 2سال ارتباطات با مردم بهتر و حتي آنها ترغيب 
شــدند تا براي انجام كارهاي روزمره از دوچرخه استفاده كنند. 
در مقايسه با سال هاي گذشته زيرساخت هاي خوبي در راستاي 
توسعه دوچرخه سواري فراهم شده اســت كه مي توان به احداث 
مسير ويژه دوچرخه ســواران و راه اندازي و افزايش ايستگاه هاي 

بيدود اشاره كرد.
اســتفاده از اين وســيله نقليه عمومــي پاك از يك ســو نقش 
تأثير گذاري در كاهش آلودگي هوا دارد و از ســوي ديگر منجر به 
كم شدن بار ترافيك در معابر پرتردد مي شود. اين روزها كه همه 
درگير بحران كرونا شده اند و با كمبود ناوگان حمل ونقل عمومي 
مواجهيم، براي رعايت فاصله اجتماعي و حفظ ســالمتي خود و 
اطرافيان، دوچرخه بهترين گزينه اســت. با رعايت پروتكل ها و 
بدون دغدغه و نگراني مي توان از دوچرخه اســتفاده كرد و مردم 
هم مطمئن باشند كه دوچرخه هاي اشتراكي مستمر ضدعفوني 

مي شوند. 
دوچرخه سواري قطعا نيازمند امكانات و تجهيزاتي است كه با توجه 
به اقدامات اخير انجام شده توسط مديريت شهري، بايد پذيرفت 
هنوز هم موانع و مشكالت وجود دارد. عبور و مرور موتورسواران از 
مسير ويژه دوچرخه، پارك خودروها در اين مسيرها و نبود جاي 
پارك مناسب و مطمئن، نمونه هايي هستند كه با همت مسئوالن 

و همراهي مردم مرتفع مي شوند.
نهادينه شدن فرهنگ دوچرخه سواري در ميان مردم نيازمند تأمين 
امنيت و ايمني به لحاظ ترافيكي و عمراني و... اســت. حتي براي 
تشويق شهروندان به اســتفاده از دوچرخه بايد برنامه ريزي هاي 
دقيق و اصولي براي مدارس، دانشــگاه ها و ساير مراكز آموزشي 
داشته باشيم؛ چراكه پابه ركاب شدن تعداد زيادي از نسل نوجوان 
و جوان در شهر زمينه را براي استفاده بيشتر از اين وسيله بي دود 

فراهم مي كند.

   گرمخانه ازگل شبانه روزي مي شود
گرمخانه ازگل با هدف حمايت و ســاماندهي افراد كارتن خواب و 
بي خانمان و در قالب طرح »زمستان گرم« شبانه روزي مي شود. 
به گزارش همشهري، با سرد شــدن هوا پذيرش بي خانمان ها در 
گرمخانه ها شروع شده است و به گفته مالك حسيني، مديرعامل 
سازمان رفاه و خدمات و مشاركت هاي اجتماعي، مددكاران تالش 
مي كنند در تمام گرمخانه ها با رعايت پروتكل هاي ستاد مقابله با 
كرونا، خدمت رساني مطلوبي به اين اقشار آسيب ديده جامعه ارائه 
دهند. ساماندهي افراد كارتن خواب و بي خانمان از آبان ماه شروع 
شده و تا پايان فروردين سال آينده ادامه دارد. حسيني با اشاره به 
نحوه پذيرش مددجويان در گرمخانه ها گفت: »محدوديت پذيرش 
در گرمخانه هايي كه شبانه روزي هستند مانند ازگل، وجود ندارد و 
مددجويان در هر ساعت از شبانه روز مي توانند به آنجا مراجعه كنند 
و اجباري هم براي خروج شان نيست.« به گفته او محدوديت ساعتي 
براي حضور وجود ندارد اما خروج از گرمخانه هاي شبانه روزي با 
اختيار مددجويان و البته در ساعات تعيين شده امكان پذير است.

   وام 150ميليون توماني براي بافت فرسوده
وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد افزايش ســقف تسهيالت نوسازي 
بافت فرسوده تا سقف 1۵0ميليون تومان در كالنشهرها را به هيأت 
دولت ارائه كرده اســت. به گزارش همشــهري، در اين پيشنهاد كه 
ذيل اصالح ماده17 آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني شــهري 
مصوب10 خــرداد1397 هيأت دولت به كميســيون اقتصاد دولت 
تقديم شده، افزايش سقف تسهيالت مشاركت مدني نوسازي بافت 
فرســوده به ازاي هر واحد مســكوني در كالنشــهرها و ساير شهرها 
به ترتيب تا 1۵0 و 120ميليون تومان است و تسهيالت وديعه مسكن 
هم به ترتيب در كالنشهرها و ساير شــهرها، 60 و ۴۵ميليون تومان 
درخواست شده است. همچنين وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد داده 
تا نرخ سود تسهيالت نوسازي بافت فرسوده در مناطق مرزي به نرخ 
سود قرض الحســنه )۴درصد( كاهش يابد و موافقت دولت با اعطاي 
تسهيالت نوسازي بافت فرسوده به سازندگاني كه مايل به ساخت وساز 
در خارج از بافت هاي مصوب شــهري اند خواســته ديگر وزارت راه و 
شهرسازي است تا شركت بازآفريني شهري با عوايد حاصل از فروش 
واحدهاي مســكوني ساخته شــده، به متقاضيان نوسازي بافت هاي 

فرسوده تسهيالت پرداخت كند.

دويست و پنجاه و دومين جلسه شوراي اسالمي شهر 
تهران روز گذشته با تأكيد بر بررسي 12پرونده پالك شورا

ثبتي باغ شــروع شــد و بــا تذكراتي مربــوط به 
تعيين تكليف معاونت توسعه منابع انساني، لزوم اجراي مصوبات 
شورا توسط شهرداري تهران، بي توجهي به حق نظارت مالي شورا 
در به كارگيري افراد بدون تأييد شــورا، وضعيت خانه تاريخي زند 
نوابي، كوتاهي در ارائه اليحه ضوابط كنترل آاليندگي پايانه هاي 
اتوبوســراني و ترمينال ها و عدم كمك دولت درخصوص توســعه 
حمل ونقل عمومي همراه بود. مهم ترين خبر اين جلسه، تكذيب 
تراكم فروشي به بيمارستان هاي ســازمان تأمين اجتماعي توسط 

رئيس شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران بود.
روز گذشته اعضاي شوراي شــهر همچنين دور هم جمع شدند 
تا در مورد 12پرونده ثبتي باغ كه جزو ريه هاي تنفســي پايتخت 

محسوب مي شوند و در نوبت رسيدگي قرار داشتند، تصميم گيري 
كنند.  

در پايان جلســه نيز محسن هاشمي رفســنجاني، رئيس پارلمان 
شــهري در جمع خبرنگاران حاضر شد و موضوع تراكم فروشي به 
بيمارستان هاي تأمين اجتماعي را تكذيب كرد و گفت: »برخي از 
بيمارستان هاي سازمان تأمين اجتماعي مانند بيمارستان ميالد، 
پايان كار ندارند و براي دريافت آن بايد عــوارض بپردازند و چون 
شهرداري به تأمين اجتماعي بدهي دارد، مبلغ عوارض و بدهي ها 

در حال تهاتر است.«
او در ادامه به احقاق حقوق شوراها اشاره و عنوان كرد: »براساس 
قوانين، تصويب عوارض در شــهر برعهده شوراهاســت، اما گويا 
شوراي نگهبان با اين موضوع مخالف بوده و ايرادي به مصوبه قبلي 
مجلس داشته؛ به صورتي كه شوراي شهر را براي تصويب عوارض 

دخيل ندانسته و به همين دليل مصوبه به مجلس شوراي اسالمي 
برگشت داده شده است. متأسفانه مجلس شوراي اسالمي هم بدون 
آنكه برداشت درستي از اين امر داشته باشند بر نظر شوراي نگهبان 
صحه گذاشتند؛ بنابراين در تالش هستيم تا با پيگيري هاي الزم 

حقوق شوراها را زنده كنيم.«

تذكرات اعضاي شوراي شهر
   محمدجواد حق شناس: يكي از مشــكالتي كــه در اجراي 
قانون در حوزه شــهرداري تهران وجود دارد، آن است كه شوراي 
شهر تهران با تمام تالش و كار كارشناسي و پيگيري، زحمت تهيه 
طرح ها و لوايح را متحمل شده و نهايتا مصوبه اي جهت اجرا ابالغ 
مي شود. تذكر بنده اين است كه چرا شــهرداري تهران نسبت به 
اجراي اين مصوبــات بي توجهي مي كنــد؛ به طوري كه مصوبات 
شوراي اسالمي شهر تهران پس از گذشت حدود يك سال همچنان 

ابالغ نمي شود.

  مجيد فراهاني: ارتقاي سطح سالمت و انضباط مالي و مقابله 
با تخلفات مالي و محاســباتي يكي از انتظارات بحق شهروندان از 

شوراي شهر است كه به رغم تصريح قانونگذار در تبصره ذيل بند30 
ماده80 قانون شوراها و به رسميت شناختن حق نظارت مالي شورا 
حين خرج با تأييد ذيحســاب و قائم مقامان ذيحساب و تأكيدات 
مكرر شــورا در مصوبات تعيين و انتخاب قائم مقامان ذيحســاب 

متأسفانه شاهد بي توجهي هاي مكرر شهرداري هستيم.

 حجت نظري: خانه تاريخي زند نوابي، يكي از آثار ارزشــمند 
تهران است كه در ضلع شمال شــرقي ميدان فلسطين قرار دارد 
و زمستان ســال138۴ با قدمت دوره پهلوي اول، در فهرست آثار 
ملي كشور ثبت شده بود. مالك در سال88 براي خارج كردن بنا از 
فهرست آثار ملي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و 11شهريور 
همان سال، اين بنا به دليل استناد ديوان به قانون ثبت آثار مبني و 
با اين استدالل كه تنها آثاري كه تا پايان دوره زنديه احداث شده 
باشند داراي شئون ملي هستند و همچنين با استناد به استفساريه 
فقهاي شوراي نگهبان، اين اثر را از فهرست آثار ملي كشور خارج 
مي كند. اين بنا با رأي ديوان از ثبت خارج شــد و تا امروز، حدود 
1۴اثر تنها در شهر تهران از ثبت خارج شده اند. تذكر بنده اين است 
كه سكوت و تاريخ گذشتگي قانون موجبات خروج آثار تاريخي از 

فهرست آثار ملي و نابودي آنها مي شود.

 شــهربانو اماني: مطابق بند11 ماده۵۵ برنامه ۵ساله سوم، 
شهرداري تهران موظف شد تا در راستاي كاهش و كنترل انتشار 
آالينده هاي محيطي هوا ناشــي از ايســتگاه هاي اتوبوســراني 
درون شــهري و پايانه هاي اتوبوســراني برون شــهري مستقر در 
محدوده شــهر تهران، اليحه ضوابط كنترل آاليندگي پايانه هاي 
اتوبوســراني و ترمينال ها را طي 6ماهه اول برنامه جهت تصويب 
به شورا ارائه كند. متأسفانه با گذشــت حدود 2سال، تاكنون اين 
اليحه به شورا ارسال نشده اســت. ضرورت دارد نسبت به تسريع 
در ارسال اليحه ضوابط كنترل آاليندگي پايانه هاي اتوبوسراني و 

ترمينال ها اقدام شود.

  سيدحسن رسولي: طبــق قانون ۵۴ شــهرداري ها سازمان 
اداري شهرداري بايد با اطالع شوراي شــهر تصميم گيري كند و 
سپس اين تصميم به تصويب وزارت كشور برسد. درهمين ارتباط 
بايد وضعيت معاونت توسعه منابع انساني شهرداري روشن شده 

و تعيين تكليف شود.

احسان يلوه
شهردار ناحيه يك منطقه6

متروپليس يك مؤسسه 
غيردولتــي بين المللي 
اســت كــه بــا اهداف 
غيرانتفاعــي و بــدون 
سياســي  وابســتگي 
فعاليت مي كند و حوزه 
فعاليتــش مديريــت 

شهري كالن است

رئيس شوراي شهر تهران در حاشيه جلسه روز گذشته پارلمان شهري و در جمع خبرنگاران اعالم كرد:

تراكم فروشي به بيمارستان ها صحت ندارد

عزم جهاني براي حل مسئله كودكان كار
معاون امور فرهنگي و اجتماعي كه به نمايندگي از شــهرداري تهران در 
نشست مجازي مشترك يونيسف، UCLG  و متروپليس، دعوت شده بود 
گفت: »كودكان به عنوان يكي از اصلي ترين گروه هاي هدف اغلب فعاليت هاي 
اجتماعي، در برنامه ريزي هاي مديريت اجتماعي شهر جايگاه مشخص و 
تعريف شده اي داشته و دارند. اكنون نزديك به 3 دهه از پيوستن ايران به 
كنوانسيون حقوق كودك مي گذرد و حدود يك دهه است كه تهران طرح 
شهر دوستدار كودك را پذيرفته است.«محمدرضا جوادي يگانه ادامه داد: 
»شهرداري ظرفيت هاي محلي خود را براي تشكيل كارگروه هاي آموزشي در سطح محالت و توليد و توزيع 
محصوالت آموزشي ، نوشتاري ، ديداري و شنيداري در راستاي ارتقاي آگاهي هاي عمومي شهروندان در 
مورد حقوق و تكاليف شهروندي و زمينه سازي  براي تحقق چشم انداز طرح »تهران؛ شهر دوستدار كودك« 
متمركز كرده است.«او گفت: حل مسئله كار كودكان در صنعت زباله كه از بدترين انواع كار كودك است 
همواره مسئله شهرداري كالنشهر تهران بوده و با شروع پاندمي اين مسئله بيش از پيش مورد توجه قرار 
گرفته است. وي تأكيد كرد: »شهردار طي بخشنامه اي استفاده پيمانكاران طرف قرارداد شهرداري از اين 
كودكان را ممنوع اعالم كرد. با اين حال ساده انگارانه است اگر بپنداريم حضور اين كودكان در بدترين نوع 
كار كودك به سادگي قابل حل است. اين كودكان در بســتر فرايندهاي پيچيده اي از مسائل اقتصادي و 
سياسي ناشي از جنگ هاي بي پايان در افغانستان و تحريم هاي ظالمانه عليه ايران به نقطه كنوني رسيده اند 
و بهبود شرايط زندگي آنان به عزمي جهاني نيازمند است.« اين مقام مسئول در پايان گفت: »تالش ما بر اين 
است كه تهران شهر دوستدار كودك باشد و در اين راه بيش از هر چيزي به انباشت سرمايه هاي اجتماعي 
محالت و شكوفايي اين سرمايه ها در راســتاي ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان و به خصوص كودكان و 

خانواده هايشان اميد داريم.«

ث
مك

شهربانو اماني: حضور آقاي حناچي به عنوان 
نايب رئيــس متروپليس مي توانــد در معرفي 

فرهنگ و هنر  تهران  تأثيرگذار باشد

پيروز حناچــي: حضور 
در عرصه متروپليس باعث 
ارتقاي سطح مديريتي شهر 

تهران مي شود

حامد مظاهريان:  شــهردار تهران با حضور در متروپليس 
مي تواند فراتر از مسئوليت هاي اجرايي در حد و قواره ملي و 

بين المللي ظاهر شود

غالمحسين محمدي: شهردار تهران براي نخستين بار 
به عنوان يكي از ۵ نايب رئيــس متروپليس در حوزه 

معماري و بازآفريني شهري انتخاب شده است
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گزارش

تب تورم اجاره از 47درصد گذشت

 آمارهاي رسمي از افزايش 47.4درصدي 
 تورم بازار اجاره در تابستان امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل حكايت دارد

تخليه اثرات تورمي جهش قيمت مسكن در قيمت اجاره ادامه دارد 
و براساس آمارهاي رسمي، منجر به رشــد 47.4درصدي قيمت 
اجاره بهاي شهر تهران در تابســتان امسال نسبت به تابستان سال 
قبل شده اســت. طبق اعالم مركز آمار ايران، ميانگين رشد قيمت 
مسكن شهر تهران در اين فصل نســبت به فصل مشابه سال قبل 
76.4درصد بوده كه حدود دوســوم آن در بازار اجاره تخليه شده 
است. به گزارش همشهري، قيمت اجاره مسكن تابعي از ارزش واحد 
مسكوني است و در ميان مدت، همواره رابطه اين دو به نقطه تعادلي 
رسيده است. در اين وضعيت، هرگونه رشــد در بازار مسكن دير يا 
زود در بازار اجاره نيز منعكس خواهد شــد. به ناچار، اثرات تورمي 
جهش قيمت مسكن نيز با جهش قيمت اجاره ظهور خواهد كرد؛ 
همچنان كه در تابستان امسال، بخشي از تورم انباشته بازار مسكن 
در بازار اجاره تخليه شد و رشد 15.2درصد اجاره بها نسبت به فصل 

بهار را رقم زده است.

تب تورم در بازار اجاره
در سايه جهش قيمت زمين و مسكن در تابستان امسال، بازار اجاره 
نيز باوجود ماهيت ضد تورمي مصوبه ستاد مقابله با كرونا مبني بر 
تمديد اجباري قراردادهاي اجاره، با رشــد نسبتا سنگين قيمت ها 
مواجه شــده اســت به  اين گونه كه در تابستان امســال ميانگين 
قيمت اجــاره هر مترمربع زيربناي مســكوني در شــهر تهران به 
64هزارو191تومان رسيده و ركورد رشــد 15.2درصدي نسبت 
به فصل بهار را ثبت كرده است. براســاس اين اطالعات، نرخ تورم 
نقطه به نقطه بازار اجاره تهران در فصل تابســتان امسال نسبت به 
تابستان پارسال از 47.4درصد رســيده كه حدود 20درصد باالتر 
از تورم عمومي اســتان تهران در اين فصل اســت. براساس اعالم 
مركز آمار، تعداد قراردادهاي اجاره در تابســتان امســال با رشد 

10.2درصدي نسبت به تابستان پارسال مواجه شده است.

تحوالت زمين تهران در تابستان
رشد قيمت زمين همواره يكي اصلي ترين عوامل گراني مسكن بوده 
و به خصوص در كالنشهرها به واسطه محدوديت هاي زمين شهري، 
اثرگذاري اين عامل بيشتر به چشم آمده است. تا جايي كه مثال در 
شهر تهران به طور ميانگين 50درصد هزينه توليد مسكن مربوط به 
قيمت زمين و حتي در برخي از نواحي، سهم قيمت زمين از هزينه 
تمام شده مسكن به باالي 80درصد نيز مي رسد. آنگونه كه آمارها 
نشان مي دهد، در تابستان امســال نيز اين محرك گراني مسكن 

فعال بوده و تورم آن 10.1درصد از تورم مسكن بيشتر بوده است.
اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار ايران از رشد 86.5درصدي 
قيمت زمين و ســاختمان كلنگي شــهر تهران در تابستان امسال 
نسبت به تابستان حكايت دارد. براساس آمارها، ميانگين قيمت هر 
مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در اين فصل به 
34ميليون و793هزار تومان رسيده كه ازنظر ارز 86.5درصد و ازنظر 
تعداد معامالت 92.2درصد نســبت به تابستان پارسال رشد كرده 
اســت. نكته قابل توجه اينكه تورم فصلي قيمت زمين و ساختمان 
كلنگي در تابستان امسال نسبت به فصل بهار 36.4درصد بوده كه 

7.9درصد بيشتر از تورم مسكن در اين بازه زماني است.

تحوالت تابستاني بازار مسكن
در تابستان امســال، متوســط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي 
مسكوني در شهر تهران نيز به 24ميليون و146هزار تومان رسيده 
كه نسبت به فصل قبل 28.3درصد و نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل 76.4درصد افزايش نشــان مي دهد. براســاس آمارها، تعداد 
معامالت مسكن در تابستان امســال 162.5درصد بيش از تعداد 
معامالت تابســتان پارســال بوده كه دليل اصلي آن ركود جدي 
معامالت اين بازار در سال قبل اســت. يكي از عوامل محرك رشد 
قيمت مسكن، تورم نهاده هاي ساختماني و گراني مصالح پرمصرف 
در توليد مســكن اســت كه تورم نقطه به نقطه برخي از آنها نظير 
محصوالت فوالدي در تابســتان امسال نسبت به فصل مشابه سال 
قبل از 150درصد نيز فراتر رفته است. تورم نهاده هاي ساختماني از 
يك سو با باال بردن هزينه توليد مسكن، ميزان عرضه بازار را تهديد 
مي كند و از سوي ديگر تورم انتظاري در بازار خريدوفروش مسكن را 
نيز باال مي برد. برايند اين وضعيت رشد افسارگسيخته قيمت مسكن 
در معامالت است كه در بهار و تابستان امسال به طور ميانگين در هر 

ماه 10درصد افزايش يافته است.

كالن

دالر

شوك مجلس به سكه و ارز
قيمت هر دالر آمريكا ديروز بعد از تصويب كليات طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها در مجلس دست كم 

1000تومان افزايش يافت و تا لحظه تنظيم اين گزارش به 26هزارو400تومان رسيد

به دنبال تصويب كليات 
طرح اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم ها از ســوي 
مجلس ديروز قيمت طال 
و ارز دوباره سير صعودي را طي كرد به طوري 
كه قيمت دالرتا لحظــه تنظيم اين گزارش 
به محدوده 26هزارو400تومان و قيمت هر 

سكه به 12ميليون و400هزا تومان رسيد.
به گزارش همشــهري، نماينــدگان مجلس 
ديروز كليات طــرح اقدام راهبــردي براي 
لغو تحريم ها را تصويــب كردند. نمايندگان 
همچنين در بررسي ماده6 اين طرح به دولت 
يك ماه براي توقف پروتــكل الحاقي فرصت 
دادند. براساس اين پيشــنهاد به طرف هاي 
برجامي يك مــاه فرصت داده مي شــود تا 
تحريم هاي بانكي و نفتي ايران را به طور كامل 
برطرف كنند و در صورت تحقق نيافتن اين 
موضوع دولت موظف اســت يك ماه پس از 
تصويب اين قانون، اجراي داوطلبانه پروتكل 
الحاقي را متوقف كند. اين موضوع صرف نظر 
از اثرات سياســي كه منجر به موضع گيري 
دولت و سخنگوي وزارت خارجه شد به طور 
مســتقيم بر بازار طال و ارز هم اثرگذاشت و 
در آخر وقت معامــالت ديروز حتي منجر به 
خروج 220ميليارد تومــان نقدينگي از بازار 

سهام شد.

ميزان رشد
ديروز بازار طــال و ارز بالفاصلــه به مصوبه 
مجلس بــراي لغو تحريم ها واكنش نشــان 
دادند به طوري كه قيمت هر دالر آمريكا كه 
روز دوشنبه در محدوده 25هزارو400تومان 
دادوســتد مي شــد تا ظهر ديروزدست كم 
1000تومان رشــد كرد و حتــي در برخي 
ســاعات به 26هزارو500تومان هم رسيد. 
اثرات رشد قيمت در بازار آزاد به بازار متشكل 
ارزي هم رسيد و درحالي كه قيمت هر دالر 
آمريكا در يك هفته گذشته در بازار متشكل 
ارزي در كانال 24هزار تومان دادوستد شده 
بود ديروز قيمت هر دالر در اين بازار كه قرار 
است مرجعي براي تعيين قيمت اسكناس ارز 
باشــد به 25هزارو370تومان رسيد. صرافي 
بانك ملي هم ديروز تحت تأثير رشــد قيمت 
در ســاير بازار ها قيمت هــر دالر آمريكا را 
دست كم 620تومان افزايش داد و نرخ فروش 
را 25هزارو625تومان تعيين كرد. همگام با 
رشد قيمت دالر قيمت سكه هم كه تابعي از 
رشد قيمت دالر اســت با افزايش مواجه شد 
و به 12ميليون و400هزار تومان تا ساعت17 
و تا لحظه تنظيم اين گزارش رسيد. اما علت 

واكنش فوري بازار طال و ارز به مصوبه مجلس 
چه بود؟

علت واكنش بازار طال و ارز
آنطور كه مقامات بانــك مركزي بارها اعالم 
كرده اند ريشــه افزايش قيمــت دالر را بايد 
در كاهش درآمد هاي ارزي جست وجو كرد 
و علت كاهش درآمد هــاي ارزي هم افزايش 
تحريم هاســت. آنطور كه قبــال عبدالناصر 
همتي رئيــس كل بانك مركــزي گفته بود 
دليل افزايش نرخ ارز صدور بخشــنامه هاي 
متعدد ارزي نبوده است بلكه دليل آن كاهش 
درآمدهاي ارزي كشور اســت. او همچنين 
بارها تأكيد كرده كه شــديد ترين تحريم ها 

عليه ايران اعمال شده است.
آمار ها نشــان مي دهد تحريم ها از يك طرف 
مســير صادرات نفت را بسته و از سوي ديگر 
جريان ورود ارز حاصل از صادرات غيرنفتي 
به كشــور را محدود كرده است همين عامل 
منجر شده اســت جريان ورود ارز به كشور 
محــدود و در نتيجه هر تقاضــاي فصلي ارز 
منجر به رشد قيمت دالر شود. حاال اما از بعد 
از انتخابات آمريكا در 13آبان ماه و شكســت 
دونالد ترامــپ اوضاع تغيير كرده اســت. با 
خداحافظي او از كاخ ســفيد دوران سياست 
فشار حد اكثري به پايان مي رسد و اين خود 
مي تواند دريچه اي بــراي كاهش تحريم ها 
باشد. به زعم كارشناســان سياسي رويكرد 
جو بايدن كه احتمال داده مي شود به زودي 
و بعد از ژانويــه فعاليتش را در كاخ ســفيد 
آغاز كند با جمهوريخواهان متفاوت است. او 
حتي از بازگشت به برجام سخن گفته است. 
در نتيجه پس از مشــخص شدن نتايج اوليه 
انتخابات آمريكا نوعي خوش بيني سياســي 
بازار طــال و ارز را فرا گرفــت و همين عامل 
منجر به افت قيمت دالر تا محدوده 24هزار 
تومان شد. حاال اما فعاالن بازار ارز بيم آن را 
دارند كه با مصوبه مجلس و تكاليفي كه براي 
دولت به ويژه براي خروج از پروتكل الحاقي 
تعريف شده ســطح تنش ها كاهش نيابد و 
حتي تحريم ها به روال قبل ادامه يابد. در واقع 
مصوبه روز گذشته مجلس سطح اميدواري 
را براي كاهش تنش ها و تحريم ها نزول داد 
و چون كاهــش نيافتن تحريم هــا به معناي 
محدود ماندن جريان ورود ارز به كشور است 
منجر به افزايش دوباره قيمت دالر و به دنبال 

آن طال شد.

آنچه در پيش است
يــك كارشــناس بازار هــاي مالــي درباره 

اثر گذاري مصوبه مجلس بــر قيمت دالر به 
همشــهري گفت:اين مصوبــه البته يك اثر 
هيجاني و مقطعي دارد و بعد از ژانويه و با آغاز 
به كار جو بايدن به عنــوان رئيس جمهوري 

آمريكا شرايط تغيير خواهد كرد.
بهزاد صمدي در پاسخ به اين پرسش كه اگر 
در نتيجــه مصوبه مجلس ميــزان تحريم ها 
كمتر نشود و به همان روال سابق باقي بماند 
و منجر به كاهش جريان ورود ارز به كشــور 
شــود آيا مي تواند منجر به رشد قيمت دالر 
شود گفت: بله اين استدالل مي تواند درست 
باشــد. اما توجه كنيد هميشه قيمت دالر از 
اواخر شــهريور تا دي ماه يعني ژانويه و سال 
نو ميالدي رشــد مي كند امسال هم با وجود 
كرونا اين رويه ادامه دارد و هر چقدر به ژانويه 
نزديك تر شــويم تقاضا بــراي دالر افزايش 
مي يابد اما به نظر من اين روند مقطعي است 
و طبق روال سال هاي گذشــته بعد از آن با 

كاهش مواجه مي شود.
او با بيان اينكه قيمــت دالر بعد از ژانويه و با 
آغاز به كار جو بايدن به عنوان رئيس جمهوري 
آمريكا مي تواند به سمت 18 تا 20هزار تومان 
حركت كند گفت: امســال ســال عجيبي 
نه فقط براي بازار هاي مالي و سرمايه گذاري 
ايران بلكه بــراي بازار هــاي جهاني هم بود 
چون كل سناريو هاي بازار هاي جهاني، دالر 
وســرمايه گذاري بورس را تغيير داد چرا كه 
دونالد ترامــپ به عنــوان رئيس جمهوري 
آمريكا انتخاب نشد و به جاي او جو بايدن بايد 
به عنوان رئيس جمهوري آمريكا فعاليتش را 

آغاز كند.
او افزود: با وجود رفتار هاي هيجاني ديروز در 
بازار ارز، قيمت دالر مي تواند تا بعد از ژانويه 
و با آغاز به كار رئيس جمهوري آمريكا دوباره 
كاهش يابد. اين شيب نزولي حتي مي تواند 
تا بعد از ســال1400 ادامه يابــد و به اعمال 
سياست هاي كنترلي توســط دولت بعدي 
ايران قيمت هر دالر آمريكا بعد از سال1400 

حتي به 17هزار تومان هم برسد.
او دربــاره اينكه اگــر تحريم ها شــدت   يا 
همچنان با روال قبلــي ادامه پيدا كند آيا باز 
هم قيمت دالر كاهــش خواهد يافت گفت: 
ديگر تحريمي براي اعمال باقي نمانده است و 
تحريم هاي جديد صرفا بازي كردن با اسامي 
و تكرار تحريم هاي قبلي است مثال ديگر قرار 
اســت چه تحريم جديدي بــر صنايع ايران 
اعمال شود كه اثرگذار تر از وضع فعلي باشد 
ضمن اينكه در هر صورت سياست جو بايدن 
به مراتب بهتر از سياســت دونالــد ترامپ و 

مايك پمپئو خواهد بود.

همشهري پيامدهاي آخرين بودجه دولت را كالبدشكافي مي كند
بودجه1400؛ رشد هزينه ها در تنگناي درآمدها

اليحه بودجه سال1400 در حالي 
قرار است امروز تقديم مجلس شود 
كه دولــت با مالحظــه تنگناهاي 
درآمدي ناشي از بيم و اميد برداشته 
شــدن تحريم ها و افزايش صادرات نفــت ايران، تالش 
مي كند هزينه هاي جــاري اش را دســت كم به ميزان 
نرخ تورم انتظاري افزايش دهد. اين در حالي اســت كه 
نمايندگان هم تــالش مي كنند در نخســتين مواجهه 
اقتصادي با مهم ترين ســند مالي دولت، خواســته ها 
و مطالبات خــود را در بودجــه1400 منعكس كنند. 
اصلي ترين چالش بودجه سال آخر دولت حسن روحاني 
اين اســت كه در اوج اختالف نظرها بر ســر اولويت ها با 
مجلس، چگونــه در تنگناي شــديد درآمدهاي نفتي و 
حكمراني ويروس كرونا بر اقتصاد ايران بتواند بودجه را به 
سالمت از پيچ بهارستان عبور دهد. بودجه1400 آخرين 
بودجه دولت روحانی است، راه پيش روي دولت و مجلس 
چيست؟ آيا آنگونه كه حســن روحاني مي گويد: اليحه 
بودجه سال1400، راه تحرك كشور به مسير پيشرفت و 

توسعه زيرساخت ها را باز مي كند؟

شرط استحكام بودجه ايران
هادي حق شناس، كارشناس برنامه و بودجه در گفت وگو 
با همشهري مي گويد: هرگونه اصالح ساختار در بودجه 
ســال آينده بدون درنظرگرفتن محدوديت ها به نتيجه 
مطلوب نمي رســد و به همين دليل كاهش وابســتگي 
بودجه به درآمدهاي نفتي مشــروط به اين اســت كه 
سازوكاري براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي و كاهش 
معافيت هاي مالياتي انديشــيده شود. او تأكيد مي كند: 
اصالح ساختار بودجه در بخش منابع شامل درآمدهاي 
مالياتي، فــروش دارايي هــاي دولت، فــروش نفت يا 
اســتقراض از كانال اوراق قرضه، نياز به حراجي بزرگ 
در نظام مالياتي كشور دارد به نحوي كه مجلس بپذيرد و 
دولت را ملزم كند تا جلوي هرگونه فرار مالياتي بايستد 
و به معافيت هاي مالياتي هم پايان داده شود. اين عضو 
سابق كميســيون برنامه و بودجه در مجلس با اشاره به 
اختصاص بخش زيــادي از بودجه جــاري دولت براي 
جبران خدمات كاركنان و دستگاه هاي دولتي مي افزايد: 
كاهش هزينه هاي جاري دولت به معناي كوچك تر شدن 
بدنه دولت اســت و يكباره نمي توان آن را اجرايي كرد 
و شــايد در يك برنامه بلندمدت بتوان نسبت به اصالح 
ساختار نيروهاي انساني شــاغل در بخش دولتي اقدام 
كرد. حق شناس مي گويد: درحالي كه همواره از كاهش 
هزينه هاي جاري در بودجه ساالنه صحبت مي شود، ما 
شــاهد تصويب قوانيني در مجلس هستيم كه حكم به 
اســتخدام هاي جديد مي دهد و عالوه بر اينكه نهادها و 
دستگاه هاي زيادي هستند كه از بودجه عمومي استفاده 
مي كنند اما نقش موازي را دارند و اصالح و شفاف شدن 

بودجه اين نهادها يك ضرورت است.
او درباره چشــم انداز چالــش بين دولــت و مجلس بر 
بودجه1400 مي گويد: چون بودجه ســال آخر است، 
دولت به طور طبيعي نمي توانــد بلندپروازانه اقدام كند 
و در همه دولت هــا قاعده بر اين بوده كه در ســال آخر 
كارهاي نيمه تمام 7سال قبل را به سرانجام برسانند و از 
همين جهت دولت فعلي هم دنبال اتمام پروژه هاي ملي 
نيمه تمام خواهد بود. حق شناس توضيح مي دهد البته 
نمايندگان هم تالش مي كنند براي پاســخ به مطالبات 
حوزه هاي انتخابيه خود براي پروژه هاي منطقه اي خود 
رديف بودجه بگيرند كه اين 2فــرض وقتي قابل تحقق 

است كه كشور در حالت عادي و شرايط نرمال باشد.
او توضيح مي دهد كه شايد سال آينده يكي از سال هاي 
كم نظير در 40ســال اخير باشــد چرا كه اقتصاد ايران 
3ســال رشــد منفي اقتصاد را تجربه كرده و به شدت 
منقبض شده اســت. وقتي اقتصاد منقبض شد انتظار 
نمي توان داشت كه درآمدها در اين اقتصاد افزايش يابد 
و بتوان ماليات بيشــتري را پيش بيني كرد، مگر اينكه 
دولت و مجلس به اين نتيجه برســند كه براي افزايش 
درآمدهاي مالياتي كشور، معافيت هاي مالياتي را كاهش 
دهند و تالش كنند تا جلوي فرارهاي مالياتي را بگيرند 
كه نتيجه آن تقويت پايه هــاي درآمدي بودجه عمومي 

كشور خواهد بود.
حق شناس تأكيد مي كند: چشم انداز سال آينده اقتصاد 

ايران مثبت ارزيابي مي شود چرا كه پيش بيني مي شود 
هم عوارض ناشــي از شــيوع ويروس كرونا كاهش يابد 
و هم اينكه تحريم ها برداشــته شــود. اگــر كرونا مهار 
شــود يا درماني براي آن پيدا شــود، بخش گردشگري 
و به طور كلــي بخش خدمات با رشــد مثبت اقتصادي 
مواجه خواهد شد و درصورت برداشته شدن تحريم ها، 
وضعيت مبادالت تجاري ايران با جهان به شرايط عادي 
بر مي گردد. او مي افزايد: با فرض فروكش كردن اپيدمي 
كرونا و برداشته شــدن تحريم ها به احتمال نزديك به 
يقين امكان افزايش درآمدهــاي دولت از محل ماليات 
بر  واردات، درآمدهاي صــادرات غيرنفتي و هم فروش 
نفت وجود دارد اما اصل مهم اين اســت كه در صورت 
افزايش سطح درآمدهاي دولت، نبايد از انضباط پولي و 
كنترل نرخ تورم غافل شد و همچنان بايد از هزينه تراشي 

غيرضروري جلوگيري كرد.
حق شــناس مي گويد: برآورد مي شــود كه بودجه سال 
آينده رشد قابل توجهي نسبت به بودجه امسال تجربه 
كند چرا كه هم دولت ناچــار به افزايش حقوق كاركنان 
و بازنشســتگان است و هم اينكه به ســبب تورم حدود 
30درصدي ناچار خواهد بود كه سياست هاي كمك به 
معيشت مردم را درنظر بگيرد اما رعايت الزامات انضباط 
مالي كمك خواهد كرد تا بودجــه1400 را واقع بينانه 

تصويب كرد.

استارت زودهنگام مجلس
به گزارش همشــهري، نمايندگان مجلس كه از مدت ها 
قبل استارت اصالح ساختار بودجه را زده بودند، در 2روز 
پيش آخرين هماهنگي ها را انجام داده اند تا امروز سند 
دخل و خرج ســال آينده را تحويل بگيرند. محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس 2روز پيش با حضور در كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس با اعضاي اين كميســيون تأكيد 
كرد كه بايد در بودجه سال آينده به 2موضوع درآمدهاي 
نفتي و هزينه هاي كرونا توجه شود. محمد مهدي مفتح 
سخنگوي اين كميسيون مي گويد: اين جلسه با حضور 
رئيس مجلس با هدف تعيين اولويت هاي بودجه ســال 
آينده برگزار شده و قاليباف در اين نشست تأكيد كرد با 
توجه به حساسيت ها و ويژگي هاي منابع مالي در بودجه 
سال آينده بايد توجه نســبت به حال مردم آسيب ديده 
از شــيوع كرونا و تأثير تحريم ها بر درآمدهاي حاصل از 

فروش نفت مورد توجه قرار بگيرد.

تورم زدايي با چاشني حمايت از مردم
دولت تصميم دارد تا بودجه سال آينده را براساس نرخ 
تورم 22درصدي با رويكردي انبســاط مالي و انضباط 
پولي تنظيم كند و تأكيد دارد كــه هدف دولت جبران 
كاهش قدرت خريد در حقوق كاركنان و بازنشســتگان 
خواهد بود. به گفته علي ربيعي، سخنگوي دولت، به طور 
طبيعي ميزان فروش نفت كشــور نســبت به گذشته 
افزايش خواهد يافت و دولت اين درآمد اضافي را صرف 
ســرمايه گذاري هاي زيربنايي و تكميلــي خواهد كرد. 
دولت مي گويد وابستگي بودجه به نفت را كاهش خواهد 
داد و به هميــن دليل بودجه را براســاس فروش روزانه 
650هزار بشكه نفت بر مبناي هر بشكه نفت 40دالري 

تهيه كرده است.
برخي خبرها حكايت از آن دارد كه منابع عمومي بودجه 
سال آينده رشدي 47درصدي نسبت به امسال خواهد 
داشت و ســقف بودجه هم 22درصد رشد خواهد كرد. 
افزون بر اينكه ميانگين نرخ ارز در بودجه1400 براساس 
اعالم سازمان برنامه و بودجه 11هزارو500تومان خواهد 
بود كه اين نرخ براي كاالهاي اساسي 4200تومان و براي 
ساير مصارف ارزي 17هزار تومان پيش بيني شده است. 
چالش جدي بودجه1400 كــه مي تواند محل اختالف 
دولت و مجلس شود، پيشــنهاد دولت براي درآمدزايي 
از اوراق ســلف نفتي براي جبران كسري بودجه است. 
گفته مي شــود در بودجه1400 دولــت تصميم دارد 
800 تا 900هزار بشكه نفت در روز براساس مدل اوراق 
سلف نفتي بفروشد و همين مسئله با واكنش زودهنگام 
نمايندگان مواجه شــده كه مي گويند دولت آينده را با 
بحران بدهي ها مواجه مي سازد. آخرين خبرها حكايت از 
آن دارد كه منابع و مصارف بودجه سال آينده روي رقم 

841هزار ميليارد تومان بسته خواهد شد.

محاسبات گروه هاي كارگري از رشد حداقل 51.5درصدي هزينه 
معيشــت از ســال گذشــته تاكنون حكايت دارد و بر همين مبنا 
خواســتار معيار قرار دادن رقم اضافه شــده به هزينه معيشت در 
تعيين دستمزد كارگران هســتند. به گزارش همشهري، براساس 
تازه ترين محاســباتي كه گروه هاي كارگري انجام داده اند، هزينه 
سبد معيشــت يك خانوار 3نفره كارگري از 4ميليون و940هزار 
تومان در زمستان98 به 7ميليون و482هزار تومان در پاييز امسال 
افزايش پيدا كرده و شكاف ميان مزد و معيشت نيز به همين ميزان 
بيشتر شده اســت. علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار به همشهري مي  گويد: هزينه هاي ســبد معيشت با احتساب 
قيمت مــواد غذايي در ميادين ميوه و تره بار محاســبه شــده كه 
پايين تر از قيمت هاي كف بازار اســت و در صورت متناسب سازي 
آن با قيمت هاي واقعي، به ارقام بزرگ تري خواهد رسيد؛ اما براي 
جبران همين هزينه هاي تعديل شده نيز گوش شنوايي وجود ندارد.

بي توجهي وزارت كار
براساس قانون كار، شوراي عالي كار بايد ماهانه يك جلسه با حضور 
شركاي اجتماعي برگزار كند و درصورت تقاضاي يكي از طرف ها، 
مقدمات برگزاري جلســه فوق العاده را نيز فراهم آورد. حاال اما، در 
حالي كه بيش از 8 ماه از سال99 مي گذرد، اين شورا فقط 3جلسه 
برگزار كرده و البته در 2جلســه نخســت، بحث هاي باقيمانده از 
مذاكرات مزدي سال قبل را پي گرفته است. در اين ميان تقاضاي 
2 ماه پيش طرف كارگري براي برگزاري جلسه فوق العاده اين شورا 
به منظور رسيدگي به هزينه معيشت كارگران نيز اجرا نشده باقي 

مانده اســت. در طول اين مدت، نه دبيرخانه شورا و نه وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس شوراي عالي كار به نقض قانون 
در برگزاري اين جلســات واكنش نشــان نداده اند. طرف كارگري 
معتقد اســت بعد از ادغام وزارت كار و قرار گرفتن تعاون و شســتا 
در زيرمجموعه آن، راســا به يك وزارتخانه اقتصادي و كارفرمايي 
تبديل شده و اساس خط مشــي آن ضد كارگري است. ازاين رو در 
مقوله دستمزد برخالف خواست و نظر كارگران عمل مي كند و در 

سمت اشتباه مي ايستد.

سبد معيشت 7/5ميليوني
طرف هاي كارگري بعد از سال ها تالش موفق شدند استخراج 
هزينه معيشــت خانوارهاي كارگري به عنــوان يكي از اصول 
اثرگذار در تعيين دستمزد كارگران را به تأييد شوراي عالي كار 
برسانند؛ هرچند به واسطه مقاومت حداكثري دولت و كارفرما، 
از مبنا قرار گرفتن هزينه معيشت براي تصويب مزد جلوگيري 
شد و شكاف سنتي مزد و معيشت كم وبيش پابرجا ماند. در اين 
وضعيت، به واســطه وقوع تورم ســنگين در 3سال اخير، عمال 
فاصله قدرت خريد دســتمزد ريالي كارگران بــا هزينه واقعي 
معيشت به شــدت افزايش يافت و بر همين اساس طرف هاي 
كارگري در چند نوبت خواســتار بازنگري مزد و جبران هزينه 
تحميل شده به معيشت خانوارها  شــدند؛ درخواست هايي كه 
البته هر بار به نتيجه مطلوب نرسيد. در سال جاري نيز، به دنبال 
جلوگيري از تخليه تورم هزينه معيشت در دستمزد كارگران، 
فاصله دستمزد و هزينه معيشت به شــدت افزايش پيدا كرد و 
كارگران نيز درخواســت تكراري خود براي بازنگري مزد را به 
دبيرخانه شــوراي عالي كار فرســتادند. در اين درخواست كه 
براساس محاسبات جديد كارگران تنظيم شده، هزينه معيشت 

يك خانوار كارگري ســه نفره، بر مبناي قيمت ميادين ميوه و 
تره بار، با رشد 2ميليون و542هزارتوماني نسبت به زمستان98 
مواجه شــده و با افزايش 51.5درصدي از 4ميليون و940هزار 
تومان به 7ميليون و482هزار تومان رســيده است. طبق گفته 
نماينده كارگران در شــوراي عالي كار، ايــن فاصله ريالي بين 
سبد معيشت سال گذشته و امســال بايد مبنا و مالك تعيين 
حقوق كارگــران در ســال1400 قرار گيرد. علــي خدايي در 
گفت وگو با همشــهري مي گويد: در شــرايط فعلي به واسطه 
سبقت هزينه معيشت از دســتمزد، به ناگزير سفره خانوارهاي 
كارگري كوچك تر از قبل شده و مواردي نظير آموزش و اقالم 
خوراكي گران نظير گوشت قرمز از سبد مصرفي كارگران حذف 

شده است.

50ميليون منتظر
عضــو كارگري شــوراي عالي كار با انتقــاد از عملكــرد دولت در 
مورد معيشــت كارگران و بي تفاوتي وزارت كار، مي گويد: حدود 
15ميليون نفر بيمه شــده تأمين اجتماعي شــامل 11.5ميليون 
كارگر و 3.5ميليون بازنشسته و مستمري بگير در اثر اين بي تفاوتي 
در سختي قرار گرفته اند و درحالي كه با احتساب خانوارهاي وابسته 
به اين افراد، 50ميليون نفر از جامعه ايراني به طور مســتقيم متأثر 
از دستمزدهاي تعيين شــده زندگي مي كنند، هيچ اراده اي براي 
رسيدگي به وضعيت آنها ديده نمي شــود. خدايي با اشاره به نقض 
قانون در برگزار نشدن جلسات ماهانه و فوق العاده شوراي عالي كار 
مي افزايد: جالب اســت كه با اين وضعيت، برخي از متوليان امر با 
تفســير وارونه از قانون كار، بازنگري مــزد را غيرقانوني مي دانند 
و با اســتناد به اينكه در ماده41 قانون كار به صراحت اعالم شــده 
»شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران 

را... تعيين كند«، مذاكرات مزدي در آخر هر ســال را رعايت اين 
ماده قانوني مي  دانند و بازنگري را نفي مي كنند درحالي كه در هيچ 
جاي قانون، محدوديتي براي دفعات تعيين مزد تعريف نشده و در 
گذشته هم سابقه 2بار افزايش دستمزد در سال وجود داشته است.

طرف كارگري معتقد است ريشه مشكالت مزدي امروز به مصوبه 
مزدي اول سال برمي گردد كه دولت با اصرار بر تورم زا بودن افزايش 
حقوق پايه، از باال رفتن دســتمزد كارگــري ممانعت كرد. رئيس 
كانون شوراهاي اســالمي كار اســتان تهران مي گويد در جريان 
مذاكرات مزدي سال99، طرف دولتي به تورم 15 تا 20درصدي در 
سال جاري اعتقاد داشــت درحالي كه برآوردهاي طرف كارگري از 
تورم حدود 40درصدي حكايت مي كرد. خدايي مي افزايد: عاقبت 
حقوق پايه كارگران نيز بر مبناي همان رويكرد دولت و با افزايش 
كمتر از 20درصد نهايي شد كه برخالف انتظارات طرف كارگري بود 
و نمايندگان كارگران نيز مصوبه مزد را امضا نكردند. نكته قابل تأمل 
در تعيين مزد99 اين اســت كه بعــد از چانه زني بســيار، حقوق 
كارگران به طور ميانگين 30 تا 38درصد افزايش پيدا كرد اما از اين 
ميزان افزايش فقط افزايش 19درصد به حقوق پايه اختصاص داشت 
و مابقي افزايش با نظر نمايندگان دولت و كارفرما روي بن كارگري 
و حق مسكن اعمال شــد. نماينده كارگران در شــوراي عالي كار 
مي گويد: اين افزايش به واسطه اينكه بخش قابل توجهي از كارگران 
حداقلي بگير هســتند و مزايا به آنها پرداخت نمي شود، موردقبول 
طرف كارگري نيســت اما ازآنجايي كه بن كارگري و حق مسكن 
مشمول كسر حق بيمه است و سازمان تأمين اجتماعي از افزايش 
اين دو فاكتور سود مي برد، دولت با اين شيوه افزايش موافقت كرد. 
به گفته خدايي، با افزايش مبالغ مربوط به بن كارگري و حق مسكن 
در ســال جاري، 15هزارو600ميليارد تومان عايد سازمان تأمين 

اجتماعي مي شود.

معيشت كارگران در اغما
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تصويب بزرگ ترين افزايش سرمايه تاريخ بورس
 بزرگ ترين افزايش ســرمايه تاريخ بورس با راهبري ايميدرو به تصويب رسيد. 
شــركت ملي صنايع مس ايران با هدف اجراي سياست ايميدرو در تأمين مالي 
پروژه هاي توسعه اي با استفاده از سود انباشته، اقدام به برگزاري مجمع عمومي 
فوق العاده با مديريت ايميدرو كرد كه در آن سهامداران به اتفاق آرا، به افزايش 
سرمايه 10هزار ميليارد توماني رأي دادند. اكنون شركت ملي صنايع مس ايران 
به عنوان شركتي با سرمايه 20هزار ميليارد توماني شناخته مي شود. بدين ترتيب 
بزرگ ترين افزايش ســرمايه تاريخ بورس براي تامين مالي طرح هاي توسعه اي 
شركت مس رقم خورد. ايميدرو از دو سال گذشته تاكنون تنوع بخشي در تامين 
مالي پروژه ها را براي شــركت هاي بزرگ معدن و صنايع معدني كليد زده است. 
به دنبال شركت ملي صنايع مس شركت فوالد مباركه هم به عنوان بزرگ ترين 
شركت بورس درنظر دارد سرمايه اش را تا همين ميزان افزايش دهد. قرار است 
فوالد مباركه با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده در مورد افزايش سرمايه از محل 

سود انباشته تصميم گيري كند.

ث
مك

تبليغ آزادانه 90درصد لوازم خانگي  بازار
قاچاق و تقلبــي از طريــق پيامك، 
كانال هاي تلگرامي و فضاي مجازي و 
تحويل 2روزه اين محصوالت موجب 
زمينگير شدن توليد داخل و سردرگمي خريداراني شده كه 
انتظار كيفيت برندهاي خارجــي از اينگونه محصوالت را 
داشته اما اكنون براي تامين قطعات و دريافت خدمات پس از 

فروش با مشكل مواجه هستند.
به گزارش همشهري، شايد شما هم با پيامك ها يا تبليغات 
فروش لــوازم خانگي برندهاي مشــهور خارجي در فضاي 
مجازي به خصوص كانال هاي تلگرامي مواجه و حتي براي 
خريد اينگونه محصوالت وسوسه شده ايد، تبليغاتي كه در 
آن انواع و اقسام لوازم خانگي برندهاي كره اي و حتي اروپايي 
از ماشين لباسشويي و ظرفشــويي گرفته تا يخچال فريزر، 
ال اي دي، كولر گازي و حتي ظروف آشــپزخانه با استفاده 
از نام برندهاي مشــهور خارجي و ادعــاي گارانتي اصلي با 
قيمت هاي فريبنده را به مشتريان عرضه مي كند. اين در حالي 
است كه حتي فعاالن صنفي نيز از منشأ تامين و چگونگي 
تبليغ و فروش اينگونه محصوالت از طريق ارســال پيامك 
يا تبليغات آزادانه در فضاي مجازي و برخي فروشــگاه هاي 
مدعي نمايندگي برندهاي داخلي و خارجي اظهار بي اطالعي 
مي كنند. بازنده اصلي اين شيوه فروش لوازم خانگي قاچاق 
و تقلبي نيز مشترياني هســتند كه با گذشت چند ماه از به 
كارگيري لوازم خانگي بي كيفيت دچار مشكل شده و براي 
تامين قطعات يا دريافت خدمات پس از فروش مناســب با 
تكيه بر گارانتي هاي جعلي دچار مشــكل شده و هيچ كس 

پاسخگوي ضرر و زيان و سردرگمي آنها نيست.

كشمكش هزينه تمام شده و كمبود لوازم خانگي 
درحالي كه توليد كنندگان داخلي با استناد به مشكالت تامين 
و رشد قيمت 130ماده اوليه توليد اين محصوالت، درخواست 
افزايش چندباره قيمت اين محصوالت را به سازمان حمايت 
ارائه كرده اند اما اين ســازمان بررسي مستندات درخواست 
توليد كنندگان را منوط به افزايش قيمت غيررسمي توليدات 
آنها و وجود شــكايت از سوي مشــتريان كرده است. اين 
كشمكش در حالي ادامه دارد كه روزبه روز سهم لوازم خانگي 
قاچاق و تقلبي از بازار مصرف كشورمان افزايش مي يابد. در 
واقع اين محصوالت با نام برندهاي كــره اي يا اروپايي كه با 
دور تازه تحريم ها از بازار ايران خارج شده از مرزهاي غربي 
)بانه( و جنوبي كشورمان به بازار كالنشهرها سرازير شده و 
فروشــندگان، اينگونه محصوالت قاچاق و حتي تقلبي را با 
تبليغ در فضاي مجازي يا ارســال پيامك طي مدت 2 روز 

به دست خريداران مي رسانند. 
ممنوعيت واردات، كاهش توليد و عرضه و افزايش چند باره 
قيمت انواع لوازم خانگي داخلي شرايطي را فراهم كرده است 
كه برخي مشتريان فريب اين تبليغات دروغين را خورده و 
نسبت به خريد لوازم خانگي فاقد گارانتي و حتي تقلبي اقدام 
كنند. اين موضوع در مورد برخي خانوارهايي كه قصد خريد 
جهيزيه براي نوعروســان به نام برندهاي مشهور خارجي را 
دارند بيش از متقاضياني است كه قبال از اينگونه محصوالت 

خارجي استفاده كرده اند.

سوءاستفاده از عدم اطالع مشتريان 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران در گفت وگو 
با همشــهري با بيان اينكه لوازم خانگي قاچاق و تقلبي كه 
از طريق ارســال پيامك يا تبليغات در فضاي مجازي به نام 
برندهاي مشهور خارجي و حتي ايراني در بازار كشور عرضه 
مي شود محصوالتي فاقد گارانتي و بي كيفيت است، گفت: 
كالهبرداري با سوءاســتفاده از كمبود و قيمت باالي لوازم 
خانگي در كانال هاي تلگرامــي و فروش محصوالت قاچاق 
وتقلبي موجب شــده تا برخي از مردم كه هنوز نتوانسته اند 

سليقه خود را به خريد كاالي ايراني تغيير داده و دنبال خريد 
محصوالت برندهاي خارجي هستند، محصوالتي به نام اين 
برندها اما بدون گارانتي معتبر و حتي تقلبي خريداري و براي 
دريافت خدمات پس ازفروش سرگردان شوند. اكبر پازوكي، 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مي گويد: 90درصد 
لوازم خانگي قاچاق در فضاي مجازي با تكيه بر بي اطالعي 
مردم و گارانتي هاي 10هزار توماني عرضه مي شود و سهم 
فروشگاه هاي فاقد پروانه كسب از اين شيوه فروش 10درصد 
است. به گفته او مشخص نيست اين افراد يا گروه ها شماره 
تلفن مردم را از كجا به دست آورده و آنها را براي خريد اينگونه 
محصوالت ترغيب مي كنند. پازوكي گفت: چند وقت پيش 
پليس فتا درتماس با اتحاديه خواســتار شماره ارسال اين 
پيامك ها شــد كه با پيگيري و برخورد حجم اين تبليغات 
كمتر شد اما اكنون دوباره اوج گرفته است. رئيس اتحاديه 
فروشــندگان لوازم خانگي تهران با رد فروش لوازم خانگي 
قاچاق و تقلبي در نمايندگي ها داراي پروانه كســب، گفت: 
برخي افراد با اجاره مغازه و بدون جواز كسب نسبت به فروش 
اينگونه محصوالت قاچاق و تقلبي اقدام مي كنند چرا كه بر 
فعاليت فروشــندگان داراي پروانه كسب نظارت مي شود و 
فروش اينگونه محصوالت قاچــاق ابتدا در فضاي مجازي و 

سپس اينگونه فروشگاه ها انجام مي شود.

منشأ مبهم قاچاق و فروش لوازم خانگي 
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي تهــران با اظهار 
بي اطالعي در مورد منشأ و كم و كيف قاچاق و عرضه 2روزه 
لوازم خانگي قاچاق و تقلبي از طريق پيامك و فضاي مجازي، 
گفت: هيچ كس نمي داند اينگونه محصوالت از كجا و به چه 
صورت مي آيد اما اين حجم قاچاق نمي تواند كار يك يا 2نفر 
باشد. پازوكي به مردم توصيه كرد تا فريب تبليغات و قيمت 
پايين اينگونه لوازم خانگي را نخورند و گفت: مشتريان اينگونه 
محصوالت بايد توجه كنند كه اگر اتفاقــي براي هريك از 
قطعات اين لوازم خانگي افتاد بايد چگونه آن را تامين كنند. او 
افزود: چندي پيش مصرف كننده اي داشتيم كه از كردستان 
براي تامين قطعه يخچال ســايد باي سايد جديد ال جي به 
اتحاديه آمده بود و تنها به دليل قيمت پايين و برند اين كاال آن 
را خريداري كرده بود اما قطعه آن را  پيدا نمي كرد و هيچ كس 
نيز پاسخگوي خدمات پس از فروش اين محصول نبود. اين در 
حالي است كه اگر مشتريان كاالي ايراني بخرند، قطعه دارد 
و شركت ها نيز موظف به ارائه خدمات پس از فروش هستند. 
پازوكي افزود: علت اينكه هنوز شركت هاي خارجي كه بيش 
از 2ســال پيش از ايران رفته و كاال نمي دهند، ملزم به ارائه 
خدمات به مشتريان هستند نيز آن است كه اين شركت ها 
در زمان فعاليت در ايران در ســازمان حمايت و صمت سند 

گذاشته  اند و به همين دليل اكنون شكايتي از خدمات پس از 
فروش اينگونه شركت ها نداشته ايم. 

تاوان طمع خريد لوازم خانگي ارزان قيمت خارجي 
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي تهــران با بيان 
اينكه مردم بايد به ســمت خريد اين محصوالت نروند و با 
استخراج قيمت از كانال ها و فروشگاه هاي معتبر نسبت به 
خريد لوازم خانگي باكيفيــت و داراي گارانتي اقدام كنند، 
گفت: متأســفانه طمع برخي افراد كه هم كاالي خارجي و 
ارزان مي خواهند موجب گرمي بازار فــروش لوازم خانگي 
قاچاق و تقلبي در فضاي مجازي شــده اســت. پازوكي در 
مورد تأثير كمبود و نوسان قيمت لوازم خانگي توليد داخل 
بر رونق بازار محصوالت تقلبي و قاچــاق گفت: وقتي مواد 
اوليه توليد هــر كااليي مانند لوازم خانگــي كاهش يافته و 
گران مي شود، مشخص اســت كه هزينه تمام شده و قيمت 
نهايي اين كاال نيز افزايش مي يابد. اين در حالي اســت كه 
70درصد مواداوليه مورد نياز توليدات لوازم خانگي داخلي 
و 30درصد وارداتي بوده و ارزبري دارد و بديهي اســت كه 
وقتي نرخ 70درصد مواداوليه توليد دچار نوسان مي شود با 
افزايش هزينه توليد و قيمت نهايي، سهم اينگونه محصوالت 
قاچاق نيز از بازار افزايش مي يابد. به گفته او برخورد با لوازم 
خانگي قاچاق در ســطح عرضه نيز با اجراي كد رهگيري و 
شناسه اين محصوالت و راه اندازي ســامانه جامع تجارت 
كه از 6 ماه به صورت آزمايشي آغاز به كار كرده، بيشتر شده 
است. پازوكي تأكيد كرد، با راه اندازي سامانه جامع گارانتي و 
حذف برگه فيزيكي گارانتي، امكان عرضه اينگونه محصوالت 
تقلبي و قاچاق نيز بيشتر مي شود چرا كه فروشندگان اين 
محصوالت براي ارائه گارانتي به مشــتريان ملزم به ارائه كد 

رهگيري هستند.

رانت معرفي مراكز تعمير لوازم خانگي 
عرضه محصوالت قاچاق و تقلبي لوازم خانگي حتي موجب 
رانت در معرفي مراكز تامين قطعــات و ارائه خدمات پس 
از فروش اينگونه محصوالت شــده است به نحوي كه برخي 
مشتريان براي پيدا كردن شماره تلفن و يا آدرس تعميرات 
لوازم خانگي دچار فرايندي مي شــوند كه حاكي از انحصار 
و رانت در معرفــي مراكز تعمير و نگهــداري لوازم خانگي 
خاصي شده است. اين شرايط موجب شده تا براساس اعالم 
برخي منابع و البته با توجه به شواهد و قرائن گويا در اين باره 
مشخصات برخي افراد يا مراكز كه سابقه هيچ گونه نمايندگي 
معتبري براي لوازم خانگي ندارند با استفاده از رانت به عنوان 
نماينده انحصاري تعميرات و خدمات برخي برندهاي لوازم 

خانگي معرفي مي شود.

آمار ها نشان مي دهد در 8ماهه امسال جمعا 240هزارو 283ميليارد  بازار
تومان تامين مالي از طريق بازار ســرمايه انجام شــده كه با تصويب 
افزايش ســرمايه 10هزار ميليــارد توماني ملــي صنايع مس كه 
بزرگ ترين افزايش ســرمايه در تاريخ بازار سرمايه است ارزش كل 

تامين مالي انجام شده در بازار سرمايه از مرز 250هزار ميليارد تومان فرا تر رفت.
به گزارش همشهري، بدون شك يكي از اصلي ترين وظايف بازار سرمايه تامين منابع مالي 
مورد نياز شركت ها، دولت و حتي نهادهاي عمومي مانند شهرداري هاست. اكنون اقتصاد 
ايران به دليل فشار شديد تحريم ها بيش از هر زمان ديگري به پول نياز دارد. از يك طرف 
دولت با كسري شــديد بودجه مواجه است و از طرف ديگر شــركت ها به دليل مشكالت 
اقتصادي ناشي از ركود كه 3 سال اســت ايران با آن دســت و پنجه نرم مي كند هر روز با 
مشكالت مالي بيشتري مواجه مي شوند. اين روز ها از كســب و كارهاي كوچك گرفته تا 
بزرگ براي انجام امور جاريشان به پول نياز دارند. آخرين خبر ها نشان مي دهد كه نزديك 
به 70درصد وام هايي كه بانك ها به شركت ها مي دهند براي تامين كسري وجوه در گردش 
يا به بيان ساده تر براي گذران امور است. همين آمار به خوبي نشان مي دهد كه بحث تامين 
مالي به دليل فشار تحريم ها تا چه حد در اقتصادايران اهميت پيدا كرده است. در واقع اين 

روز ها همه به پول نياز دارند.
از گذشته بخش عمده تامين مالي شركت ها و حتي دولت از طريق بانك ها انجام شده و هر 
كس به پول نياز دارد سري به بانك مي زند تا وام دريافت كند اما دريافت اين وام ها هم دشوار 
است و هم نرخ بهره آن شركت ها را با مشكل مواجه مي كند. هم اكنون نيز پرداخت وام از 
سوي بانك ها به شركت ها با بهره هاي سنگين علنا در شرايط ركود، صرفه اقتصادي ندارد و 
اغلب شركت ها از سر ناچاري دست به استقراض از بانك ها مي زنند چرا كه با وجود تورم باال، 

اقتصاد ايران سه سال است كه در ركود به سر مي برد.
اما اين فقط شــركت ها نيســتند كه براي دريافت وام به بانك ها ســر مي زنند دولت هم 
يكي از مشتري هاست. يكي از مشــكالتي كه اقتصاد ايران را در طول سال هاي گذشته با 
دشواري هاي زيادي مواجه كرده برداشت دولت از منابع بانك به دليل كسري بودجه است.

اما حاال رفته رفته شرايط در حال تغيير اســت و نقش بازار سرمايه در تامين مالي در حال 
افزايش است؛ يعني دولت و شركت ها مي توانند به جاي بانك ها سري به بازار سرمايه بزنند 

تا پول هاي راحت تر با نرخ بهره كمتر به دست بياورند.

افزايش نقش بازار سرمايه در تامين مالي
در شرايطي كه در طول سال هاي گذشــته نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد ايران 
بســيار كمرنگ بود تازه ترين آمار ها نشان مي دهد كه نقش بازار ســرمايه در تامين مالي 
شركت ها، دولت و شهرداري ها افزايش يافته و بازار سرمايه توانسته منابع مالي مناسبي را 

به حساب آنها با شرايط ساده تر از نظام بانكي واريز كند.
اين آمارها نشان مي دهد در 8ماهه امسال جمعا 240هزارو 283ميليارد تومان تامين مالي از 
طريق افزايش سرمايه، فروش اوراق بدهي و عرضه اوليه سهام در بازار سرمايه انجام شده كه 
اين مقدار در مقايسه با سال قبل رشد زيادي نشان مي دهد. آنطور كه آمار هاي در دسترس 
نشان مي دهد سال قبل در طول 12 ماه ارزش كل تامين مالي انجام شده در بازار سرمايه 
به 216هزار ميليارد تومان رسيده بود؛ درحالي كه اكنون با تصويب افزايش سرمايه شركت 
ملي صنايع مس، به ارزش 10هزار ميليارد تومان، جمع كل تامين مالي بازار سرمايه از مرز 

250هزار ميليارد تومان فراتر رفت.

فروش اوراق بدهي
بخش مهمي از تامين مالي انجام شده در بازار سرمايه در سال جاري از طريق فروش اوراق 
بدهي انجام شده و شركت ها توانسته اند منابع مناســبي از اين طريق جذب كنند. آمار ها 
نشان مي دهد فقط در 7ماهه امسال )تا پايان مهر( دولت از طريق فروش اوراق بدهي توانسته 
است92هزارو 685ميليارد تومان منابع مالي جديد با فروش اوراق بدهي جذب كند و از اين 
طريق بخش مهمي از كسري بودجه اش را كه آثار اقتصادي ويرانگري دارد، جبران كند. در 
همين مدت شركت هاي بورس نيز توانسته اند از طريق فروش اوراق بدهي در بورس بيش از 

16هزارو 100ميليارد تومان از منابع مالي مورد نيازشان را تامين كنند.
اطالعات مربوط به تامين مالي شركت هاي بورس نشان مي دهد كه آرام آرام در كنار دولت 
توجه شركت هاي بورس هم براي انجام تامين مالي از طريق بورس در حال افزايش است 
چرا كه ميزان فروش اوراق بدهي شركت هاي بورس در سال جاري در مقايسه با سال قبل 
دست كم 127درصد رشد كرده است. اين به معناي آن است كه شركت هاي بورس متوجه 
شده اند همچون دولت مي توانند به جاي اينكه از بانك ها وام بگيرند پول هاي مورد نيازشان 
را با سود كمتر و شرايط آسان تر از طريق بازار سرمايه و به روش تجهيز منابع جمعي تامين 
كنند. همه اين موضوعات منجر به اين شده است كه هم اكنون جمع كل ارزش بازار اوراق 

بدهي به مرز 200هزار ميليارد تومان برسد.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي: 90درصد لوازم خانگي قاچاق در فضاي مجازي با تكيه بر بي اطالعي مردم و 
گارانتي هاي 10هزار توماني عرضه مي شود و سهم فروشگاه هاي فاقد پروانه كسب از اين شيوه فروش 10درصد است

به بهانه انجام بزرگ ترين افزايش سرمايه تاريخ بورسگزارش همشهري از فروش آزادانه لوازم خانگي قاچاق در تلگرام

بزرگ ترين افزايش سرمايه تاريخ بورس به ارزش 10هزار ميليارد 
تومان براي تامين مالي طرح هاي توسعه اي مس رقم خورد

تامين مالي 250هزار ميليارد تقلبي، بي كيفيت، بدون ضمانت
توماني بازار سرمايه

 لپه، گران ترين و نخود
ارزان ترين حبوبات

مصرف حبوبات معموال در نيمه دوم سال و با سرد  تره  بار
شدن هوا بيشتر مي شــود. تغيير رژيم غذايي 
به سمت پخت انواع آش هاي ايراني كه معموال 
حبوبــات از مــواد اصلي تشــكيل دهنده آنها 
هســتند، تقاضا براي خريد حبوبات را در پاييز و زمســتان افزايش 

مي دهد. 
به گزارش همشهري، امسال اما از همان ابتداي سال افزايش قيمت 
عجيب و باالي 40درصدي قيمت حبوبات در بازار، مصرف كنندگان را 
شوكه كرد و ادامه روند اين افزايش قيمت نگراني هاي بيشتري را باعث 
شد. اين مواد غذايي باارزش طي امسال چندين نوبت افزايش قيمت 
داشته اند كه درباره وارداتي ها مثل عدس، اين افزايش قيمت به گراني 
ارز نسبت داده شد. ايران در زمينه بيشتر اقالم حبوبات، توليدكننده 
است اما ميزان توليد نياز بازار را پوشــش نمي دهد. با توجه به ميزان 
كشت و حجم توليد برخي از اقالم حبوبات، ايران در مواردي همچون 
عدس وابستگي كامل به واردات دارد به صورتي كه بخش قابل توجهي 
از عدس موجود بازار از كشور كانادا تامين مي شود. بنابراين نوسان نرخ 
ارز به طور مســتقيم بر قيمت اين كاال و اقالم مشابه اثرگذار است. اما 
در برخي اقالم حبوبات مثل نخود كه به گفته كارشناسان توليد كشور 
مي تواند نياز داخلي را پاسخگو باشــد نيز طي امسال افزايش قيمت 
چشــمگير بود و هر كيلو نخود از ارديبهشت تا آبان امسال دست كم 
9هزار تومان رشد قيمت داشت و از 11هزار تومان به 20هزار تومان 
رســيد. قيمت اقالم پرمصرف تر مثل لوبيا چيتي و لوبيا قرمز بيش از 
اينها افزايش يافت و هر كيلو لوبيا چيتي تا حوالي 40هزار تومان نيز 
رســيد. به طور كلي بازار حبوبات در مقاطع مختلفي از امسال دچار 
التهاب بود و هم اكنون نيز قيمت حبوبات گرچــه در برخي از اقالم 
نسبت به 2ماه پيش كاهش يافته و تعديل شده ولي همچنان باالست 
به طوري كه هر كيلوگرم لوبيا قرمز، لوبيا چيتي و لپه در بازار 40هزار 

تومان است. 
حبوبات بسته بندي در فروشــگاه هاي زنجيره اي نيز قيمت گذاري 
نامشخصي دارد و در بســياري موارد از نرخ بازار باالتر است. ميادين 
ميوه و تره بار مراكزي هستند كه مي توان انواع محصوالت را با قيمتي 
مناسب تر از مغازه ها و فروشگاه هاي زنجيره اي خريداري كرد گرچه 
برخي اقالم به طور كلي قيمت بااليي دارند و اينكه از كجا خريداري 
شوند چندان تفاوتي ندارد. براساس تازه ترين نرخنامه انواع حبوبات 
در ميادين ميوه و تره بار، »لپه ريز« و »لويبا قرمز قلمي« گران ترين و 
»نخود« و »عدس ريز« ارزان ترين حبوبات بازار هســتند. به گزارش 
روابط عمومي سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران، انواع حبوبات 
در ميادين ميوه و تره بار به صورت باز با وزن دلخواه مشتري و به صورت 
بسته بندي در بسته هاي 900گرمي عرضه مي شــوند و قيمت آنها 

به طور متوسط 18درصد از قيمت هاي سطح شهر پايين تر است.

 قیمت برخی اقالم حبوبات فله و بسته بندی 
در میادین میوه و تره بار سطح شهر تهران

قیمت هر کیلوگرمنام محصول
تومان )فله(

قیمت هر بسته900 گرمی
تومان )بسته بندی(

24.00024.600عدس درشت
21.00021.900عدس ریز
27.00027.300لپه درشت

35.50034.900لپه ریز
29.00029.000لوبیا چشم بلبلی
26.50026.900لوبیا قرمز جگری

30.00030.000لوبیا چیتی
22.00022.800لوبیا سفید و عروس

21.00021.900نخود
27.00027.300لپه باقال

رب انار، از سفر تا سفره
اســم رب انار همه را به ياد خــورش محبوب  سوپرماركت
فسنجان مي اندازد؛ خورشي كه اتفاقا در فصول 
سرد سال بيشتر طبخ مي شود. البته اين خورش 
به دليل گراني گردو و گوشــت - دو ماده اوليه 
اصلي آن به خورشي مجلسي تبديل شده اما به هر حال حتي يك بار 

پختن آن در سال هم بدون رب انار ممكن نيست. 
آنهايي كه به شهرهاي مهد انار يا به شمال كشور سفر مي كنند معموال 
اين رب و ديگر رب هاي ميوه اي مثل رب آلو، تمشك، نارنج و زرشك 
را در طعم هاي مختلف ترش و شيرين و ملس، از فروشنده هاي محلي 
اين شهرها مي خرند. خيلي ها هم فصل انار كه مي شود همت مي كنند 
و خودشان رب مورد نياز كل سال خودشــان و حتي نزديكانشان را 
مي پزند. حتي بسياري از اين افراد محصوالتشان را در فضاي مجازي 
براي فروش مي گذارند و كار و كاسبي خوبي هم دارند. اما اگر خيلي 
اهل سفر نباشيد يا خيلي اعتقادي به خريد محصوالت غذايي باز و فله 
و غيرشركتي نداشته باشيد و همينطور اگر امكان يا حوصله پخت وپز 
اينجور چيزهــا در منزل را نداريد، رب انــار را مي توانيد در برندهاي 
متفاوتي از سوپرماركت ها بخريد و با خيال راحت در خورش بريزيد. 
يك و يك، قديمي ترين برند رب انار است كه هنوز هم سهم خوبي از 
بازار را در اختيار دارد. از نام هــاي معروف بعد از آن مي توان به مجيد 
اشاره كرد كه زماني با يك و يك تنهاي رقباي هم در بازار اين محصول 
بودند. امروز اما نام ها بيشتر شده و شركت هاي ديگري هم در زمينه 
توليد رب انار ورود كرده اند. ســميه، مهرام، كامبيز، نارني، اروم آدا، 
اصالت و نوشين از اين نام ها هستند. شيشــه هاي رب انار موجود در 
سوپرماركت ها معموال 250گرم يا 350گرمي هستند و بازه قيمتي 

اين كاال در اين وزن ها نيز بين 17 تا 27هزار تومان است. 
به طور كلي رب انار در ســوپرماركت ها جزو محصــوالت پرفروش 
محسوب نمي شود و به گفته فروشــنده ها از ابتداي امسال فروش آن 
با كاهش هم مواجه بوده است. به نظر مي رسد رب انار اين روزها جزو 
محصوالت لوكس طبقه بندي مي شــود و جاي ثابتي در سبد خريد 
خانوارها ندارد و يا اينكه بيشتر متقاضيان ترجيح مي دهند انواع خانگي 
آن را تهيه كنند. قيمت اين محصول در بعضي برندها از ابتداي امسال 

بين 30 تا 50درصد افزايش داشته است.

قیمت فروش برخي انواع رب انار در سوپرمارکت هاي تهران
قیمت - تومانمشخصاتبرند
28020.000گرميمجید

5009.900گرميپاسارگاد
26018.150گرمياروم آدا
25022.500گرميکامبیز
35027.500گرميکامبیز
25020.000گرمينوشین

27012.000گرميپژوهش
33018.000گرمينارني
90.000ارگانیكنارني
39021.000گرميسحر

با تداوم روند صعودي بازار ســهام در  بورس
مبادالت ديروز، ارزش كل بازار سهام از 
مــرز 7000هــزار ميليــارد تومان 

عبوركرد.
به گزارش همشــهري، روند صعــودي بازار ســهام كه از 
20آبان ماه و بعد از چند ماه نزول دوباره آغاز شده است ديروز 
هم ادامه يافت و شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز 
7هزارو727واحد افزايش يافت و به يك ميليون و473هزار 
واحد رسيد. با اين ميزان رشــد بيش از 111هزار ميليارد 
تومان به ارزش بازار سهام اضافه شد و جمع كل ارزش بازار 
سهام از مرز 7000هزار ميليارد تومان عبور كرد. تحليلگران 
تكنيكي بر اين باورند كه احتمال روند صعودي شــاخص 
بورس تا محدود يك ميليون و650هــزار واحد ادامه خواهد 

يافت اما در اين ناحيه از نظر تكنيكي شاخص بورس با يك 
محدوده مقاومت روبه رو است. چنانچه شاخص بورس بتواند 
از اين محدوده عبور كند روند صعودي شاخص بورس تسهيل 
خواهد شد.  سهامداران ديروز همچنين 23هزارو644ميليارد 
تومان اوراق بهادار در بورس دادوستد كردند كه اين ميزان 
2درصد كمتر از معامالت ديروز بود. ديروز در عين حال در 
آخر وقت معامالت بر حجم عرضه سهام در بورس اضافه شد 

عبور ارزش بازار سهام از 7000هزار ميليارد تومان
و بيش از 220ميليارد تومان نقدينگي سهامداران حقيقي 
از بازار خارج شد. برخي كارشناسان علت خروج اين ميزان 
نقدينگي را از بازار سهام تصويب كليات طرح اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها در مجلس مي دانند كه مي تواند منجر به 

تداوم يا افزايش شدت تحريم ها شود. 
با اين حال نويد خاندوزي يك كارشناس بازار سرمايه درباره 
آينده بازار سرمايه مي گويد: براساس پيش بيني هاي صورت 
گرفته شرايط ســرمايه گذاري در بازار ســهام تا پايان سال 
مثبت است اما در كنار آن ممكن است برخي سرمايه گذاران 
كه ترس از اصالح دوباره شاخص بورس دارند سرمايه هاي 
در اختيار را به سمت سپرده هاي بانكي هدايت و سودي را 
به صورت ثابت دريافت كنند. به گفته او حركت مثبت بانك 
مركزي در زمينه انتشار خبر عدم افزايش سود بانكي در ورود 

نقدينگي به بورس تأثيرگذار بوده است. 
خاندوزي به ريسك هاي تهديدكننده معامالت بورس اشاره 
و تأكيد كرد: مهم ترين ريسك فعلي در بازار، اليحه بودجه 
سال1400 و اتفاق هايي اســت كه در زمينه مسئله فوالد 
داشــتيم. در چند وقت اخير برخي از ريسك هاي سياسي 
افزايش يافته بود كه به مرور زمان شاهد كمرنگ شدن اين 
ريسك ها در بازار هستيم. برخي معتقدند با سقوط نرخ ارز، 
بازار سهام با چالش مواجه مي شود درحالي كه با توجه به رفتار 
فعلي بانك مركزي اين موضوع را نمي توان به عنوان ريسك 

بزرگي براي بازار تلقي كرد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت دیروز
درصدتغییرمقدار تغییرمقدارنماگر

147370177270.53شاخص کل بورس - واحد
1.96-472-23644ارزش معامالت - میلیارد تومان

70831111.59ارزش بازار - هزار میلیارد تومان
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نشســت خبري مربيان در فوتبال ايران عالي است يعني شما 
عجيب ترين حرف هاي دنيا را آنجا مي شنويد. شهرخودرو 3گل 
از پرسپوليس خورده و حداقل 2 گل ديگر هم بايد مي خورد، بعد 
محمد نوازي در نشست خبري حاضر شده و گفته: »پرسپوليس 
روي اشتباهات ما به گل رسيد، نه طرح و برنامه خودش.« باز خدا 
را صد هزار مرتبه شكر پرسپوليس تاكتيك نداشت، وگرنه معلوم 
نيست چه نتيجه اي رقم مي خورد و شما با چند گل دريافتي به 
مشهد برمي گشــتيد! در اين فوتبال مربي داشته ايم كه بعد از 
شكست 4 بر صفر در يك مسابقه گفته: »توپ و ميدان در اختيار 
تيم ما بود. تيم حريف فقط 4 توپ آورد و 4 گل زد.« باور كنيد 

گاهي اعتراف به بهتر بودن حريف، نشانه شعور و منطق است.

باز خدا را شكر تاكتيك نداشتند

گاهي اوقات كاركرد نشست خبري مربيان در فوتبال ايران اين 
است كه مربي در آن شــركت نمي كند تا با كالس تر جلوه كند. 
پارسال فرهاد مجيدي از اين تاكتيك نهايت استفاده را كرد و هر 
بار بنده خدا مجيد نامجو مطلق را به نشست مي فرستاد. طبيعتا بد 
است آدم جايي برود كه ديگران منتظرش نيستند. در نشست ها 
هم همه منتظر ســرمربي هســتند. االن با كالس جديد ليگ 
برتر جناب آقاي نكونام است كه به نشست ها نمي رود و مهدي 
هاشمي نسب را مي فرستد. در نشست بعد از بازي با آلومينيوم در 
اين مورد به هاشمي نســب اعتراض شده و او هم جوابي نداشته 
بدهد. در دنيايي كه زيــدان و گوارديوال جــواب خبرنگاران را 
مي دهند و كلوپ با يكي از آنها يك ربع بحث پينگ پنگي مي كند، 

مربي ايراني كسر شان مي داند به نشست برود.

فرهاد بازي جواد

رضا كرمانشــاهي قضاوت بازي پرســپوليس با شهرخودرو را 
برعهده داشت و در اين مســابقه يك تصميم كليدي گرفت. او 
بابت خطاي ميالد سرلك به كارت زرد بسنده كرد، درحالي كه 
به نظر مي رســيد مي تواند كارت قرمز بدهد. بعــد از بازي هم 
تعدادي از كارشناســان داوري به اين موضوع اشــاره كردند. 
كرمانشاهي هم كه گويا از همين مسئله شاكي بود، در مواجهه با 
خبرنگاران گفت: »در مورد آن صحنه از كارشناسان سؤال كنيد. 
ماشااهلل كارشناس هم زياد داريم.« يعني اگر 4 نفر از كار شما 
ايراد گرفتند، بايد با طعنه و متلك به استقبال شان برويد؟ همه 
جاي دنيا كلي كارشناس داوري در مورد اتفاقات بازي به صورت 
آنالين و لحظه اي نظر مي دهند و گاهي هم نظرات شان متناقض 

است. كمي تحمل و ظرفيت تان را باال ببريد لطفا.

فقط بايد شما را تأييد كنند؟

نكته بازي

 علي اكبري بدون رقيب ماند
امير علي اكبري كه قرار بود 14آذرماه در كشور سنگاپور به مصاف 
اســالم عباس اف برود با انصراف اين حريــف روس، مبارزه اش به 
حالت تعليق درآمــد. علي اكبري دارنده مدال طــال و برنز جهان 
در رشــته كشــتي پس از اينكه نتوانســت در كشــتي فرنگي به 
فعاليتش ادامــه دهد بــه ورزش MMA روي آورد و در ليگ هاي 
رايزين ژاپن و اي.ســي. اي روســيه عملكرد قابل قبولي داشت. او 
در ليگ رايزين تا يك قدمي كمربنــد قهرماني پيش رفت ولي در 
مقابل ميركو فيليپوويچ ناك اوت شــد و شــانس بستن كمربند را 
از دســت داد. علي اكبري در مجموع 11مســابقه داشته است كه 
10مبارزه او با پيروزي همراه بوده و تنها يك شكست در كارنامه اش 
ثبت شده اســت. او پيش تر در يك نشســت خبري اعالم كرد كه 
 قراردادي را با سازمان UFC )بزرگ ترين ســازمان برگزاركننده

 مسابقاتMMA( امضا كرده است اما اين قرارداد خيلي زود از طرف 
UFC به صورت يك طرفه لغو شد. آخرين مسابقه علي اكبري حدود 
2سال پيش بوده و پس از آن بارها رقابت هايش لغو شده است. حاال 
هم كه خبر رسيده عباس اف از مبارزه 14آذرماه كناره گيري كرده 
است! البته علي اكبري و تيم همراهش هم اكنون در كشور سنگاپور 
حضور دارند ولي اعالم نكرده اند كه اين مسابقه كنسل شده است. 
اسم علي اكبري در پوســتر نفرات حاضر براي مبارزه در 14آذرماه 
هست ولي اسم و تصوير اسالم عباس اف حذف شده! به نظر مي رسد 
برگزاركننده هاي مسابقات در حال رايزني هستند تا رقيبي براي 
علي اكبري پيدا كنند و او بدون مبارزه به ايران بازنگردد. چيزي كه 
مشخص است درصورت پيدا كردن رقيب هم نبايد انتظار كيفيت 

بااليي از اين مسابقه داشت.

منهاي فوتبال

  استقالل و پيكان گل و برنده نداشت، سپاهان برد  را با تساوي عوض كرد  و نساجي و نفت آبادان با پنالتي بردند

گشتوگذار
دردسرسازدرقطر
رئيس فدراسيون و سرپرست تيم ملي بسكتبال 

پروتكل هاي سرسختانه بهداشتي را در قطر شكستند. 
شايعه شده آنها با پادرمياني سفير به ورزشگاه رفتند 

ليلي خرسند|  از عصر دوشــنبه تا بعدازظهر سه شــنبه بيشتر از اينكه 
حرف از باخت تيم ملي ايران به سوريه باشد، صحبت از اتفاقاتي بود كه 
خارج از زمين افتاد. از اينكه رئيس فدراسيون و سرپرست تيم ملي براي 
گشت وگذار از قرنطينه خارج شــدند و با پادرمياني سفير ايران در قطر 
توانستند وارد ورزشگاه شــوند. يا اينكه گمرك فرودگاه امام خريدهاي 

بعضي از بازيكنان را توقيف كرد و...
تيم ملي بسكتبال كه براي بازي در پنجره دوم انتخابي كاپ آسيا به قطر 
رفته بود، در بازي اول عربستان را برد اما در بازي دوم مقابل سوريه 77 بر 
70 شكست خورد. يك روز قبل از بازي ايران و سوريه، مسعود قاسمي، 
سرپرست تيم عكسي از خودش و رامين طباطبايي، رئيس فدراسيون در 
صفحه اينستاگرامش منتشر كرد؛ عكسي كه نشان مي داد آنها در شهر و 
كنار برج هاي دوحه هستند. اين عكس چند دقيقه بعد در كانال تگرامي 
كاووش بســكتبال هم منتشر شــد اما خيلي طول نكشيد كه از صفحه 
اينستاگرام قاسمي پاك شــد. تا قبل از آغاز بازي با سوريه كسي تصور 
نمي كرد گشت وگذار مســئوالن تيم در دوحه براي تيم ملي دردسرساز 
شده باشد. غيبت قاسمي روي نيمكت اين شائبه را به وجود آورد كه شايد 
او به دليل شكستن پروتكل هاي بهداشــتي اجازه نشستن روي نيمكت 
را پيدا نكرده اســت، اما توضيحي كه از زبان قاســمي بعد از پايان بازي 
روي سايت منتشر شــد، غير از اين بود: » از شب گذشته احساس تب و 
بي حالي داشتم. با مشورت با دكتر تيم، اتاقم را براي به حداقل رساندن 
تماس با بازيكنان و كادر فني تغيير دادم. در بــازي امروز هم به همين 
دليل روي نيمكت نبودم و از جايگاه ويژه بازي را تماشا كردم.« اما سؤال 
اين بود كه اگر مشكل بدحالي قاسمي بوده، چطور به او اجازه داده شده 
تا در جايگاه بنشيند؟ با توجه به ســختگيري هايي كه قطر براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي دارد، به نظر مي رسيد اتفاق ديگري در اين كشور 
افتاده است. طبق دستورالعملي كه وزارت بهداشت قطر صادر كرده است، 
براي تيم  هاي ورزشي حباب هايي مشــخص كرده كه هيچ كسي اجازه 
خارج شــدن از اين حبا ب ها را ندارد. به گفته مهرداد مسعودي، مشاور 
ارشد رسانه اي و تلويزيوني كميته برگزاري جام جهاني 2022 قطر، اين 
دستورالعمل براي همه رشــته هاي ورزشي صادر شده است: »وقتي كه 
تيم هاي ورزشي وارد فرودگاه مي شوند، همانجا همه اعضاي تيم تست 
كرونا مي دهند. با اتوبوس هاي مخصوص به هتل مي روند و تا زماني كه 
جواب تست ها آماده شود، همه بايد در اتاق هايشــان بمانند. تا كمتر از 
24ســاعت هم جواب تست ها آماده مي شود. اگر تســت ها منفي باشد، 
تيم ها مي توانند از هتل اقامت به محل تمرين و از آنجا به محل برگزاري 

مسابقات بروند. كسي اجازه ندارد از اين حباب ها خارج شود.«
طباطبايي و قاسمي هر دو از حبا ب هايي كه تعيين شده، خارج شده اند اما 
چطور توانسته اند وارد ورزشگاه شوند و در جايگاه ويژه بنشينند؟ بعضي 
از افرادي كه در قطر بوده  اند، ادعا مي كنند كه آنها با پادرمياني سفير ايران 
در قطر توانسته اند  اجازه ورود به ورزشــگاه را بگيرند، اما مسعودي بعيد 
مي داند قطري ها به خاطر سفير ايران در قطر پروتكل  ها را شكسته باشند: 
»اگر كسي از حباب ها خارج شــود، فقط در يك صورت مي تواند دوباره 
وارد حباب ها شود؛ اينكه از اول روند را طي كند و تست بدهد. به احتمال 
خيلي زياد اين دو نفر تست داده اند و با منفي شدن نتيجه توانسته اند به 

ورزشگاه بيايند.«
بعد از عبور از اين حواشي و بازگشت تيم به ايران، يك حاشيه عجيب هم  
هنگام رسيدن تيم به تهران افتاد. ديروز بعدازظهر شايعه شد گوشي هايي 
كه بعضي از بازيكنان و همراهان تيم در قطــر خريده بودند، در گمرك 
توقيف شده اســت. در مجموع، حضور تيم ملي بسكتبال ايران در قطر، 
سفري بود كه حاشيه هاي آن بسيار بيشتر از آورده هاي فني اش بود. در 
اين سفر تيم ملي ايران مي توانست با پيروزي در مقابل سوريه صعودش را 
به كاپ آسيا قطعي كند اما بعد از باخت حاال بايد منتظر پنجره سوم باشد. 
اين پنجره اواخر بهمن برگزار مي شود و ايران با قطر و عربستان بازي دارد.

هزارمين مسابقه چلسي در دوره مالكيت آبراموويچ 
مقابل مورينيو برگزار شــد؛ مردي كه بيشــترين 
افتخارات را بــراي مالك روس بــه ارمغان آورده 
بود. مورينيو كه هر دو رويارويي قبلي را به فرانك 
لمپارد باخته بود نمي خواســت ركوردي منفي از 
خود بر جاي بگذارد و 3 بازي پياپي را به يك مربي 
خاص ببازد. بنابراين به سبك دفاع اتوبوسي مقابل 
من سيتي كه به برد 2 هيچ انجاميد مقابل تيم سابق 
خود هم تيمش را به ميدان فرستاد و تنها موفق شد 
كه نبازد. مربي پرتغالي در سال2004به چلسي آمد 
و موفق شد پس از 55ســال اين تيم را به قهرماني 
ليگ برســاند؛ يعني درست يك سال پس از خريد 
باشگاه لندني توسط ميلياردر نفتي روس. او ابتدا 
قصد داشــت همين تاتنهام را بخرد اما در نهايت با 
چلسي شروع كرد و كم  كم شــروع كرد به خريد 
سهام باشــگاه تا اينكه با 140ميليون پوند باشگاه 
چلسي را به تملك خود درآورد. در آن زمان چلسي 
حدود 100ميليون بدهي داشت. آبراموويچ فصل 
جديدي را در تاريخ فوتبال نوشت. او بود كه باعث 

گراني بازيكنان و افزايش ديوانه كننده دســتمزد 
آنها شــد و راه را به ســاير ميلياردرهاي خارجي 
براي خريدن باشــگاه در ليگ هاي معتبر نشــان 
داد. هم اكنون بيشتر باشگاه هاي بزرگ انگليسي و 
اروپايي با مالكاني از روسيه، آمريكا، تايلند، امارات، 
قطر، چين و حتي ايــران )شــارلروا( ميراث خوار 
جسارت رومن آبراموويچ هستند كه اين باب را باز 
كرد. حتي ملك سلمان هم امسال نزديك بود يكي 
از دو باشگاه منچســتريونايتد يا نيوكاسل را بخرد. 
چلسي هم اكنون ششمين باشــگاه باارزش جهان 
است با قيمتي حدود 2.13ميليارد پوند و هشتمين 
باشگاه فوتبال جهان از لحاظ درآمدزايي. ديگر اين 
باشگاه صرفا متكي به پول هاي بادآورده آبراموويچ 
نيست چون يوفا روي بازي جوانمردانه اقتصادي يا 

همان فيرپلي مالي حساس شده است.
اولين بازي در دوران آبراموويچ مقابل تيم اسلواك 
زيلينا در چارچوب پلي آف ليــگ قهرمانان برگزار 
شد كه گود جانسن ايســلندي نخستين گل دوره 
جديد را در دقيقه42به ثمر رســاند. از زمان ورود 

او به فوتبال، چلسي به موفق ترين باشگاه انگليس 
تبديل شــد و توانست پس از 55ســال نخستين 
قهرماني را همزمان با جام اتحاديه به دست بياورد. 
در دوره او چلســي 16جام معتبر به دســت آورد 
ازجمله 5قهرماني ليگ برتــر، 5جام حذفي، يك 
ليگ قهرمانان، 2 ليگ اروپــا و... كه نزديك ترين 
رقيب اين باشگاه يعني منچستريونايتد با فرگوسن 
و جانشينانش در دوره مذكور 14جام كسب كرده 
است. در اين هزار مســابقه 608برد براي چلسي 

به دست آمده؛ به عبارت 60.8درصد پيروزي.
چند آمار از چلســي ايــن فصل. چلســي مقابل 
تيم هاي بزرگ برنده نبوده؛ يك باخت به ليورپول 
، يكي به تاتنهام و 3 تســاوي با منچستر، سويا و 
تاتنهام. مندي در 11بازي 8كلين شــيت داشته 
و تنها 3گل دريافت كرده اســت. شــايد بگوييد 
كلين شــيت او مقابل تاتنهام حساب نيست چون 
تيم مورينيو حتي يك موقعيت يا ضربه به دروازه 
هم نداشــت اما اين را به ياد بياوريد كه كپا از هيچ 
براي حريفان موقعيت و گل مي ســاخت. چلسي 
هم اكنون 31بازيكن خود را به باشــگاه هاي ديگر 
قرض داده است. بازيكنان بزرگ زيادي از اين تيم 
شــروع كردند و در تيم هاي ديگر به ستاره تبديل 
شــدند؛ چهره هايي مثل دي بروين، محمد صالح، 

لوكاكو و... .

چلسي امشب در هزارويكمين بازي تحت 
مالكيت آبراموويچ به مصاف سويا مي رود. 
قهرمان 2 فصل قبل ليگ اروپا با قهرمان 
فصل قبل همين رقابت ها بــازي دارند. 
اما ايــن جذاب ترين جدال شــب دوم از 
هفته پنجم رقابت هاي ليــگ قهرمانان 
نيســت. اگر دورتموند- التزيو را درنظر 
نگيريم، بهترين بازي امشــب رويارويي 
منچستريونايتد با پاري سن ژرمن است. 
منچستر در 2 ديدار قبلي حريف فرانسوي 
را شكست داده. كاواني هم كم كم در حال 
جا افتادن در تركيب يونايتد اســت هر 
چند به عنوان بازيكن ذخيــره به ميدان 
مي رود اما عملكرد گلزني اش عالي است. 
او  كه در كام بــك از باخت 2 هيچ مقابل 
ساوتهمپتون 2 گل زد و يك پاس گل داد 
امشــب احتماال مقابل تيم سابق خود به 
ميدان خواهد رفت. يــك اتفاق مهم هم 
امشب مي افتد. براي نخســتين بار يك 

داور زن يك ديدار از ليــگ قهرمانان را 
سوت خواهد زد. استفاني فراپا از فرانسه 
داور ديدار يوونتوس- دينامو كيف است 
و خوشبختانه بازي مهمي نيست كه اگر 
صداوسيما آن را پخش نكند از تماشاي آن 

محروم شويم.
:E گروه  

ساعت 23:30/ سويا - چلسي
ساعت 21:25/ كراسنودار- رن

:F گروه 
ساعت 23:30/ دورتموند - التزيو

ساعت 23:30/ كالب بروخه - زنيت
:G گروه  

ساعت 23:30/ يوونتوس - ديناموكيف
ساعت 23:30/ فرنس واروش - بارسلونا

:H گروه 
ســاعت 23:30/ منچســتريونايتد - 

پاري سن ژرمن
ساعت 21:25/ باشاك شهير - اليپزيش

قصه هزار و يك شب امپراتوريهزاره
چگونه چلسي با آبراموويچ به باشگاه بزرگي تبديل شد

  جالل حسيني؛ قالي كرمان، صادره از گيالن
گره گشاي پرسپوليس در بازي با شهرخودرو و چه بسا بحران 
ابتداي فصل، جالل حســيني بود. كاپيتان پرســپوليس در 
38ســالگي نخســتين گل در جريان بازي اين تيم را در ليگ 
بيستم به ثمر رســاند. ضربه سر هوشــمندانه و بي نقص او در 
آخرين دقايق نيمه اول، پرسپوليس را برنده به رختكن فرستاد؛ 
وگرنه ممكن بــود كار در وقت دوم گره بخورد. حســيني كه 
پارســال به تناوب روي نيمكت نشســت، با جدايي شــجاع 
خليل زاده فيكس دائمي شــده و فعال رهبري خط دفاع را در 
4كلين شيت بر عهده داشته اســت. او تصويري از يك بازيكن 
حرفه اي واقعي، با سبك درست زندگي و پرهيز از حاشيه هاي 
مخرب است. جالل به تحسين شدن عادت دارد و البته سزاوار 
آن است. بهترين توصيف براي مدافع گيالني پرسپوليس، »قالي 
كرمان« اســت؛ پديده اي كه نه تنها كهنه و فرسوده نمي شود، 

بلكه انگار روزبه روز در حال بهترشدن است.
   اميد عاليشاه؛ رزرو بليت فينال؟

با توجه به محروميت وحيد اميري و احسان پهلوان از بازي فينال 
ليگ قهرمانان آسيا، اميد عاليشاه مي تواند يك مهره قابل اتكا 
براي كادر فني باشد. منتها او آنقدر گوشت تلخي كرده كه يحيي 
گل محمدي در بازي با نفت مسجدسليمان حتي حاضر شد بشار 
رســن را به جاي اين بازيكن در پست هافبك چپ تست كند. 
با اين حال گويا مشكالت بين عاليشاه و كادرفني برطرف شده 
است. اميد در بازي با شهرخودرو فيكس بود و نمايشي درخشان 
ارائه داد. با اين شرايط عاليشاه به ارنج اصلي فينال آسيا بسيار 
نزديك است و شايد آنجا بتواند حق همه اين سال ها را بگيرد. 

اين يك بازي براي يك عمر است.
   ميالد سرلك؛ چرا با كمال تمديد كرديد؟

يكي از بهترين هاي پرسپوليس در بازي با شهرخودرو، ميالد 
سرلك بود. او مثل همه بازي هاي آسيايي و شروع ليگ بيستم 
در ميانه ميدان پرســپوليس مي درخشيد. ســرلك استايل 
بسيار خوبي دارد، روي هوا مســلط است و قبال هم نشان داده 
بود خوب شــوت مي زند. روي گلي كه سرلك در اين بازي زد، 
عالوه بر ضربه فنــي و دقيق اين بازيكــن، توپ گيري اش هم 
تحسين برانگيز بود. حضور مؤثر سرلك در كنار احمد نوراللهي و 

نيز سعيد حسين پور، اين پرسش را به وجود مي آورد كه مديران 
پرسپوليس چرا با اين همه شــتاب قرارداد كمال كاميابي نيا 
را تمديد كردند؟ كمال وقتي جوان تر بود و جانشــين نداشت، 
هربار براي تمديد قرارداد كلي معطل مي كرد. حاال باشــگاه با 
3هافبك دفاعي قبراق، در مورد تمديد زودهنگام با او سخاوت 

به خرج داده است.
   آرمان رمضاني؛ بازنده برد بزرگ

آرمان رمضاني با كارنامه اي كم گل به عنوان سهميه ليگ برتري 
بزرگسال از سايپا جذب پرسپوليس شــد. بنابراين انتقالش از 
همان ابتدا محل بحث بود. بعدتر هم حضورهاي چنددقيقه اي 
اين بازيكن در زمين موجب انتقاد شد. يحيي گل محمدي در 
اين بازي او را به مهدي عبدي ترجيح داد تا شايد پايش به گلزني 
باز شود و از زير فشــار بيرون بيايد، اما اتفاقي كه رخ داد دقيقا 
برعكس بود. او با وجود يكي دوضربه سر خوبي كه به توپ زد، 
2موقعيت عالي گلزني را از دست داد كه در هردوي آنها رد پاي 
عدم اعتمادبه نفس هم به چشم مي خورد. بعد از بازي، يحيي از 
رمضاني دفاع كرده، اما اگر تيم برنده نمي شد، او ناچار بود فشار 

بي اندازه اي را تحمل كند.
   مهدي رحمتي؛ زمين سفت است

مهدي رحمتي بازيكن بزرگي بود و به اندازه خودش هم موفقيت 
كســب كرد، اما مربيگري عالم ديگري دارد. سيماي آشفته و 
درهم او بعد از تحمل شكســت پرگلي كه حتي مي توانســت 
سنگين تر از اين باشــد، به خوبي نشــان داد رحمتي متوجه 
فشارهاي متفاوت مربيگري شده است. او بدون مدرك، بدون 
كارآموزي و حتي يك روز دوره ديدن، سرمربي ليگ برتري شده 

و البته كه اين ريسك بزرگي اســت. هيچ كجاي تيم شلخته 
شــهرخودرو در اين بازي، جاي خوش بيني براي آينده باقي 
نمي گذاشــت و اگر اوضاع به همين منوال پيش برود، رحمتي 

خيلي زود بليت خودش را در مربيگري سوزانده است.

بهشت،برزخ،دوزخ
نگاهي به 5چهره ويژه در آخرين بازي پرسپوليس

بهروز رسايلي| پرسپوليس بحران گل نزدن و شايد هم كمي 
بد بازي كردن را در مقابل شهرخودرو قورت داد. اين بازي 
بركات زيادي براي سرخپوشان داشت؛ معدل گلزني شان 
درست شد، روحيه شــان باال رفت و يكي از تركيب هاي 
احتمالي فينال آســيا هم براي اين تيم تست شد. مصاف 
پرحادثه عصر يكشــنبه اما 5چهره ويژه داشت؛ برخي 

رستگار بودند و برخي تازه متوجه دشواري كار شدند.

ساكت ترين ستاره
حامد لك چهارمين كلين شيتش را در ليگ بيستم ثبت كرد 
تا همچنان تعداد گل هاي خورده پرســپوليس در فصل جديد 
»صفر« بوده باشد. او البته براي بسته نگه داشتن دروازه اش برابر 
شهرخودرو خيلي به زحمت نيفتاد، اما به هر حال اين موفقيت 
باعث شد لك به نخســتين گلر تاريخ باشگاه تبديل شود كه 
در 4 بازي نخســت ليگ برتري اش گل نمي خورد. لك از زمان 
حضور در پرسپوليس 11بازي براي اين تيم انجام داده و فقط 2 
گل از روي نقطه پنالتي خورده است. شايد اگر نبود واكنش هاي 
نجات بخش لك در همان بازي اول با التعاون، مسير پرسپوليس 
به كلي تغيير مي كرد. او اما يك خريد درخشان و غيرمنتظره بود 
كه فعال همه را هاج و واج گذاشته است. غيراز ابعاد فني، لك از 
نظر شخصيتي هم روزهاي جالبي را پشت سر مي گذارد. او مطلقا 
سكوت كرده، يك كلمه حرف نمي زند و حتي در اينستاگرام هم 
فعاليت چنداني ندارد؛ به طوري كه كامنت هاي صفحه اش را هم 
بسته است. دروازه بان پرسپوليس كه شايد زماني به عنوان يك 
بازيكن پرحاشيه شناخته مي شد، حاال در تالش براي ابطال آن 
تصوير، در ســكوتي محض فرورفته و حرفش را فقط در زمين 
مي زند؛ يك رفتار حرفه اي و قابل ستايش كه اگر ادامه بيابد، 
شايد جايگاه لك را در تاريخ فوتبال ايران تغيير بدهد. او هميشه 
پرسپوليسي بوده و همه هم اين داستان را مي دانند. حتي يك بار 
در فصل نقل وانتقاالت، بدون اينكه گزينه پرسپوليس بوده باشد 
در خيابان محل اين باشگاه پرسه مي زد تا شايد دري به تخته 
بخورد و جذب تيم محبوبش شود. حضور او در جمع سرخپوشان 
سرانجام در پايان فصل گذشته رقم خورد و خيلي هواداران را 
هيجان زده نكرد، اما حاال او با كيفيت باال و حاشيه هاي صفرش 
كاري كرده كه همان هواداران به چنين خريدي مي بالند. رفتار 

درست هم صد البته همين است.

استقالل و پيكان در يكي از سرد ترين بازي هاي فصل به تســاوي بدون گل رضايت دادند. 
آبي ها كه باتوجه به مصدوميت شيخ بدون تغيير در تركيب اصلي به ميدان رفته بودند، به نظر 
مي رسيد با زوج موسوي و وريا در راست و ميليچ و نادري در چپ، برنامه خاصي براي استفاده 
از ارسال از جناحين دارند اما با اين وجود استقالل در روز محروميت فكري حتي از اين راه هم 
نتوانست موقعيت هاي چنداني روي دروازه پيكان خلق كند. مصدوميت آرش رضاوند و به 
زمين آمدن شجاعيان در دقيقه بيستم، يك ضربه ايستگاهي خوب از وريا غفوري و اوت هاي 
عجيب نادر محمدي، تنها اتفاقات نيمه اول سرد بازي استقالل بود. در نيمه دوم هم اوضاع 
خيلي بهتر نشد و مطهري پس از يك ربع با يك ضربه سر يخ بازي را كمي آب كرد. البته بازي 

خيلي زود به شكل اوليه اش برگشت و در نهايت هم اين استقاللي ها بودند كه در وقت هاي 
اضافه يك موقعيت ديگر هم روي دروازه پيكان خلق كردند . اين بازي با شوت فرشيد باقري به 
آسمان هم تمام شد، همان بازيكني كه مي گفت اگر استقاللي ها ناراحت هستند رضايتنامه ام 
را بدهند تا بروم. سپاهان و سايپا يكي ديگر از بازي هاي مهم ديروز را برگزار كردند و در نهايت 
به تساوي يك-يك رضايت دادند. ســپاهان در اين بازي با گل دقيقه 6 شهباززاده از حريف 
پيش افتاد اما سايپايي ها با پاس گل محسن مسلمان و گلزني مجيد علياري در دقيقه 86 به 
بازي برگشتند. نساجي و نفت آبادان هم برنده هاي بازي هاي ديروز بودند. هر دو تيم به ترتيب 

با پنالتي به نفت مسجدسليمان و ذوب آهن گل زدند و برنده از زمين بيرون آمدند.

بدونفكري،بدونبرنامه،بدونگل
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 توليد واكســن كرونا به نتايج 
خوبي رسيده و اكنون فارغ از تالش دولت ها 
براي مهار ويروس، موضوع توزيع عادالنه 
واكســن هاي توليدي و دسترســي همه 
كشورها به آنها مطرح است. در اين ميان، 
مكانيســم كواكس كه به همين منظور از 
سوي سازمان بهداشــت جهاني راه اندازي 
شــده اهميت ويژه اي دارد. بريتانيا يكي از 
كشورهاي حمايت كننده از اين مكانيسم 
است. چه چشم اندازي پيش روي اين پروژه 
است و فكر مي كنيد در ميان رقابتي كه بين 
كشورها براي دسترسي به واكسن در حال 
شكل گيري است، تا چه حد موفق عمل كند؟

اين ســؤال خوبي اســت. همانطور كه همه ما 
شاهدش هستيم، شــيوع ويروس كرونا يكي 
از بزرگ ترين چالش هاي ســامتي قرن است 
كه تأثير ويران كننده اي بر جهان داشته است. 
چنين وضعيت اضطــراري در اين مقياس نياز 
به اقدام قاطعانه و هماهنــگ دارد و به همين 
دليل اســت كه بريتانيا در حــال همكاري با 
سازمان هايي همچون گروه7، گروه20، اتحاديه 
اروپا و كشورهاي مشترك المنافع، ناتو، سازمان 
ملل و نهادهاي ديگر است تا پاسخ درخوري به 
اين بحران داده شود. در اجاس مجمع عمومي 
سازمان ملل در 25دسامبر امسال، نخست وزير 
بريتانيا، آقاي بوريس جانسون اعام كرد كه ما 
571ميليون پوند به كواكــس كمك خواهيم 
كرد. كواكس در واقع ابتكاري است كه توسط 
سازمان بهداشــت جهاني طراحي شده تا روند 
توسعه، توليد و توزيع يك واكسن ايمن و مؤثر 
عليه ويروس كرونا را كه در دســترس همگان 

باشد، سرعت بخشد.
به محض دستيابي به واكســن كرونا و پس از 
آزمايش هاي الزم، چالش اصلي توليد، دسترسي 
و توزيع اين واكســن خواهد بــود. بريتانيا در 
همين راستا نقش برجســته اي خواهد داشت 
و همكاري بين المللي را در اين زمينه تشويق 
خواهد كرد. تسهيل دسترسي همگان به واكسن 
و مراحل بعــد از آن، راه حل بهبــود جهاني از 
تبعات اقتصــادي، بهداشــتي و اجتماعي اين 

ويروس است.
كشور شما غير از كمك مالي به 
كواكس، چه نوع همــكاري ديگري با اين 

مكانيسم دارد؟ 
ما به صــورت فعاالنه درگيــر مراحل طراحي 
تاسيسات مربوط به مكانيسم كواكس بوده ايم 
و تا جايي كه امكان داشــته در اين مكانيســم 
همكاري كرده ايم. من درباره شركت ايران در 
اين مكانيسم با وزارت امور خارجه و نيز وزارت 
بهداشت گفت وگو كرده ام. ما در حال همكاري 
با ساير كشورهايي كه به اين ابتكار پيوسته اند 
هستيم تا منابع الزم براي سرمايه گذاري هاي 
مورد نياز براي توليد واكسن انجام و همچنين 
قراردادهاي پيش خريد واكسن با توليد كنندگان 
منعقد شــود. كواكس واكســن ها را هم براي 
كشورهاي پردرآمد و هم كشورهاي كم درآمد 
خريداري مي كند و آنها را به صورت عادالنه در 

اختيار اين كشورها قرار مي دهد.
از همان ابتداي شيوع ويروس، 
انتقادهاي زيادي به سازمان بهداشت جهاني 
در زمينه تشخيص كرونا مطرح بوده است. 
آيا فكر مي كنيد اين سازمان از مرحله توليد 

واكسن بتواند سربلند بيرون بيايد؟
دولت بريتانيا اعام كرده كه سازمان بهداشت 
جهاني و در مقياس بزرگ تر سازمان ملل بايد 
حمايت شوند تا بتوانند هدايت يك پاسخ مؤثر و 
مبتني بر شواهد علمي را در مقابل ويروس كرونا 
به عهده گيرند؛ پاسخي كه بايد شامل تقويت 
آســيب پذيرترين نظام هاي بهداشتي جهان 
نيز باشــد. بريتانيا با همه نهادهاي بين المللي 
مربوطه همكاري خواهد كرد تــا درنهايت به 

يك راه حل جهاني براي عبور از بحران برسيم.
عاوه بر مبلغي كه در مــورد كمك به كواكس 
گفتم، دولت بريتانيا قرار اســت 340ميليون 
پوند طي 4سال آينده در اختيار سازمان جهاني 
بهداشت قرار دهد. بخشــي از اين مبلغ صرف 
تامين بودجه تحقيقات در مورد ريشــه شيوع 
ويروس خواهد شد. همچنين انجام اصاحات 
در سازمان بهداشت جهاني ضروري است تا اين 
نهاد بتواند براي پاسخ به موارد اضطراري مشابه 

در آينده موفق عمل كند.
در حوزه درمان، موضوع استفاده 
از پالســما براي درمان كرونا به طور جدي 
دنبال مي شود. در ايران هم تحقيقات بسيار 
خوبي در اين رابطه در حال انجام است. آيا 

بريتانيا تمايلــي دارد در اين زمينه با ايران 
همكاري علمي داشته باشد؟

بريتانيا هفته گذشــته در يك رويداد شركت 
كرد كه بــه ميزباني ايران برگزار شــد و در آن 
متخصصاني از ايران، بريتانيا، سوئيس و سوئد 
حضور داشتند. در اين رويداد، پيشرفت حاصله 
در حوزه پاسمادرماني هر كشور مورد بحث قرار 
گرفت. مطالب مطرح شده شامل ارزيابي هاي 
اوليه هر كشــور درباره چالش ها و احتماالت 
مختلف در مــورد تأثير پاســمادرماني براي 
درمان ويروس كرونا بود. بريتانيا همواره آماده 
همكاري در اين زمينه اســت. ايران مجهز به 
خدمات پيشرفته پااليش خون است، بنابراين 
همكاري براي كســب دانش درباره ابتكارات 
ايران و نيز كشورهاي ديگر براي همه باارزش 

خواهد بود.
حدودا يك سال اســت كه دنيا 
درگير بحران كروناســت. در هر كشوري 
دولت ها تمــام امكانات خود را بســيج 
كرده اند تــا از مردم شــان در مقابل اين 
ويروس محافظت كننــد. در ايران، دولت 
در شــرايطي با ويروس مبارزه مي كند كه 
تحت بي سابقه ترين تحريم هاي آمريكا قرار 

دارد و از تهيه دارو و تجهيزات حياتي ناتوان 
است. بسياري جان خود را از دست داده اند. 
نگاه كشور شما به تحريم هاي ايران در اين 

شرايط چيست؟
بدون شــك ويروس كرونا بزرگ ترين چالش 
چنديــن دهه گذشــته اســت. مــا تأثيرات 
ويران كننده آن را در ايران و بريتانيا و نيز ساير 
كشورهاي دنيا مشاهده كرده ايم. بريتانيا همواره 
اعام كرده كه از خروج آمريــكا از برجام و نيز 
بازگرداندن تحريم ها عليه ايران متأسف است. ما 
همچنين دائما تاش كرده ايم تا روابط اقتصادي 
را با ايران تسهيل كنيم، و از همه مهم تر تسهيل 
ارسال كاالهاي بشردوســتانه به ايران بوده كه 

بسيار مورد نياز مردم است.
مردم كشورها عيار دولت خود 
و دولت هاي ديگر را در شــرايط سختي و 
بحران مي سنجند. سختي شرايط براي مردم 
ايران در بحران كرونا به دليل وجود تحريم ها 
دوچندان شده اســت. بريتانيا در يكي از 
بحراني ترين دوره هاي تاريخ معاصر ايران، 

چه كمكي به مردم ايران كرده است؟
با شروع بحران، هنگامي كه نياز به كمك بسيار 
حياتي بود، 3كشــور اروپايي بسته اي متشكل 

از كمك هاي مالي و مــادي به ارزش 5ميليون 
يورو در اختيار ايران قرار دادند تا به اين كشور 
كمك كنند با انتشار ويروس كرونا مبارزه كند. 
ما همچنين درباره راه هاي همكاري و هماهنگي 
با مقامات ايران رايزنــي كرده ايم تا مواردي كه 
متخصصان دو كشــور مي تواننــد در مواردي 
همچون پاســمادرماني با يكديگر همكاري 
كنند مشخص شود. اما كليد برخورداری مردم 
ايران از اين مزايا، بازگشــت همــه طرف ها به 
اجراي كامل تعهداتشان ذيل برجام است. اين 
شامل تعهدات هســته اي ايران نيز مي شود. ما 
همچنان مصمم هستيم تا بتوانيم اين توافقنامه 
را برخاف چالش هايي كه بــا آن مواجه بوده 

است اجرايي كنيم.
اروپا طي 2سال گذشته يعني از 
زماني كه آمريكا به دستور دونالد ترامپ از 
برجام خارج شــد و تحريم ها عليه ايران را 
بازگرداند، اغلب سمت ايران ايستاده است. 
اين البته تنها محدود به موضع گيري هاي 
سياســي و ديپلماتيك بوده است. زماني 
كه بحث اينســتكس و حمايــت اروپا از 
شــركت هايش در برابر تحريم هاي آمريكا 
مطرح شد، همه به اروپا و سياست مستقالنه 
آن در برابر آمريكا اميدوار شدند اما در عمل 
هيچ اتفاقي نيفتاد. چرا اينستكس كه كشور 
شما يكي از اعضاي اصلي آن است، آنگونه 

كه انتظار مي رفت عملياتي نشد؟
بريتانيا نسبت به اينستكس متعهد باقي خواهد 
ماند، چراكه اين مكانيســم يكي از بخش هاي 
اصلي تعهدات ما ذيل برجام اســت. ما در اين 
زمينه بــه همكاري با شــركاي اروپايي خود و 
همچنين با همتايان ايراني مان ادامه مي دهيم. 
تاش ما اين اســت اطمينان حاصل شود كه 
اينســتكس قابليت اجرا دارد و مؤثر اســت و 
مي تواند از تجارت قانوني بين المللي پشتيباني 
كند. پس از نخســتين معامله اي كه از طريق 
اينســتكس در اوايل سال جاري ميادي انجام 
شد، كشورهاي بيشتري به عنوان سهامدار به اين 
مكانيسم پيوسته اند و ما سخت در تاش بوده ايم 
تا معامله هــاي بيشــتري را از طريق آن پيش 
ببريم؛ اگرچه پيشرفت كار تا قسمتي به خاطر 
ويروس كرونا و محدوديت هاي مسافرتي دچار 
اخال شد. معتقدم كه اينستكس نقش مهمي 
در مذاكرات آينده مربوط به برجام دارد. ما در 
حال آماده كردن خود جهت گسترده تر كردن 
و تقويت اين مكانيســم در سال آينده ميادي 

هستيم.
آيا بريتانيا به احياي برجام و لغو 

تحريم ها معتقد است؟
برجام براي همه طرف ها دستاورد مهمي بوده 
است. ما متعهديم كه با تمامي طرف هاي ذيربط، 
ازجمله ايران، درباره اين موافقتنامه همكاري 
كنيم تا يك راه حل ديپلماتيك جهت حركت 
به جلو پيدا شــود. اين موافقتنامــه دوطرفه 
اســت و تحريم ها در ازاي پايبنــدي ايران به 
محدوديت هاي هســته اي كه مشــخص شده 
بودند برداشته شــدند. همچنان به همكاري با 
طرف هاي باقيمانده در برجــام ادامه خواهيم 
داد، اما ايــران بايد به تعهدات خــود ذيل اين 

موافقتنامه بازگردد.
 از نظر شما مسير بازگشت آمريكا به برجام 

چه خواهد بود؟
من نمي توانم درباره برنامه آمريكا پيشــگويي 
كنم اما بريتانيــا منتظر همــكاري نزديك با 
دولت رئيس جمهور منتخــب آمريكا آقاي جو 
بايدن است؛ همكاري ای كه شامل اولويت هاي 

مشترك ما در خاورميانه خواهد بود.
مذاكرات هســته اي ميان ايران 
و قدرت هاي بزرگ، در واقــع تعامل ميان 
ايران و غرب بود. 12سال مذاكره به توافقي 
منجر شــد كه برخالف پيش بيني ها، يكي 
از كشــورهاي غربي ناقض آن بــود. اروپا 
هم توانايي ايســتادن در مقابل اين متحد 
خود را نداشــت. از پس اين اتفاقات، ديوار 
بي اعتمادي ميان ايران و غرب مرتفع تر از 
قبل شده است. غرب و اروپا به طور مشخص 
براي از بيــن بردن ايــن بي اعتمادي، چه 

اقداماتي مي توانند انجام دهند؟ 
پس از خروج آمريكا از برجام، بريتانيا، فرانسه 
و آلمان موضع مشخصي اتخاذ كردند مبني 
بر اينكه از خروج آمريكا متأسف هستند و با 

طرف هاي باقيمانده 
ازجمله روسيه و چين 

همكاري خواهند كرد تا اين توافقنامه حفظ 
شود.

نگاه

 مسير پيش روي بايدن 
در سياست خارجي

روشن اســت كه اكنون تمام جهان براي 
تعامل با دولتي جديد و متفاوت در آمريكا 
آماده شده و به دنبال فهم عناصر ثابت و 
متغير در دوران بايدن است. اگر به پيشينه تاريخي سياست خارجي 
آمريــكا و فرايند آن طي دهه هاي گذشــته رجوع كنيم به آســاني 
درمي يابيم كه عناصر ثابت در اين سياست ها در اكثر مواقع – اگر نه 
هميشه - بر عناصر متغير غلبه داشته  و انتقال قدرت از رئيس جمهوري 
به رئيس جمهور ديگر يا از حزبي به حزب ديگر تأثير چنداني بر اين 
واقعيت نداشته است. اما وضعيت فعلي را به يك دليل ساده مي توان 
اســتثنايي براي اين قاعده دانست؛ ترامپ. او شــخصيتي است كه 
براساس هيچ معياري يك رئيس جمهور سنتي نبود و برخاف تمام 
روساي جمهور سابق آمريكا، پيش از ورود به كاخ سفيد هرگز منصبي 
سياسي با رأي مردم نداشت. سياست هاي داخلي و خارجي آمريكا را با 
انقابي بي سابقه مواجه كرد. به اين ترتيب، بايدن راهي جز سازماندهي 
مجدد اوضاع به هم ريخته در دوران ترامپ و احياي مناسبات پيشين 
ندارد و اينگونه است كه مي توان گفت در دوران بايدن، عناصر متغير 
بر عناصر ثابت غلبه خواهد داشت. اما براي آشنايي با عناصر احتمالي 
ثابت و متغير در دولت بايدن پيش از هر چيز بايد 3مسئله روشن شود:

ويژگي هاي شخصيتي بايدن و ساختار عقيدتي او
بايدن شخصيتي سنتي دارد و فاقد هر نوع ويژگي هاي كاريزماتيك 
يا خصوصيت هاي رهبري اســت. در پيشــينه او مشكات اخاقي 
يا جاه طلبي خاصي ديده نمي شــود. به اين ترتيــب، مي توان گفت 
رئيس جمهور جديد آمريكا شــخصيتي معتدل و متعــارف دارد و 
پيش بيني رفتارهايش هم كار آســاني است. از آنجا كه بايدن حقوق 
خوانده، در دامان حزب دمكــرات پرورش يافته، مدت زمان طوالني 
در نهادهاي حاكميتي آمريكا فعاليت داشــته، در باالترين ســطوح 
تصميم گيري قانوني و اجرايي اين كشور نقش آفريني كرده و در واقع 
جمع ميان شايستگي قانوني و تجربه عميق سياسي است، مي توان 
انتظار داشت تصميمات او تدريجي، باآرامش، با بررسي هاي دقيق، 
به دور از انفعال و با مشاركت تمام نهادهاي قانوني خواهد بود. بر اين 
اساس در دوران جديد برخاف دوران ترامپ، نوعي توافق و انسجام 

ميان دولت بايدن با نهادهاي دولت پنهان آمريكا برقرار مي شود.

تركيب و رويكردهاي تيم مشاوران رئيس جمهور
به نظر مي رسد بايدن اصرار دارد تيم او تصويري كوچك از آمريكا، »مطابق 
باورهاي او و نه ترامپ« باشد؛ يعني آمريكايي با مليت ها و نژادهاي متعدد 
كه همزيستي مسالمت آميز در آن تضمين شده باشد، نه آمريكايي سفيد، 
نژادپرست، خودخواه و طردكننده ديگران! اينگونه مي توان دليل انتخاب 
كاما هريس به عنوان معاون اول، آلخاندرو مايوركاس براي وزارت امنيت 
ملي، ليندا توماس گرينفيلد براي نمايندگي دائم در سازمان ملل و ريما 
دودين به عنوان مدير دفتر امور پارلماني را از سوي بايدن فهميد. تمام اين 
افراد ريشه هاي هندي، آفريقايي، التين يا عرب فلسطيني دارند. از سوي 
ديگر در تمام اين انتخاب ها، عامل مهارت سياســي-قانوني و ميانه روي 
نسبت به افراطي گري هاي مختلف درنظر گرفته شده است. به بيان ديگر 
مي توان گفت دولت جديد آمريكا دولتي با مليت هاي متعدد، موجوديتي 

تكنوكرات و تفكراتي پراگماتيستي خواهد بود.

چالش هاي پيش روي بايدن در داخل و خارج از آمريكا
دولت ترامپ ميراثي ســنگين، پر از مشــكات و پيچيدگي ها براي 
بايدن باقي گذاشته است. آمريكا اكنون در سطح داخلي با دوپارگي 
اجتماعي شديد در نتيجه سياســت هاي نژادپرستانه و راستگرايانه 
ترامپ روبه روست. ويروس كرونا كه دولت ترامپ در مهار آن شكست 
خورده و تا كنون جان بيش از 250هزار شــهروند آمريكايي را گرفته 
نيز معضلي ديگر در داخل اين كشور به حساب مي آيد. از سوي ديگر 
در سطح جهاني، آمريكا به دليل خروج از توافق هاي پاريس، برجام و 
همچنين سازمان بهداشــت جهاني، اعتبار و جايگاه خود را از دست 
داده است. اعتماد بسياري از متحدان آمريكا، نظير اتحاديه اروپا، ژاپن 
و هند به آمريكا آسيب ديده و روابط با چين و روسيه نيز پرتنش است. 
ريشه تمام اينها به سياست انزواگرايانه ترامپ با شعار »اول آمريكا« 
برمي گردد. بر اين اساس پيش بيني مي شود اولويت هاي داخلي دولت 
بايدن، رســيدگي به پيامدهاي منفي دوپارگــي در جامعه آمريكا و 
همچنين انتشار ويروس كرونا باشد. در سطح خارجي نيز اولويت  اين 

دولت بازيابي جايگاه و اعتبار بين المللي آمريكا خواهد بود.
شايد در اين مقطع، طرح تمام جنبه هاي تغيير در سياست خارجي 
بايدن كار ســختي باشــد، اما من در اينجا تاش مي كنم براي فهم 

رويكردهاي كلي اين دولت، 2مدخل اساسي را مطرح كنم:
مدخل جهاني: نياز شديد بايدن به احياي جايگاه بين المللي آمريكا، 
او را به سوي بهبود روابط با متحدان غربي و معالجه زخمي كه در دوران 
ترامپ بر پيكر ناتو نشسته است سوق مي دهد. اما اعاده اعتبار آمريكا 
در اين حوزه، بدون عبور كامل از شــعار »اول آمريكا« و بازگشت به 
اصل سياست هاي چندجانبه گرايي ممكن نخواهد بود. بر اين اساس 
مي توان پيش بيني كرد كه بايدن به ســرعت اقدامــات الزم را براي 
بازگشت به توافق پاريس و ســازمان بهداشت جهاني انجام مي دهد. 
چنين اقداماتي زمينه را براي بازيابي اعتماد ميان شركاي دو سوي 
اقيانوس اطلسي فراهم مي كند. اين نخستين گام در ايجاد »رهبري 
مشــترك غربي« براي نظام بين المللي اســت كه در مســير جهان 
چندقطبي حركت مي كند. به باور من در اين مســير راه براي بايدن 

هموار است و موانع غيرقابل عبوري پيش روي او قرار ندارد.
مدخل منطقه اي: ماحظات متعدد و پيچيده اي وجود دارد كه آمريكا 
را به سوي اســتفاده از تمام ابزارهاي ممكن براي مقابله با ايران سوق 
مي دهد. براي تحقق اين هدف، تنها 3گزينه پيش روي آمريكا قرار دارد. 
تداوم سياست ترامپ كه هدفش اجبار ايران براي مذاكره بر سر برنامه  
هسته اي از طريق اعمال شديدترين فشــارهاي سياسي و اقتصادي 
ممكن اســت. ورود به مرحله درگيري نظامي با ايران، مخصوصا اگر 
گزينه اول شكست خورده يا در تحقق اهداف تعيين شده ناتوان باشد. 
تاش براي مهار ايران از طريق بازگشت به برجام و تحريك اين كشور به 
مذاكره بر سر مسائل اختافي، ازجمله برنامه موشكي و نفوذ منطقه اي. 
اما به داليل متعددي، راه بايدن در اين مسير هموار نيست. اسرائيل به 
همراه برخي كشورهاي عربي خليج فارس، مخصوصا عربستان با تمام 
توان عليه بازگشــت آمريكا به توافق هسته اي مقاومت و اين كشور را 
به سوي استفاده از 2گزينه ديگر، يعني تحريم هاي شديد يا جنگ عليه 

ايران هدايت مي كنند.
منبع: العربي الجديد

 حسن نافعه
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره

چرا كودتاي ترامپ ناموفق ماند؟

با تأييد نتيجه انتخابات در ايالت آريزونا 
و ويسكانسين و رد شــكايت ترامپ در 
دادگاه تجديد نظر ايالت پنسيلوانيا، به نظر 
مي رسد كورسوهاي اميد دونالد ترامپ براي تغيير نتيجه انتخابات از 
بين مي روند. در روزهاي گذشــته نتيجه انتخابات در ديگر ايالت هاي 
مناقشه برانگيز تأييد شــده بودند. دونالد ترامپ كه از نگاه بسياري، 
قدرتمندترين انسان در جهان محسوب مي شود، اين روزها به هر دري 
مي زند تا جلوي شكست خود را بگيرد. شكست او در انتخابات نه تنها 
مي تواند به معناي پايان قدرت او و يا حتي زندگي سياسي اش باشد، بلكه 
به معناي روبه رو شدن با پرونده هايي است كه به احتمال زياد او را همانند 
بسياري از نزديكانش روانه زندان مي كند. چنين چشم اندازي در كنار 
روحيه قدرت  طلب او موجب شد كه او همه توان خود را به كار بگيرد تا 

بر اريكه قدرت بماند.
او در يك برخورد نسبتا بي سابقه نتيجه انتخابات را نپذيرفت و اعالم 
كرد كه او پيروز انتخابات است. ترامپ با اشاره به رأي  هاي پستي و اعالم 
تقلب در روند انتخابات پرونده هاي متعددي را در دادگاه هاي مختلف 
طرح كرد. او تصور مي كرد اگرچه نتواند در ميدان انتخابات پيروز شود، 

ولي مي تواند در ميدان دادگاه پيروز شود.
شــرايط خاص دوران كرونا برگزار كنندگان انتخابــات در ايالت هاي 
مختلف را ناچار كرده بود دستورالعمل هاي خاصي را به خصوص براي 
رأي هاي پستي و زودهنگام صادر كنند. اين وضعيت منجر به اين شد كه 
بيش از 1۰۰ميليون نفر پيش از انتخابات رأي خود را براي صندوق هاي 
آرا پســت كنند يا به صندوق هاي تعيين شده بيندازند كه اين دو برابر 
رأي هاي زودهنگام در انتخابات2۰1۶ محسوب مي شود. برخي از اياالت 
اجازه دادند تا چند روز پس از انتخابات رأي هاي پستي برسند يا مشكل 
رأي هاي مخدوش حل شود. عالوه بر اين، اياالت مختلف، مقررات ويژه اي 
را براي حضور ناظران در محل هاي شمارش آرا درنظر گرفتند كه با قوانين 
دوران كرونا مبني بر حفظ فاصله اجتماعي همخواني داشته باشد. همه 

اين رويه هاي تازه موضوع شكايت هاي حقوقي توسط تيم ترامپ بود.
با وجود ثبت بيش از 3۰شكايت در دادگاه هاي مختلف از سوي ترامپ 

هيچ كدام نتوانسته تأثيري در نتيجه انتخابات بگذارد.
اما تالش ترامپ براي جلوگيري از شكست فقط به مبارزه حقوقي محدود 
نمي شود. او تالش كرد از نفوذ سياسي خود و حزب نيز استفاده كند و 
مسئوالن برگزاري انتخابات در ايالت هاي مختلف را تحت فشار قرار دهد 
تا به نحوي در مسير اعالم پيروزي بايدن خلل ايجاد كند. شايد مهم ترين 

مثال از اين دست به ايالت هاي جورجيا و ميشيگان مربوط شود.
در اياالت جورجيا كه مسئوالن برگزاري انتخابات جمهوريخواه بودند، 
ترامپ و ديگر جمهوريخواهان با فشار بر وزير امور داخلي اين ايالت، 
برد رفنسپرگر تالش كردند كه او را راضي كنند كه در روند بازشماري 
آرا برخي از آرا را كنار بگذارد. در ايالت ميشيگان نيز ترامپ با دعوت 
از 2تن از اعضاي جمهوريخواه كميته انتخابات اين ايالت به كاخ سفيد 
تالش كرد آنها را راضي كند كه نتايج اين انتخابات را تأييد نكنند. با اين 
حال، همه اين تالش ها ناموفق ماند و نتايج هر دو ايالت از سوي مقامات 
مسئول اين اياالت مورد تأييد قرار گرفت. اما چرا ترامپ با وجود قدرت 

زياد خود نتوانست اراده خود را حاكم كند؟ 
قانون فدراليسم: شكست پروژه ترامپ بيش از هر چيز ناشي از توازني 
است كه بين قدرت دولت مركزي و دولت هاي ايالتي برقرار است. قانون 
فدراليسم در آمريكا موجب شــده كه ايالت ها و دولت هاي محلي از 
قدرت فوق العاده اي در امور داخلي خود به خصوص برگزاري انتخابات 
برخوردار باشند. هرچند دولت ترامپ تالش زيادي كرد كه بر ايالت ها 
اعمال نفوذ كند و چه در نحوه برگزاري انتخابات و چه در نحوه شمارش 
و اعالم نتايج مداخله كند، ولي دولت هاي ايالتي مانع از مداخله دولت 

مركزي شدند.
توازن قوا و اســتقالل قضايي: تــوازن قوا بين قدرت هاي ســه گانه 
قانونگذاري، اجرايي و قضايي هم در شكست پروژه ترامپ براي ايجاد 
يك حكومت اقتدارگر مؤثر بود. ولي بخش عمده اي از نمايندگان مجلس 
نمايندگان و سنا از ترامپ خواستند كه به نتايج انتخابات تن در دهد 
و انتقال مســالمت آميز قدرت را بپذيرد. اما مهم تر از كنگره آمريكا، 
سيستم قضايي آمريكا بود كه تحت فشار دولت ترامپ قرار نگرفت و 

دادگاه هاي مختلف شكايات بي اساس او را رد كردند.
استقالل نظاميان: شايد يكي از مهم ترين داليل شكست اين پروژه كه از 
سوي برخي »كودتا« ارزيابي مي شد، بي طرفي قواي نظامي بود. ترامپ 
در روزهاي قبل و بعد از انتخابات برخي از مقامات نظامي و امنيتي را كه 
در مورد نتايج انتخابات با او همراه نبودند، بركنار و افراد وفادار به خود 
را جايگزين آنها كرد. اين اقدامات با واكنش ژنرال مارك ميلي، رئيس 
ستاد مشترك ارتش آمريكا روبه رو شد كه در واكنش به اين اقدامات 
ترامپ گفت:  »ما در ميان ارتش هاي جهان يگانه هســتيم. ما به يك 
پادشاه يا يك ملكه، يك ظالم يا يك ديكتاتور سوگند ياد نمي كنيم. 
ما به هيچ شخصي سوگند ياد نمي كنيم. ما به حفاظت از قانون اساسي 

آمريكا قسم مي خوريم و همه ما از اين قانون دفاع مي كنيم.« 
استقالل رسانه:  اما شايد آنچه بيش از همه اينها در مقابل ترامپ مقاومت 
كرد، رسانه هاي آمريكاســت كه از قدرت سياسي مستقل هستند و 
نخستين نهادي هستند كه پيروز انتخابات را با توجه به ارزيابي هاي خود 
اعالم مي كنند. اين رسانه ها اگرچه در قبل از انتخابات رقابت شديدي 
داشتند و رسانه اي نظير فاكس نيوز به شــدت از دونالد ترامپ دفاع 
مي كرد، ولي پس از انتخابات در اقدامي هماهنگ، جو بايدن را به عنوان 
پيروز انتخابات معرفي كردند. حتي شبكه  هاي اجتماعي هم استقالل 
خود را از قدرت ترامپ نشان دادند و توييتر به عنوان مهم ترين شبكه 
براي ارتباط ترامپ با مخاطبانش محدوديت هايي بر فعاليت او گذاشت. 
وقتي ترامپ در توييتر خود نوشت كه »آنها دارند رأي ها را مي دزدند« 

توييتر دكمه به اشتراك گذاشتن آن توسط كاربران را از كار انداخت.
با تأييد نتايج انتخابات توسط ايالت ها تا كمتر از 2هفته ديگر يعني روز 
2۴آذر، رأي هاي الكترال رسما رئيس جمهور آمريكا را انتخاب مي كنند 
و دونالد ترامپ چه شكست را بپذيرد و چه نپذيرد، ناچار خواهد شد كه 
كاخ سفيد را ترك كند. خداحافظي ترامپ با قدرت اگرچه براي او سخت 
خواهد بود، ولي براي مردمي كه اراده خود را بر قدرتمندترين فرد آمريكا 

اعمال مي كنند، بسيار شيرين است.

 پاسخ سفير بريتانيا به سؤاالت همشهري 
درباره كرونا، تحريم ها و كانال مالي اروپا

كانال مالي اروپا 
تقويت مي شود

ربيعي با بيان اينكــه حادثه ترور با همه 
ابعاد و جزئيات آن توسط دبيرخانه شعام 
در حال بررسي است، تصريح كرد: ما همه را دعوت مي كنيم كه 
از قضاوت هاي شتابزده به ويژه درباره عملكرد نهادهاي امنيتي 
مسئول خودداري كنند. متأســفانه برخي انتقادها از عملكرد 
اين دســتگاه ها به خصوص در روزهاي اول از وزارت اطاعات 
و دولت بدون دانش و آگاهي از جزئيات بوده و درست نبودند. 
آنچه مسلم است و نيز مسئوالن ارشد در جريان قرار گرفته اند 
وزارت اطاعات جمهوري اســامي وظيفه خود را در زمينه 
اشراف در اصل قضيه ترور و اطاع رساني و هشدار قبل از حادثه 
انجام داده است، ولي اين احتمال وجود دارد كه برخي جوانب 
و پروتكل هاي حفاظتي با دقتي كه انتظار مي رود رعايت نشده 
باشد. علي شمخاني، دبير شوراي  عالي امنيت ملي هم در مراسم 
روز دوشنبه تشييع شهيد فخري زاده به خبرنگاران گفته بود: 
پيش از اين عمليات فراواني عليه شهيد فخري زاده انجام شده 
كه ناكام مانده بود. دستگاه ها و سيستم هاي اطاعاتي به اين 

اطاعات رسيدند كه ايشــان هدف بوده و قرار است در همين 
نقطه اي كه به شــهادت رســيد، اقدامي عليه ايشان صورت 
بگيرد و تقويت الزم هم در ارتباط با حفاظت انجام شــد، ولي 
دشمن در اين ترور از سبك و شــيوه كاما جديد، حرفه اي و 
تخصصي اســتفاده كرد و بعد از 20سال متأسفانه موفق شد. 
شمخاني همچنين افزود: متأســفانه عمليات بسيار پيچيده 
بود و با به كارگيري تجهيزات الكترونيكي رخ داد. هيچ فردي 
در صحنه حضور نداشت، اما سرنخ هايي وجود دارد. كسي كه 
اين طراحي را كرده براي ما مكشوف است كيست و سابقه اش 
چيست. حتما منافقان نقش داشتند و عنصر جنايتكار اين امر 
هم، رژيم  صهيونيستي و موساد است. شــهره پيراني همسر 
شهيد داريوش رضايي نژاد يكي از شهداي هسته اي هم در يك 
برنامه تلويزيوني روايتي از ديدار خود با همسر شهيد فخري زاده 
و جزئيات عمليات ترور را بيان كرد و گفت: »همســر شهيد 
فخري زاده صداي برخورد همراه با لرزه از الستيك ها و رادياتور 
خودرو مي شــنوند و وقتي آقاي فخري زاده درب خودرو را باز 
مي كند ابتدا متوجه نمي شود. درب خودرو را كه باز مي كنند 
متوجه مي شوند احتماالً بايد حمله تروريستي صورت گرفته 

باشد. نكته ديگر اينكه همزمان با صداها 2گلوله نيز به سمت 
سر آقاي فخري زاده شليك مي شود و ايشان كه پشت فرمان 
بوده اند سرشان را پايين مي آورند و گلوله ها رد مي شود. آقاي 
فخري زاده از ماشــين پياده مي شــود تا به ماشين محافظان 
برسد. آقاي فخري زاده خودش رانندگي مي كرده است. گلوله 
اول )بعد از پياده شدن( به كتف ايشان اصابت مي كند و وقتي 
سرتيم محافظان سرمي رسد، خودش را روي آقاي فخري زاده 
مي اندازد. آنقدر به سرتيم حفاظت تير شليك مي شود كه وي 
كنار مي رود. پاي سرتيم حفاظت را نشانه گرفته بودند. ايشان 
كنار مي رود. 4گلوله به سرتيم اصابت مي كند. آنطور كه عروس 
آقاي فخــري زاده مي گويد از 4گلوله 2گلوله از بدن ســرتيم 
حفاظت رد مي شود و به بدن آقاي فخري زاده اصابت مي كند. 
بعد آنكه سرتيم حفاظت كنار مي رود، بقيه گلوله ها به سمت 
ايشان شليك مي شود كه منجر به شهادت ايشان مي شود. بعد 
از اينكه شليك گلوله ها تمام مي شود، ماشين نيساني كه پر الوار 
بوده منفجر مي شود.« تاكنون نهادهاي امنيتي كشور گزارش 
دقيقي از نحوه اين ترور منتشر نكرده اند و ابعاد اين حادثه در 

حد كليات باقي مانده است.

 ترور، پيش بيني شده بود
ادامه از 
صفحه 2

 وحيد عابديني
تحليلگر مسائل بين الملل

در خالل روابط ميان ايران و غرب، رابطه تهران 
و لندن هميشــه جزو جنجالي ترين ها بوده؛ 
رابطه اي كه البته هرگــز به دور از تنش نبوده 
است. انگليسي ها دست كم طي 5۰۰سال گذشــته در ايران حضور داشته اند. بعد از 
انقالب اسالمي، رويدادهاي مختلف باعث بروز تنش در روابط ميان دو كشور شده اما 
دو طرف در نهايت رابطه خود را حفظ كرده اند. با اين حال، ديوار بي اعتمادي هميشه 
در اين رابطه مرتفع بوده است. »راب مك اير«، سفير بريتانيا در تهران مي گويد كه در 
مدت بيش از 2ســالي كه به ايران آمده تالش كرده تغييري در رابطه دو كشور ايجاد 
كند و فضايي به وجود آورد كه در آن شاهد تقويت حسن نيت و كاهش سوء تفاهم ها 
باشيم. گفت وگوي همشهري با سفير بريتانيا به دليل محدوديت هاي كرونا به صورت 
مكتوب انجام شد. او مي گويد كشــورش همچنان به تعهدات خود ذيل برجام پايبند 
است. به گفته مك اير، كانال مالي اروپا يا همان اينستكس، نقش مهمي در مذاكرات 
آينده مربوط به برجام خواهد داشت و فعاليت آن طي سال آينده ميالدي، گسترده تر 
خواهد شد. اين در حالي است كه ايران طي 2 ســال گذشته و به خصوص در شرايط 
شيوع ويروس كرونا، بيش از هر زمان ديگري به دارو و تجهيزات پزشكي نياز داشته 
است كه اينستكس مي توانست يكي از مسيرهاي تامين كننده آن باشد. سفير بريتانيا 
همچنين در پاسخ به سوال همشهري درباره ترور شهيد محسن فخري زاده، اين اقدام 
را يك اقدام »فراقانوني« )extrajudicial( خوانده و مي گويد كه كشــورش مخالف 

اينگونه اقدامات است.

 محمدامين خرمي 
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»اينجا بود و ناپديد شد!« 
جملــه اي كه از ســوي گزارش

بسياري از شــهروندان 
اهوازي هنگام صحبت در مورد بناهاي 
قديمي شنيده مي شــود. برخي از اين 
نمادها توســط صاحبان آنها تخريب 
مي شود و برخي ديگر توسط نهادهاي 
مختلف. بسياري از آنها به پاركينگ و 
مجتمع هاي تجاري تغيير كاربري داده 
شــدند. اين روزها هــم بحث تخريب 
بناهاي شهرك نيوسايد اهواز كه به نوعي 
تاريخ معاصر شهر است در شبكه هاي 

اجتماعي داغ شده.

آپارتمان  به جاي خانه هاي تاريخي 
خانه هاي منطقه نيوســايد اهــواز حدود 
80سال پيش و در سال هاي اوليه تأسيس 
شركت نفت ســاخته شــدند. اين خانه ها 
اكنون جــزو بافــت تاريخي شــهر اهواز 
به حساب آمده و ارزش تاريخي و فرهنگي 
دارند اما 150واحد مســكوني و ثبت ملي 
شــده شــهرك نيوســايد اخيراً به بخش 

خصوصي واگذار شده و بخشي از آن مورد 
تخريب قرار گرفته اســت. همين مسئله و 
تبعات آن، فعاالن ميراث فرهنگي را نگران 
كرده كه نكند باز هم بخش ديگري از بافت 
تاريخي اهواز از بين برود و سازه هاي جديد 

جاي خانه هاي تاريخي را بگيرد.
بافت قديمي نيوسايد از طريق شوراي ثبت 
اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و 
گردشگري خوزستان و تأييد شوراي عالي 
ثبت ســازمان متبوع به دليل  شــأن ملي 
)برخورداري از ويژگي منحصر به فرد تاريخ 
پيدايش نفت در ايــران( واجد ارزش ثبت 
در فهرست آثار ملي قرار گرفت و براساس 
ماده واحــده قانون ثبت در فهرســت آثار 
ملي مصوب 1۳52و بند ۶ مــاده ۳ قانون 
اساسنامه ســازمان ميراث فرهنگي كشور 
مصوب 1۳۶۷ در فهرســت آثار ملي ثبت 
شــد. يكي از فعاالن ميــراث فرهنگي در 
اين باره به همشــهري مي گويــد: منازل 
سازماني نيوسايد اكنون جزو بافت تاريخي 
اهواز به حســاب آمــده و ارزش تاريخي و 
فرهنگي دارند و نبايــد هيچ گونه دخل و 
تصرفي در آنجا صورت گيــرد. از نهادهاي 
نظارتي درخواست مي شــود كه نسبت به 
تعرض به اراضــي و ابنيه هــاي ثبت ملي 

حساسيت بيشــتري نشــان دهند. باسم 
حمادي مي افزايــد: پيمانــكاري كه اين 
خانه به او واگذار شــده با ميراث فرهنگي 
و ارزش تاريخي اين خانه ها آشنايي ندارد و 
قصد ساخت وساز در آن منطقه را دارد كه 
متأسفانه اقدام به بريدن بخشي از درختان 
و همچنين تخريب خانه ها كرده  اســت. ما 
خواستار اين هستيم كه شهرداري اهواز به 

اين موضوع واكنش نشان دهد.
وي ادامه مي دهد: خريــداران اين امالك 
بايد مطلع مي شدند كه اين بافت ها داراي 
ضوابط خاص براي حفظ و نگهداري هستند 
و اجازه هيچ گونه تخريب، تجميع طبقات، 
سطح اشغال، تغيير كاربري يا از بين بردن 
باغ ها، نخل هاي قديمي، ديواره هاي طبيعي 

و شمشادي، فضاي سبز و معابر را ندارند.

خأل قانوني در برخورد با تخريب بناهاي 
تاريخي

خوزســتان داراي آثار تاريخي و فرهنگي 
گوناگوني اســت كــه همــواره در معرض 
تخريب، بي اعتنايي و حتي فراموشــي قرار 
مي گيرنــد. باوجود تالش برخــي از مراكز 
فرهنگي و ســازمان هاي بين المللي، نقش 
اين آثار روزبه روز كم رنگ تر مي شــود. يك 

كارشــناس مســائل حقوقي در اين باره به 
همشهري مي گويد: مشــكل اين است كه 
قوانين داخلي ما براي حفاظت از آثار موجود 
ناكافي و داراي نقايص و كاستي هايي است. 
همچنين شناســايي مســئوليت كيفري 
اشخاص و سهم قابل توجه آنها در تخريب 
آثار، در هاله اي از ابهام قرار دارد. »ابراهيم 
نصيرنيا« با اشــاره به نقايص و كاستي هاي 
موجود در قانون مي گويد: در ســال 1۳۷5 
قانونگــذار با تصويــب مــاده ۷2۷ قانون 
مجازات اسالمي مقرر كرد كه جرايم مندرج 
در مــاده 558، 559، 5۶0، 5۶1، 5۶2، 
5۶۳، 5۶۴، 5۶5 و 5۶۶ جز با شكايت شاكي 
خصوصي قابل تعقيب نيستند و درصورتي 
كه شاكي خصوصي گذشــت كند، دادگاه 
مي تواند در مجــازات مرتكب تخفيف دهد 
و با رعايت موازين شــرعي از تعقيب مجرم 
صرف نظــر كند. اين دانش آموخته رشــته 
حقوق مي پرســد: بنابرايــن وزارت ميراث 
فرهنگي در تعقيب يا عدم تعقيب و شكايت 
يا عدم شــكايت مختار است و ممكن است 
در برهه اي از زمان، خــود ميراث فرهنگي 
به داليل متعدد همچون عدم كارشناســي 
و موارد ديگر اقدام به جرم يا تخريب كند، 
در اين حالت چه كسي بايد شكايت يا اعالم 

پيگيري

هجوم ملخ ها در سومين سال پياپي
همانطور كه ســازمان 
نباتات كشور پيش بيني 
كرده و هشدار داده بود، 
جمعيت ملخ صحرايي 
براي سومين سال پياپي 
از سمت جنوب كشور 
وارد شده و در موج اول، 

مزارع و مراتع استان هاي هرمزگان، خوزستان و به تازگي استان 
بوشــهر را مورد حمله قرار داده است. سرپرســت روابط عمومي 
سازمان حفظ نباتات كشور با بيان اينكه تمامي استان هاي جنوبي 
در حالت آماده باش قرار گرفته اند به همشهري مي گويد: نخستين 
فرود ملخ صحرايي به استان هرمزگان در منطقه بشاگرد بود كه 
تاكنون در ۴۴ هكتار مبارزه و در حــدود ۳0 هزار هكتار رديابي 
عليه ملخ هاي صحرايي در اين استان صورت گرفته است. پس از 
آن استان خوزستان و شهرستان هاي آبادان، ماهشهر و هنديجان 
آلوده شدند. در چند روز گذشته نيز استان بوشهر از منطقه ديلم 
تا بندر گناوه مورد هجوم اين آفت قرار گرفت كه در اين استان نيز 

در حال  مبارزه با آن هستيم.
فرود عوض پور به سخت تر شــدن مبارزه با ملخ هاي صحرايي در 
شرايط كرونايي اشاره مي كند و توضيح مي دهد كه امسال به علت 
شيوع بيماري، تعداد نيروهاي اعزامي براي سمپاشي و ديده باني 
كاهش پيدا كرده اســت. وي با بيان اينكه امسال احتماالً حجم 
زيادي از ملخ ها از آســمان ايران عبور خواهند كرد و شاهد حمله 
گسترده تري خواهيم بود، ادامه مي دهد: تيم هاي سازمان حفظ 
نباتات در حال آماده باشند  تا به سرعت وارد عمل شوند و با ملخ ها 
در كانون هاي فرود اين آفت مبارزه كنند.   همچنين تمام امكانات 

و تجهيزات مقابله اي در استان ها فراهم شده است.
عوض پور در ادامه مي گويد: با توجه به اينكه جهت حركت جمعيت 
ملخ صحرايي به ســمت جنوب شرقي كشــور است، پيش بيني 
مي كنيم استان هاي سيستان و بلوچستان و جنوب كرمان مورد 
هجوم بيشتر اين آفت قرار بگيرند.  البته آمادگي الزم براي مبارزه 

در اين استان ها وجود دارد.
سرپرست روابط عمومي سازمان حفظ نباتات اعتبار مورد نياز براي 
مبارزه با آفت ملخ صحرايي را ۴00ميليارد تومان عنوان مي كند و 
مي افزايد: پيش بيني ما اين است كه امسال در مساحتي حدود يك 
ميليون هكتار با ملخ ها مبارزه شود. به همين علت تامين بودجه 
مورد نياز در حال پيگيري  است. تاكنون 10 ميليارد تومان اعتبار 
به استان ها تزريق شده است و 5 ميليارد تومان ديگر نيز تا اوايل 
هفته آينده به  استان ها مي رسد . وي با بيان اينكه در شرايط نرمال از 
اواخر دي و اوايل بهمن حمله اصلي و سراسري ملخ ها از شبه جزيره 
عربستان به سمت ايران آغاز مي شود، مي گويد: آمادگي هاي الزم 
از نظر امكاناتی مانند سمپاش و هواپيما فراهم و موارد الزم نيز در 

اين زمينه آموزش داده شده است.

فاطمه عباسي
خبرنگار

   ترغيب بخش خصوصي به حفظ بناها
مشكالت زيادي رودرروي حفاظت از بناهاي ميراثي قد علم كرده  است كه برجسته ترين آنها نزاع بين 
سرمايه و ميراث است. اكثر اين بناها در مالكيت بخش خصوصي است، بايد راهكارهايي براي ترغيب 
مالك به نگهداري و بهره برداري نوين از آنها وجود داشته باشد، مانند در اختيار گذاشتن يك قطعه 
زمين ديگر به او يا تأمين امكانات ساختماني در ازاي حفظ مكان. اما مهم تر از همه به افزايش آگاهي 
افراد و ارگان هاي محلي براي اجراي برنامه هاي سختگيرانه و قوانين بسيار دقيق در قبال تخريب 

مكان هاي تاريخي نياز است.

نگراني اهواز از تخريب »نيوسايد«
كارشناسان و فعاالن ميراث فرهنگي خواستار راه حل  اساسي براي محافظت از 

شهرك نيوسايد و اماكن تاريخي و ميراثي اهواز در برابر تخريب شدند

جرم كند؟
وي معتقد اســت در اين قضيه، خأل قانوني 
وجــود دارد كــه نيازمند بازنگري اســت. 
زيرا اين مســئله در تضاد آشــكار با حقوق 
عمومــي و منافع جامعه اســت و اگر بنا به 
هــر مصلحتي مرتكب جرم تعقيب نشــود 
اين وظيفه دادســتان يا جانشــين اوست 
كه به عنوان نماينــده عمومي ورود كند. از 
اين جهت اين ماده در اين قسمت عالوه بر 
مغايرت شرعي، در تضاد با اصل 15۶ قانون 
اساسي نيز هست. اين كارشناس مي افزايد: 
فصل نهم از كتــاب پنجم قانون مجازات به 
تخريب اموال تاريخي و فرهنگي اختصاص 
يافته است. در آن آمده كه از بين بردن كلي 
يا جزئي آثار تاريخي كه در فهرســت آثار 
ملي به ثبت رسيده، جرم محسوب مي شود 
و مجازات اين جرم حبس از يك تا 2 ســال 
اســت. البته فرد مجرم به جبران خسارت 
وارده بر اين آثار محكوم مي شــود. به گفته 
نصيرنيا، اين مجازات نســبت بــه ارتكاب 
اين جرم بسيار كم اســت زيرا آثار تاريخي 
به عنوان نماد هويتي درصورت تخريب يك 
ضرر معنوي به حافظــه تاريخي يك ملت 
محسوب مي شود و قابل بازيابي نيستند؛ لذا 

بايد مجازات آن شديدتر شود.

ضوابط حفاظتي نيوسايد تدوين شد
شهرك نيوسايد بخشــي از بافت با ارزش 
معاصر اهواز اســت و به دليــل ويژگي ها و 
شاخص هاي تاريخي و فرهنگي و بخش هاي 
مختلفي اعم از فضاهاي مسكوني، اداري، 
فرهنگي و آموزشي در قالب يك مجموعه 
واجد ارزش تاريخي فرهنگي كشــور ثبت 

شده  است.
رئيس اداره ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي اهواز در اين باره به همشهري 
مي گويد: منطقه نيوسايد نمونه اي بي نظير 
در طراحي شهري است كه با بهره گيري از 
اصول و دانش شهرسازي شكل گرفته  است. 
بناهايي كه با شرايط اقليمي و آب و هوايي 
تطبيق داده شده اند. تبار قريب مي افزايد: 

اين بافت از ابتداي منطقه خرمكوشك آغاز 
شده و تا محدوده فلكه پنج نخل ادامه پيدا 
مي كند. اتصال اين منطقه به عنوان بخشي 
از بافت صنعتي و معاصر، به بافت تاريخي 
اهواز و در مجاورت منطقــه عامري كه در 
سال هاي گذشــته مصوب و ابالغ شده، در 
بردارنده ارزش هاي فرهنگي تاريخي است 
و ضمن تقويت غناي بافت اهواز، مي تواند 
زمينه را براي برنامه ريزي مناسب و تدوين 
مسيرها و محورهاي تاريخي و گردشگري 
فراهم  آورد. وي ادامه مي دهد: طي ساليان 
گذشته بخشــي از منطقه نيوسايد تحت 
عنوان منازل لوله سازي  به بخش خصوصي 
واگذار شــده  اســت. همانگونه كه پيش تر 
اشاره شد با توجه به ارزش هاي اين منطقه 
پرونــده ثبتي اثر توســط اداره كل ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
تهيه و مراحل ثبت شهرك در فهرست آثار 
واجد ارزش انجام و مراتــب ثبت از طريق 
وزارتخانه به مراجع استان ابالغ شد. رئيس 
اداره ميراث فرهنگي اهــواز اعالم كرد: در 
اين راســتا ضوابط حفاظتي حاكم بر اين 
منطقه تدوين شــده و در مرحله ابالغ قرار 
دارد. او تأكيد مي كنــد بهره برداران ملزم 
به رعايت ضوابط حفاظتي بوده و اقدامات 
همسو با رويكرد ساماندهي و مرمت در اين 
ســايت بايد با هماهنگي ميراث فرهنگي 
انجام پذيرد. قريب همچنين مي گويد كه 
بافت اهواز به دليــل ويژگي هاي تاريخي، 
فرهنگي و مذهبي و برخورداري از معماري 
ايراني- اســالمي و نيز ارزش هاي موجود 
در آن، توسط شــوراي عالي شهرسازي و 
معماري كشــور، به عنوان بافــت تاريخي 
- فرهنگي، مصوب و ابالغ شــده  است و با 
اســتناد به قوانين موجود، حفاظت از اين 
بافت از اهم وظايف همه دستگاه هاي مرتبط 
با موضوع اســت. پيش تر ســيداحمدرضا 
حســيني بروجني، معاون ميراث فرهنگي 
استان نيز به ســاخت و ســاز در شهرك 
تاريخي نيوســايد اهواز واكنش نشان داده 

و گفته بود: اجازه انبوه سازي نمي دهيم.

رسول عوده زاده
خبرنگار
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 صنعت گردشگر ي ايران 
از آبان ماه سال98 تا پايان گردشگري

شــهريورماه سال جاري، 
به گفته معاون گردشگری کشور بيش از 
30هزار ميليارد تومان خسارت ديده و 
88هزارو500تــن از فعــاالن صنعت 
گردشگري کشور نيز به طور کامل بيكار 
شــده اند. از 2200دفتــر خدمــات 
گردشــگري تهران نيز تنها 10درصد 
يعني 220دفتر بدون مسافر و تقاضاي 

سفر فعال مانده اند.
مهم ترين دليل اين اتفاق، اما براساس 
آنچه معاون گردشگري وزارت ميراث 
فرهنگي اعالم کرده است، پاندمي کرونا 
بود که به گفته ولي تيموري، گردشگري 
را تقريبا تعطيل و گردشگري ورودي و 

خروجي کشور را غيرممكن کرد.
دولت امــا به گفته معاون گردشــگري 
کشور، در 2نوبت تســهيالت حمايتي 
به فعــاالن گردشــگري پرداخت کرد؛ 
در مرحله نخســت 380ميليارد تومان 
تســهيالت حمايتــي به شــرط حفظ 
اشتغال شاغالن پرداخت شد. اگرچه در 
بانك ها 670ميليارد تومان درخواست 
تسهيالت ثبت شــده بود، اما نيمي از 
درخواست کنندگان از دريافت تسهيالت 
انصراف دادنــد و 380ميليارد تومان به 
فعاالن آســيب ديده پرداخت شــد. در 
مرحلــه دوم، دولت تصميــم گرفت از 
16 تا 900ميليون تومان تسهيالت به 
فعاالن گردشگري آسيب ديده از کرونا 
آن هم به شرط حفظ اشتغال تسهيالت 
با سود 12درصد و فرصت تنفس 6ماهه 

ارائه کند.
وضعيت وخيــم صنعت گردشــگري 
کشور که از اواخر سال98 آغاز و با شيوع 
گســترده پاندمي کرونا در سال99 به 

احتضار رسيد.
2200دفتــر خدمــات ســفر  از   

و گردشــگري اســتان تهــران در 
خوش بينانه ترين وضعيــت و به گفته 
اميرپويان رفيعي شــاد، رئيس انجمن 
دفاتر خدمات مسافرتي استان تهران، 
تنهــا 220دفتر، آن هم بــدون وجود 
مسافر و تقاضاي ســفر فعال مانده اند و 
مابقي ناچار به تعطيلي دفاتر شــده اند. 
بدين ترتيــب مي توان گفــت بيش از 
20هزار نيروي فعال در دفاتر خدمات 

مسافرتي بيكار شده اند.
70درصد شــاغالن در دفاتر خدمات 
گردشــگري کشــور را زنان تشــكيل 
مي دهند که راهنمايان تور را نيز شامل 
مي شوند، اما در ميان تمامي افراد بيكار 
شــده در دفاتر خدمات مسافرتي اين 
راهنمايان گردشگري هســتند که از 

حمايت هاي دولتي برخوردار نيستند.
14هزار راهنماي گردشگري در کشور 
وجود دارد کــه 2هــزار راهنماي تور 
به صورت فعال از صنعت گردشــگري 
کشور ارتزاق مي کنند و باقي راهنمايان 
براســاس حجــم تقاضــا در صنعت 
گردشــگري به کار گرفته مي شــوند و 

در ســال 2 يا 3تور ورودي و خروجي 
به گفتــه علي صدرنيــا، رئيس جامعه 
راهنمايان گردشــگري کشــور برگزار 

مي کنند.
براســاس آنچــه برخــي راهنمايان 
گردشگري به همشــهري خبر داده اند 
بخشــي از راهنمايان گردشگري بيكار 
شده کشور به دليل رکود کامل در بازار 
گردشــگري ايران به ناچار بــه کار در 
حمل ونقل اينترنتي مســافر، نگهباني 
ساختمان و حتي مديريت ساختمان ها 
روي آورده اند. با اين حال، رئيس جامعه 
راهنمايان ايرانگــردي و جهانگردي به 
همشهري گفته اســت که برخي ديگر 
به دليل تسلط به زبان ناچار به ورود به 
بخش مكاتبات شــرکت ها شده اند که 

تعداد اين افراد اندك است.
علي صدرنيا، رئيس جامعه راهنمايان 
ايرانگــردي و جهانگــردي کشــور به 
همشهري مي گويد: گردشگري کشور 
آســيب فراوان ديده است و راهنمايان 
گردشگري که آســيب پذيرترين قشر 
در صنعت گردشــگري کشور هستند، 

بيشترين آســيب را از وضعيت کنوني 
متحمل شده اند.

بــه گفتــه او، راهنمايان گردشــگري 
کشور به صورت دستمزد روزانه فعاليت 
مي کنند و اگر يك روز کار نداشته باشند 

توان تامين هزينه معاش را هم ندارند.
رئيــس جامعه راهنمايــان ايرانگردي 
و جهانگردي به همشــهري مي گويد: 
بسياري از راهنمايان گردشگري بيش 
از يك سال ونيم است که بيكار هستند. 
راهنمايان آســيب پذيرترين قشــر در 
صنعت گردشگري هســتند. اين افراد 
هميشه بر پايه دستمزد روزانه فعاليت 
مي کنند و اگر امروز کار نكنند، فردايي 
هم نخواهند داشت؛ ضمن آنكه وضعيت 
رکود گردشــگري تا يك ســال آينده 

همچنان ادامه دارد.
صدرنيا درخصوص تمهيــدات دولت 
و تالش وزارت ميــراث فرهنگي براي 
ارائــه وام بــه راهنمايان گردشــگري 
گفت: فعــال که اين حمايت ها بيشــتر 
در قالب حرف است و عملياتي نيست. 
20ميليون تومــان وام براي حمايت از 

راهنمايان گردشــگري درنظر گرفته 
شده اســت که بســياري از راهنمايان 
گردشــگري براي دريافت آن معرفي 
نشده اند و در بهترين حالت، اين مبلغ 
مي تواند هزينه معاش 3 ماه يك خانواده 
را تامين کند؛ درحالي کــه راهنمايان 
گردشگري يك سال ونيم است که بيكار 
هستند و نيازمند حمايت ويژه دولت و 

دستگاه هاي متولي مانده اند.
به گفته صدرنيا، تبعات عدم حمايت از 
فعاالن و راهنمايان گردشــگري بيرون 
رفتن متخصصان از صنعت گردشگري 

و بازنگشتن آنها به اين صنعت است.
او گفت: بخشي از راهنمايان گردشگري 
کشــور بيش از 25سال اســت که در 
صنعت گردشگري کشور فعاليت دارند 
و درآمدشان از همين شغل تامين شده 
است و االن نمي دانند بايد وارد چه شغل 
ديگري شوند؛ بنابراين بيكار مانده اند تا 
گشايشي حاصل و صنعت گردشگري 

بار ديگر احيا شود.
رئيس جامعه راهنمايان گردشــگري 
ايرانگــردي و جهانگــردي با اشــاره 
به نامه نگاري هاي اين تشــكل با وزير 
کار و معاونــت گردشــگري وزارت 
ميراث فرهنگــي درخصوص تخصيص 
حمايــت از راهنمايــان گردشــگري 
به عنــوان آســيب پذيرترين قشــر در 
صنعت گردشگري کشــور اعالم کرد: 
هيچ بخشــي بــه انــدازه راهنمايان 
گردشگري در صنعت گردشگري کشور 
آسيب نديده اســت؛ چون راهنمايان 
گردشــگري حتي مشــمول دريافت 
بيمه بيكاري هم نمي شــوند و جامعه 
راهنمايان گردشــگري کشور با توجه 
به سخنان اخير مقام معظم رهبري که 
اعالم کردند اقشــار آسيب پذير بايد در 
اولويت کمك هاي دولتي قرار داشــته 
باشــند، مشــغول نامه نگاري با معاون 
گردشــگري و وزير کار هستند تا شايد 
بتوانند راهنمايان گردشــگري را نيز از 

کمك هاي دولت بهره مند کنند.

14هزار راهنماي گردشگري از يك سال و نيم قبل بيكار هستند 220دفتر از 2200شرکت خدمات گردشگري تهران بدون مسافر و تقاضاي سفر فعال مانده اند  
  معاون گردشگري: نيمي از فعاالن گردشگري متقاضي وام از درخواست خود انصراف دادند

خبر

مديرکل حفاظت محيط زيست مازندران از 
اتخاذ تصميماتي بــراي کنترل بازار عرضه 

پرندگان در فريدونكنار خبر داد.
درپي گزارش هفته گذشــته همشــهري 
از شــرايط ناگــوار فــروش پرنــدگان در 
فريدونكنــار، بــراي کنترل بــازار عرضه 
پرنــدگان در فريدونكنــار جلســه اي در 
استانداري برگزار شــد. به گزارش سازمان 
حفاظت محيط زيست، ابراهيمي کارنامي، 
مديرکل حفاظت محيط زيســت مازندران 
گفت: قرار شد دستگاه هاي مرتبط درباره 
بازار فريدونكنار و عرضه غيرقانوني پرندگان 
زمســتان گذران و اعمــال محدوديت ها، 
پيشنهاد هاي خود را تا روز آينده اعالم کرده 
تا اســتانداري در اين زمينه تصميم گيري 
کند. او افزود: چون خود بــازار غيرقانوني 
و هم پرندگاني که در آنجا عرضه مي شــود 
هم غيرمجاز اســت بايد تصميماتي در اين 
زمينه اتخاذ شــود. ابراهيمي گفت: عرضه 
غيربهداشتي الشه پرنده در آنجا وجود دارد 
که مي تواند کانوني براي شيوع آنفلوآنزاي 
فوق حاد پرندگان باشد. او با اشاره به اينكه 
چند روزي آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در 
تاالب هاي استان مشاهده شده است، افزود: 
شكار پرندگان زمستان گذران به دليل شيوع 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در تاالب هاي 
مازندران ممنوع شــد. مديــرکل حفاظت 
محيط زيست مازندران از مردم خواست تا 
براي حفظ سالمتي خود و خانواده از شكار 

و يا خريد و فروش آنها جدا پرهيز کنند.

تعيينتكليفبازار
فريدونكنار

88 هزار فعال گردشگری بیکار شدند خبرهای کوتاه

 محيطبانهمدانيآزادميشود
فرمانده يگان محيط زيست از تامين وثيقه 5 ميليارد تومانی محيط بان 
ســعيد موميوند خبر داد و گفت: پس از نقض حكم اعدام و تعيين قرار 
وثيقه او امروز از زندان آزاد می شود. جمشيد محبت خانی به مهر گفت: 
بعد از بررسی مجدد پرونده از سوی دادگاه قرار شد تا محيط بان با قرار 
وثيقه 5 ميليارد تومانی آزاد شود که اين مبلغ با کمك خانواده و برداشت 
260 ميليون تومان از صندوق ملی محيط زيســت تأمين شد و محيط 
بان همداني از زندان آزاد می شود. فرمانده يگان حفاظت محيط زيست 
تاکيد کرد: در حال حاضر دادگاه بر روی خطا يا غيرعمد بودن اين حادثه 
حكم خواهد داد که شامل ديه می شــود. محيط بان سعيد موميوند در 
جريان گشــت و کنترل منطقه حفاظت شده »نشر« استان همدان در 
سال 95 خودروي افراد مسلح در اين منطقه را متوقف کرد که يكی از 3 
سرنشين مسلح خودرو فرار کرد و محيط بان پس از اخطار فراوان به قصد 
شليك هوايی اقدام به تيراندازی کرد و با توجه به ناهموار بودن زمين و 
شرايط منطقه، تير ناخواسته به فرد مسلح اصابت و او را مصدوم کرد. فرد 
مصدوم پس از گذراندن 17 روز در کما، جان خود را از دست داد و راي 
قصاص محيط بان پس از دو سال صادر شد. اين حكم از سوی سازمان 
حفاظت محيط زيست مورد اعتراض قرار گرفت و حكم اعدام در ديوان 

عالی کشور نقض شد.

 چالشكشاورزانچابهاربافرسايشخاك
رئيس سازمان جنگل ها اعالم کرد: فرســايش خندقي خاك يا به زبان 
محلي »گرگروها« يكي از چالش هاي اساســي کشاورزان و روستاييان 
شهرستان هاي چابهار و دشتياري است که اگر با اين پديده مقابله نشود، 
منجر به مهاجرت و جابه جايي ســكونتگاه هاي روســتايي مي شود. به 
گزارش سازمان جنگل ها، مسعود منصور در نشست مجازي همكاري 
مشترك با رئيس سازمان بنياد مسكن مقابله با اين پديده را با آبخيزداري 
ممكن دانست و گفت: اقدامات آبخيزداري سبب شده است بسياري از 
ساکنان روستاها که بر اثر خشكسالي و بي آبي مهاجرت کرده بودند با 
احياي قنات ها و چشمه سارها دوباره به سكونتگاه اصلي خود برگردند. به 
گزارش سازمان جنگل ها، او افزود: معيشت و زندگي عمده روستاييان به 
شرايط آب و خاك و دامداري و کشاورزي وابسته است و اگر اين معيشت 
در معرض تهديدات قرار بگيرد، سكونت روستاييان پايدار نخواهد ماند.

 اثرتأخيربارشهابرتاالبهايكشور
مدير ملي طرح حفاظــت از تاالب هاي ايران دربــاره آخرين وضعيت 
تاالب ها با توجه به بارش هاي اخير کشور گفت: ميزان بارش ها نسبت 
به سال گذشته تأخير داشته اســت؛ هرچند که در هفته هاي گذشته 
بارش هاي خوب در کشور داشتيم، اما نسبت به سال گذشته روند بارش 
همزمان با تأخير اتفاق افتاده است و ممكن است نسبت به سال گذشته 
ميزان آب تاالب ها کاهش يابد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
علي ارواحي اعالم کرد: ايران کشــوري خشــك و نيمه خشك است و 
بهره برداري از منابع آب مخصوصا در بخش کشاورزي متناسب با ظرفيت 
و توان آبي تعريف نمي شــود. اين موضوع ســبب مي شود که تاالب ها 

ازجمله تاالب بختگان و پريشان با مشكل مواجه شوند.

محمدباريكاني
خبرنگار
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  دسترسي مناسب به خدمات درماني 
و پزشــك از ويژگي هــاي يك نظام گزارش

سالمت مطلوب است. به عبارت ديگر 
يكي از وظايف اصلي نظام ســالمت، برنامه ريزي 
مناسب براي تأمين پزشــك و خدمات درماني در 
سراسر كشور است. ارائه چنين خدماتي به مردم، 
منجر به باال رفتن كيفيت خدمات درماني و بهبود 
سطح سالمت جامعه در نقاط دور از دسترس خواهد 
شــد. با اين حال و با وجود طرح هاي مختلف براي 
جبران كسري پزشك در مناطق محروم، همچنان 
در بســياري از اين مناطق كمبود جدي پزشــك 

وجود دارد.
سال92، مجلس شوراي اسالمي قانوني را تصويب 
كرد كه به قانون عدالت آموزشــي معروف شــد؛ 
30درصد ظرفيت برخي رشــته هاي پزشــكي و 
دندانپزشكي به سهميه مناطق محروم اختصاص 
يافت و دانشــجوياني كه رتبه هاي پاييني كسب 
مي كردند با استفاده از اين قانون، مجاز به تحصيل 
در اين رشته ها مي شدند. اين دسته از دانشجويان، 
پس از قبولــي در رشــته هاي تعيين شــده فرم 
تعهدنامه ثبتي را امضا مي كنند كه براســاس آن، 
متعهد به انجــام خدمات درماني تــا 3برابر دوره 
تحصيل در منطقــه اي محروم مي شــوند. طول 
دوره تحصيل دانشــجويان رشــته هاي پزشكي 
حدود 7ســال اســت و از اين رو، با آغاز پذيرش 
دانشــجويان طرح تعهد خدمت از سال 94، عماًل 

از سال 1401بايد شاهد حضور پزشكان بيشتري 
در مناطق محروم و بهبود سرانه خدمات بهداشتي 
و درماني در اين مناطق باشــيم، اما ماجرا به اين 

سادگي نيست و پيچيدگي هايي دارد.

چالش هاي وزارت بهداشــت در جذب پزشك 
مناطق محروم 

در نظرگرفتن ســهميه هاي خاص بــراي جذب 
دانشجوي پزشكي تعهد خدمت در مناطق محروم 
نخستين اقدام براي جبران كمبود پزشك در اين 
مناطق است، اما قائل شدن اين امتياز براي جذب 
پزشــك در مناطق محروم آنطور كه برنامه ريزان 
تصور مي كردند پيش نرفته است. وزارت بهداشت 
در ســال هاي ماقبل تصويب طرح جذب پزشكان 
تعهــد خدمت در مناطــق محروم، بــراي تأمين 
برخي نيازهاي بهداشــتي و درماني مردم ساكن 
اين مناطق، هزينه هاي هنگفتــي را براي ترغيب 
حضور پزشــكان پرداخت مي كرد. به عنوان نمونه، 
براساس اظهارات مســئوالن وزارت بهداشت، اين 
وزارتخانه سال 94براي جذب و نگهداشت پزشك 
در مناطق محروم به شكل ميانگين دست كم ماهانه 
16ميليون تومان حقوق به هر پزشــك پرداخت 
كرده اســت؛ درحالي كه در همين ســال حداقل 
حقوق مصوب قانــون وزارت كار 736هزار تومان 
بود. اما بــا وجود چنين پرداخت هايــي آنطور كه 
سيدحسن قاضي زاده هاشمي، وزير سابق بهداشت 
خرداد سال 94به رسانه ها گفت، تنها 1500پزشك 
با دريافت اين مبلغ حاضر به ارائه خدمت در مناطق 
محروم شــدند. اين موضوع نشان مي داد مشوق ها 

نمي تواند به تنهايي مشــكل كمبود شديد پزشك 
در مناطق محروم كشــور را حل كنــد؛ از اين رو، 
طرح تعهد خدمــت پزشــكان در مناطق محروم 
مي توانســت بهترين گزينه براي جبران كمبودها 
و كم كردن بار مالي ناشي از تشويق پزشكان براي 

ارائه خدمات درماني در مناطق محروم باشد.

سهميه اي در حال آب رفتن
گرچه بارقه هاي اميد براي جبران كمبود پزشــك 
در مناطق محروم با اجراي طرح پذيرش دانشجوي 
پزشكي تعهد خدمت ايجاد شد و بسياري را به اين 

باور رساند كه اجراي طرح و سهميه اي كه براي آن 
درنظر گرفته شده بود مي تواند در سال هاي آينده 
براي هميشه مشكل نبود پزشــك يا كمبود آن را 
در محروم ترين نقاط كشور برطرف كند، اما تغيير 
در سياســتگذاري ها و نگرش هاي تازه به موضوع 
اختصاص سهميه براي اين طرح و نيز انتقاد برخي 
افراد پذيرفته شده در رشته هاي پزشكي در قالب 
اين طرح و نامه نگاري هــاي پياپي اين افراد منجر 
به كاهش سهميه اين طرح شد. براساس آمارهاي 
ارائه شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، 
درحالي كه ظرفيت پذيرش دانشــجوي پزشكي 

تعهــد خدمت در ســال 94در كنكور سراســري 
به عنوان ســال آغاز اجراي اين طرح 983نفر بود، 
اما اين تعداد در كنكور سراسري سال 99به نزديك 
يك سوم يعني 350نفر كاهش پيدا كرد. به عبارت 
ديگر درحالي سال 94نزديك به 18درصد ظرفيت 
جذب پزشك كنكور سراسري به دانشجويان تعهد 
خدمت اختصــاص پيدا كرده بود كــه اين عدد با 

وجود افزايــش ظرفيت جذب 
دانشجوي پزشــكي به 6.27 

درصد از مجموع پذيرفته شدگان سال99 كاهش 
پيدا كرد.

همشهري، كاهش سؤال برانگيز تعداد پذيرش پزشكان تعهدي مناطق 
محروم در سال هاي اخير را بررسي مي كند 

 عدالت بهداشتي روي لبه تيغ 
يادداشت

مطالبات جامعه معلوالن را بشنويد 

1- يكي از نخســتين ايرادهايي كه 
اكنــون در نظــام برنامه ريزي كالن 
كشور شاهد آن هســتيم، اين است 

كه هيچ آمار و اطالعات دقيق و مدونــي درباره تعداد معلوالن 
كشور، نوع و شدت معلوليت افراد و پراكندگي آنها در استان ها و 
شهرهاي مختلف نداريم. همانطور كه مي دانيم، نظام برنامه ريزي 
زماني مي تواند تصميم هاي مناســب بــراي جامعه هدف خود 
بگيرد كه بداند جامعه اي كه بــراي آن تصميم مي گيرد، داراي 
چه مختصاتي است. با كمال تأسف بايد گفت تا سال1390هيچ 
آماري درباره تعداد معلوالن كشــور و تنــوع معلوليت آنها در 
سامانه هاي رسمي دولتي وجود نداشت. سال90 و در قالب طرح 
سرشماري عمومي نفوس و مســكن، اطالعات بسيار محدود و 
ابتدايي درباره معلوالن بدون تفكيك نــوع معلوليت اين افراد 
تهيه شــد. اين روند در سرشماري ســال95 ادامه پيدا نكرد و 
در اين ســال، هيچ داده اطالعاتي درباره معلوالن تهيه نشد تا 
بتوان نقشه جامع و كاملي از معلوالن كشور تهيه كرد. انتظار بر 
اين بود در سرشــماري نفوس و مسكن كه سال آينده بايد اجرا 
مي شد، بتوانيم داده هاي به روز و دقيقی از پراكندگي معلوالن 
در كشور، شــدت و نوع معلوليت آنها و نيز نيازهايي كه دارند را 
به دست بياوريم، اما با ملغي شدن سرشماري در اين سال اميد 
به تدوين نهايي نقشه معلوليت كشــور از بين رفت. از اين رو، 
در سال هاي آينده نيز نبايد انتظار داشــت بتوانيم به معلوالن 
كشور به شــكل درســتي خدمات ارائه كنيم؛ چراكه سازماني 
مانند بهزيستي به عنوان نهاد متولي حمايت از معلوالن به دليل 
نداشتن آمار درســتي از جامعه هدف خود، قادر به برنامه ريزي 
جامع و اثربخش در اين حوزه نيســت. چنين موضوعي سبب 
شده، سازمان بهزيســتي با معضلي به نام معلوالن پشت نوبتي 

براي دريافت خدمت از اين سازمان روبه رو شود.
2- در شرايطي كه آمار درستي از جامعه معلوالن كشور وجود 
ندارد، بايد با استناد به داده هاي جســته و گريخته و اطالعات 
پراكنده اقدام به برنامه ريزي در حوزه معلوالن كرد. بايد بررسي 
شــود كه چه اقداماتي و در چه سطوحي كاركردهاي مؤثرتري 
را براي كاستن از بار مشــكالت معلوالن دارد. به نظر مي رسد، 
بايد همه گروه هاي مؤثر و برنامه ريــزان به گونه اي عمل كنند 
كه قانون جامع حمايت از حقوق معلــوالن )قانوني كه نيازمند 
اصالح، تصحيح و به روزآوري اســت( حركت كند. ازجمله اين 
موارد بايد حركت به ســمت اجراي درســت و به دور از ساليق 
شخصي مسئوالن قانون اســتخدام 3درصدي معلوالن باشد. 
متأســفانه به تازگي شــاهد نمونه هاي بارزي از نگاه سليقه اي 
در اســتخدام معلوالن بوده ايم. اين نگاه ناشــي از عالم نبودن 
بخشــي از مديران به قوانين مصوب در حوزه معلوالن است. در 
نخســتين و فوري ترين اقدام براي حمايــت از حقوق معلوالن 
نيازمند بازآموزي قوانيــن مرتبط با اين حــوزه براي مديران 
هســتيم تا آنها از قوانين مصوب شــده اطالع كافي پيدا كرده 
و در تصميم گيري هاي خود با علم پيــدا كردن به قانون، كمتر 

تصميم هاي مبتني بر نگاه سليقه اي بگيرند.
3- توجه به موضوع حقوق و مزاياي كاركنان و معلوالن شاغل 
در دســتگاه هاي دولتي و خصوصي نيز از مواردي است كه در 
سال هاي اخير كمتر به آن پرداخته شده است. در شرايط كنوني 
دريافتي ها و مستمري هاي افراد داراي معلوليت به قدري ناچيز 
است كه در برخي موارد حتي كفاف داروهاي موردنياز آنها حتي 
براي چند روز را هم نمي دهد. اين در حالي اســت كه در قانون 
تأكيد شده است گروه هاي كم توان جسمي، حركتي و معلوالن 
بايد درآمدي متناسب با نيازهاي خود داشته باشند. اخيراً براي 
پيگيري اجراي اين قانون در حوزه معلوالن، در ديدار با معاون 
اول رئيس جمهــوري خواهان اجراي دقيق اين قانون شــديم. 
آقاي جهانگيري نيز مشكالت معلوالن را تأييد، اما اعالم كرد كه 
دست دولت براي حمايت از معلوالن به دليل كمبود درآمدهاي 
عمومي كشور خالي است. در همان جلســه، خطاب به معاون 
رئيس جمهوري اعالم كرديم در شــرايط ســخت فعلي، دولت 
بايد دست معلوالن را كه از آســيب پذيرترين گروه هاي جامعه 
در هنگام بحران ها و تكانه هاي اقتصادي هستند، بگيرد و نبايد 
آنها را بدون پشتوانه رها كند. يك راهكار اين است براي اجراي 
قوانيني كه با معيشت معلوالن ارتباط تنگاتنگي دارد، مجلس 
بايد به موضوع ورود كرده و از دولت بخواهد قانون را به درستي 
در اين بخش اجرا كند. متأسفانه هر چه مشكالت كشور بيشتر 
مي شود، نخستين گروهي كه مشمول انقباض بودجه اي شده 
و مورد بي مهري قــرار مي گيرند، معلوالن هســتند و اين روند 
موجب شده است جامعه معلوالن هر روز نحيف تر و آسيب پذيرتر 

از قبل شود.
4- آنچه به آن اشاره شد مسائل و مواردي بود كه در كوتاه مدت 
بايد به آن پرداخته شــود، اما در ميان مدت بايــد كمبودها و 
نقصان هاي قبلي در عملكرد مســئوالن و تصميم گيران مورد 
بررسي قرار گيرد و بدانيم در اجراي چه مأموريت هايي با نقص 
همراه بوده و با شــناخت از ضعف ها، به فكر برطرف كردن آن 
باشيم. به نظر مي رسد، در مســائل قانوني شفاف سازي  قوانين 
و تفســيرناپذير كردن آنها از سوي مســئوالن يك نياز جدي 
باشد. عالوه بر اين، در برخي قوانين شاهد كم توجهي به قشري 
مهم از معلوالن هســتيم كه بيش از ديگران نيازمند حمايتند. 
معلوالن ذهني ازجمله اين گروه ها هستند كه در قوانين حمايت 
از معلوالن بسيار كمرنگ ديده شده اند. تدوين قوانيني به نفع 
اين دسته از معلوالن و نيز نظارت جدي بر اجراي آنها از سوي 
دستگاه هاي نظارتي خواسته اي است كه مي تواند ما را به سطح 

متعادلي از مطالبات بحق جامعه معلوالن كشور برساند.
5- در درازمدت نيز بايد به فكر شــكوفا كردن توانمندي هاي 
معلوالن باشيم. بسياري از معلوالن در كشور به دليل اجازه پيدا 
نكردن براي بروز و ظهور توانايي هاي خود در جامعه، آنگونه كه 
بايد و شــايد از استعدادهاي فطري شان اســتفاده نشده است. 
در درازمدت بايد بــا ايجاد ظرفيت هاي تــازه و حمايت از اين 
گروه به گونه اي عمل شود تا معلوالن نيز سهم خود را در ايجاد 
ارزش افزوده در جامعه به درســتي ايفا كنند و حس مفيد بودن 

داشته باشند.

سيدمهدي صادقي
مدرس دانشگاه و فعال اجتماعي حوزه معلوالن

بررسي ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي 

949596979899سال

ظرفيت پذيرش دانشجوي 
983777586560460350پزشكي تعهد خدمت

كل ظرفيت پذيرش دانشجوي 
548255175474545554775581پزشكي 

6.27درصد8.40درصد10.26درصد10.7درصد14.08درصد17.93درصددرصد پذيرش تعهدي

منبع: دفترچه پذيرش كنكور سراسري

بررسي سرانه تعداد پزشك در محروم ترين استان كشور 
در مقايسه با تهران - نرخ جمعيت براساس سرشماري سال 95

سرانه به ازاي هر 10هزار نفرتعداد پزشكجمعيتشهر/ استان

87375104490951.40تهران

277501418966.83استان سيستان و بلوچستان

استان سيستان و بلوچستان
21024258954.25 به جز زاهدان

منبع: سازمان نظام پزشكي

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

استان سيستان و بلوچستان از كمترين تعداد پزشكان متخصص برخوردار است.    عكس: حامد خورشيدي

ادامه در 
صفحه 12

توصيه هاي وزارت بهداشت به مبتاليان 
اچ آي وي در بحران كرونا

همزمان با روز جهاني مبارزه با 
ايدز )ديروز( وزارت بهداشت درمان

توصيه هايي به بيماران مبتال به 
ايدز داشــته اســت و از آنها خواسته برخي 
داروها را مصرف و به تقويت سيستم ايمني 

بدنشان بيشتر توجه كنند.
به گزارش همشــهري، سيماسادات الري، 
سخنگوي وزارت بهداشت ديروز با اشاره به 
روز جهاني ايدز، گفت: امروز، اول دســامبر 
به عنوان روز جهاني ايدز نام گذاري شده است. 
هنوز ســؤاالت متعددي در زمينه عوارض 
بيماري كوويد-19 در مبتاليان به اچ آي وي 
وجود دارد و مطالعات بيشتري نياز است تا 

بتوان نظر دقيق تري در اين زمينه داد.
در ماه هاي گذشته و همزمان با شيوع كرونا 
باور نادرستي در جامعه شــايع شده بود كه 
بيماران مبتال به ايــدز به دليل داروهايي كه 
مصرف مي كنند به كرونا مبتال نمي شــوند. 
سخنگوي وزارت بهداشــت اما گفته به طور 
كلي به نظر مي رســد كه مرگ ومير ناشي از 
كوويد-19 در افرادي كه با اچ آي وي زندگي 
مي كنند با ساير افراد تفاوت چنداني ندارد و 
عماًل عواملي كه افراد عادي را مستعد خطر و 
عوارض شديدتر بيماري كوويد-19 مي كند، 
مواردي مانند سن باال، چاقي، داشتن بيماري 
زمينه اي و... در افــراد مبتال به اچ اي وي نيز 
صادق اســت و به همين دليل آنها نبايد در 

مراقبت ها سهلگيرانه عمل كنند.
او ادامه داد: شكي نيســت كه براي مقابله با 
بيماري كوويد-19 بايد سيستم ايمني فرد 
تقويت شــود. بنابراين توصيه ما به بيماران 
مبتاًل به اچ آي وي در اين دوران اين اســت 
كه مصــرف داروهاي ضد رترو ويروســي را 
)داروهايي هستند كه براي درمان عفونت با 
گروه رتروويروس ها عمدتا براي درمان عفونت 
ويروس نقص ايمني اكتسابي يا ويروس ايدز 
)HIV(- به كار مي روند( به صورت جدي در 
دستور كار خود قرار دهند. زيرا مصرف اين 

داروها تأثير بسزايي در حفظ سالمت و تقويت 
سيستم ايمني اين افراد دارد.

ســخنگوي وزارت بهداشــت تأكيد كرد: 
مبتاليان بــه اچ آي وي به طور منظم ورزش 
كنند، رژيم غذايي ســالم و متوازن در پيش 
گيرند و ضمن پرهيز از هرگونه اســترس و 
اضطراب، استراحت و خواب كافي و مطلوب 

داشته باشند. 
 بيماری ايدز توسط ويروس اچ ای وی ايجاد 
می شود و با ورود اين ويروس به بدن، قدرت 
دفاعی بدن روز بــه روز كاهش می يابد و هر 
ميكروبــی فرصت بيمار كردن فــرد را پيدا 

می كند.
 عفونت ويروسی اچ ای وی در 3 مرحله اتفاق 
می افتد كه بدون انجام درمان، در طول زمان 
بدتر خواهد شد و در نهايت سيستم ايمنی 

بدن را از بين می برد.
 بيماری ناشــی از ويروس اچ ای وی دارای 
سه مرحله اصلی اســت. در مرحله اول فرد 
ممكن اســت برای مــدت كوتاهی بيماری 
شــبه آنفلوآنزايی را تجربه كنــد، به همين 
دليل معموال اين بيماری تا يك دوره طوالنی 
بدون هيچ عاليمی دنبال می شود كه به اين 
مرحله از بيماری دوره نهفتگی گفته می شود.  
هر چقدر كه بيماری پيشرفت كند، تداخل 
بيشتری با دستگاه ايمنی بدن پيدا می كند و 
باعث می شود كه افراد به عفونت هايی مانند 
عفونت های فرصت طلب و ســرطان  دچار 
شــوند، البته معموال در افرادی كه دستگاه 
ايمنی آن ها به خوبی عمل می كند تاثيرگذار 

نيست.
 آزمايش اختصاصی بيماران مبتال به ايدز از 
جمله آزمايش آنتی بادی اچ ای وی، آنتی ژن 
اچ ای وی، پی24 و تست های كيفی و كمی 
برای اندازه گيری بار ويروس در تعهد سازمان 
بيمه سالمت اســت. با بررسی های صورت 
گرفته بيشترين هزينه انجام شده برای اين 

بيماران مربوط به كالن شهرها است.
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ترور از راه دور چشم انداز آينده

تعطيلي بزرگ ترين رويداد فناوري 
عكاسي جهان

نمايشگاه فتوكينا پس از ۷0سال به داليل مختلف ازجمله 
كاهش شديد تقاضا در بازار فعال تا اطالع ثانوي لغو شده است

بزرگترين نمايشگاه تجهيزات عكاسي و تصويربرداري در جهان به 
نام فتوكينا كه هميشه محل رونمايي از جديدترين فناوري هاي 

اين صنعت بود به نظر قرباني روند تجاري سازي  شده است.
هرچند در يك سال اخير لغو نمايشــگاه ها به دليل شيوع كرونا 
كم سابقه نبوده است، اما در اين يك مورد به صورت مستقيم اين 

بيماري عامل اين تعطيلي به حساب نمي آيد.
به گزارش تــك رادار، برگزاركنندگان رويــداد فتوكينا به تازگي 
اعالم كردند كــه بزرگ ترين نمايشــگاه تجهيزات عكاســي و 
تصويربرداري جهان براي مدت نامعلومي لغو شــده است. طبق 
يك بيانيه عمومي، برگزاركنندگان اين نمايشــگاه اعالم كردند 
كه زوال روز افزون بازار دوربين و عكاســي علت اصلي لغو شدن 
اين نمايشگاه تجاري است كه از سال1950 در شهر كلن آلمان 

برگزار مي شود.
فتوكينا ۷0سال مهم ترين مكان توليدكنندگان تجهيزات عكاسي 
براي به رخ كشيدن فناوري ها خود ازجمله دوربين، لنز، سنسورها 
و همه تجهيزات مربوط به عكاســي و تصويربرداري بوده است و 
در واقع مركز تجاري اصلي براي صنعت تصويربرداري به حساب 

مي آمد.
اما بدبياري هاي فتوكينا از ســال201۷ شروع شــد، زماني كه 
برگزار كنندگان اعالم كردند اين نمايشــگاه تجاري دوساالنه از 
سال2018 تبديل به رويدادي ســاالنه خواهد شد و البته تعداد 
روزهاي برگزاري از 6روز به 4روز كاهــش خواهد يافت. برنامه 
دوساالنه نمايشگاه در دنياي عكاســي آنالوگ معنا داشت، چرا 
كه فناوري با نمونه اوليه توليدات در غرفه نشــان داده مي شود، 
تا يك يا 2سال بعد به بازار عرضه شــود، اما در دنياي ديجيتال، 
كل شــركت ها و بخش هاي بازار مي توانند در بازه زماني دو ساله 
كلي كار انجام دهند. بعد از اينكــه فتوكيناي2018 طبق برنامه 
در  ماه سپتامبر پيش رفت، نمايشگاه بعدي به  ماه مه سال2019 
موكول شد، از آنجايي كه ۷ ماه بين دو رويداد فرصت بسيار كمي 
براي شركت كنندگان براي توسعه مفاهيم و به نمايش گذاشتن 
محصوالت جديد بود، نسخه سال2019 فتوكينا به  ماه مه2020 
منتقل شد. اما اين بار همه گيري بيماري كوويد-19 عامل لغو اين 
نمايشگاه شد و به اعالم مقامات برگزار كننده، سال2022 به عنوان 
زمان برگزاري آن درنظر گرفته شــد كه با روندي كه شاهد آن 

هستيم بعيد است ديگر اين نمايشگاه برگزار شود.

خارج از تقويم جهاني
زماني بــود كه ســازندگان دوربين منتظر برگزاري نمايشــگاه 
فتوكينا بودند تا توليــدات جديد خود را عرضــه كنند، اما اين 
روند مدت هاست كه رو به زوال رفته اســت و برندهاي مطرح و 
بزرگ دنياي دوربين مانند ســوني، نيكون، كانون و فوجي فيلم 
خارج از فضاي نمايشــگاه جهاني، در رويدادهاي خصوصي خود 
از محصوالت جديدشــان رونمايي مي كنند. عالوه بر اين، ساير 
نمايشــگاه هاي تجاري فناوري ماننــد CES در الس وگاس و 
IFA در برلين بــه صحنه هاي محبوب همــه فناوري ها ازجمله 
صنعت عكاسي تبديل شده اند. حتي شركت هايي بزرگ فناوري 
مانند اپل، مايكروســافت و... سال هاســت تصميم گرفته اند كه 
رويدادهاي ويــژه خود را برگزار كنند كــه در آن فرصت كنترل 
بيننده و پيام ها را دارند. از اين رو اين شــركت ها ســال گذشته 
در رويداد ساالنه فناوري CES در الس وگاس شركت نكردند و 
براي عرضه محصوالت خود  برنامه ها و كنفرانس هاي مطبوعاتي 

برگزار كردند.

يــك گــروه متخصــص در زمينــه هوش 
مصنوعي بــه نــام DeepMind  كه به دليل 
عملكرد فوق العاده خــود در توليد بازي هاي 
كامپيوتري به شهرت رســيده است، مسئله 
مهمي را حل كرده است كه ذهن دانشمندان 
را حدود نيم قرن به خود مشغول كرده بود. به 
گزارش گاردين، اين شــركت در آزمايشگاه 
تحقيقاتي خود با استفاده از جديدترين برنامه 
هوش مصنوعي كه نام آن AlphaFold است، 
نشــان داد كه مي تواند چگونگــي پيچ و تاب 
خوردن پروتئين ها را كه شكل هايي سه بعدي 
ايجاد مي كنند پيش بيني كند. دانشــمندان 
مي گويند كه اين موفقيت به محققان كمك 
مي كند تا مكانيســم هايي را كه باعث برخي 
بيماري ها مي شــوند از بين ببرند. اين يافته 
علمي همچنيــن راه را براي توليــد داروها، 
محصوالت مغذي تر و »آنزيم هاي ســبز« كه 
مي توانند آلودگي هاي مرتبط با پالستيك را از 

بين ببرند، هموار كند. DeepMind مي گويد 
كه اين كار را با گروه هاي علمي كم تعداد آغاز 
كرده اســت و در ابتدا بر بيماري هاي ماالريا، 

بيماري خواب و سالك تمركز خواهد كرد.
پيچ خوردگي پروتئين 50سال است كه يك 
چالش بزرگ در زيســت شناســي به شمار 
مي آيد. آنها اشــكال مرمــوزي از اوريگامي 
مولكولي را تشكيل مي دهند كه اهميت آنها 
بسيار زياد است. وقتي پژوهشگران بدانند كه 
چگونه يك پروتئين پيچ مي خورد، مي توانند 
بفهمند كه ايــن پروتئين چــه كاري انجام 
مي دهد. ايــن موضوع كه انســولين چگونه 
ميزان قند خون را كنتــرل مي كند و چگونه 
آنتي بادي ها با ويروس كرونا مبارزه مي كنند، 

از طريق ساختار پروتئين تعيين مي شود.
به همين منظور پژوهشگران براي آنكه دريابند 
كه پروتئين ها چگونه پيچ مي خورند، الگوريتم 
خود را با اســتفاده از يك پايگاه داده عمومي 
كه حاوي حدود 1۷0هــزار توالي پروتئين و 
شكل آنها بود، آموزش دادند تا به اين شناخت 

برسند.

حل معماي ۵۰ ساله پروتئين با هوش مصنوعي
موفقيت محققان در حل مسئله پيچ خوردگي پروتئين ها مي تواند يك تحول در 

پزشكي به وجود بياورد

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

گزارش آورده است. براساس نوشته اين 
وب ســايت پس از آنكه خودروي شهيد 
فخري زاده به محل مي رسد، يك اسلحه 
با كنترل از راه دور واقــع در داخل يك 
وانت نيســان پارك شــده آبي رنگ به 
سمت سدان حامل )شهيد( فخري زاده 
شــليك مي كند. خودرو متوقف شــد و 
گفته مي شود دانشمند ايراني از آن پياده 

شده است.
در كنار اين مسائل، استفاده از يك وانت 
سنگين كه مي تواند اسلحه اي با كاليبر 
و تخريب باال را بــه راحتي حمل كند 
نيز بايد درنظر گرفته شود. استفاده از 
وسيله نقليه با وزن باال و استخوان بندي 
قوي براي حمل بارهاي ســنگين باعث 
مي شود كه سالح پرچ شده روي خودرو 
در زمان شــليك تكان كمتري داشته و 

دقت هدف گيري باال برود.

مسئله  اي به نام كاليبر گلوله
خيلي هــا اين چند روز بــا وجود اعالم 
ضد گلوله بودن خودرو از خرد شــدن 
شيشه ها گفته اند. شيشه هاي ضدگلوله 
برخالف آنچــه در فيلم هــا مي بينيد 
درجات مختلفي از مقاومــت و امكان 
شكســتن دارند. مثال شيشه ضدگلوله 

Level 1مي تواند در مقابــل 3 گلوله 
9 ميلي متــري تفنــگ كمري)مثــل 
 Level 8برتا( مقاومت كند اما شيشــه
تحمل 5 شليك مســتقيم اسلحه اي با 
گلوله هاي كاليبــر ۷.62 ميلي متري را 

هم دارد.
به نظر مي رســد در پايان، به دليل آنكه 
ردي از اسلحه و موارد ديگري كه در اين 
وانت  قرار داشته به دست نيايد، عامالن 
آن را منفجر كرده انــد. همچنين نكته 
مهم در اين موضوع اپراتور يا اپراتورهاي 
سالح هســتند. ســالح هاي روباتيك 
كنترل از راه دور معموال بايد به وســيله 
يك يا چند اپراتور در فاصله اي نه چندان 
دور كنترل شــوند. اپراتورها با استفاده 
از سيســتم هاي راديوكنترلــي اين كار 
را انجــام مي دهند، اما يــك منبع آگاه 
به شــبكه تلويزيوني العالم گفته است 
كه ترور، كار رژيم صهيونيســتي بوده و 
عمليات مربوط به آن ســالح از طريق 
ماهواره كنترل مي شــده است. الزم به 
توضيح است همه آنچه تاكنون درباره اين 
ترور ناجوانمردانه بــه صورت گمانه زني 
مطرح شده، مواردي تاييد نشده هستند 
و بايد منتظر گزارش منابع رســمي در 

اين باره بود.

سالحكنترلازراهدورچطوركارميكند؟
ساختاروكاركرديكسالحكنترلازراهدوررابهصورتشماتيكميتوان
دراينتصويرديداماشايدموضوعاصلياينجاباشدكهكنترلازراهدور

ازكجاوچهمسافتيشكلبگيرد.
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 پــس از شــهادت دكتر 
فناوري 
محسن فخري زاده، رئيس نظامي

و  پژوهــش  ســازمان 
نوآوري هــاي دفاعــي در عمليات ترور 
ناجوانمردانه اي كه ســرنخ آن به رژيم 
صهيونيستي مي رسد روايت هاي مختلف 
از نحوه انجام اين عمليات تروريســتي 
مطرح شده اســت. روايت هايي كه هيچ 
كــدام هنوز بــه تاييد مراجع رســمي 
نرسيده است. يك مورد از اين روايت هاي 
غير رســمي و تاييد نشــده، استفاده از 
ســالح كنترل از راه دور بوده است. هر 
چند برخي رسانه ها از اين نوع تسليحات 
به نام سالح خودكار يا اتوماتيك استفاده 
كرده اند اما فناوري اين تسليحات بيشتر 
از هر چيز روي كنترل سالح از راه دور با 

ديد يك اپراتور تمركز دارد.
وب سايت نشريه فوربز، گزارشي را به قلم 
»ديويد همبلينگ«، كارشناس هوافضا 
و دفاع منتشــر كرده كه حــاوي نكات 
قابل تاملي درخصوص سالح هاي كنترل 
از راه دور اســت. او در اين مقاله نوشته 
است، به گفته مقامات ايراني براي ترور 
دانشمند هسته اي از يك مسلسل كنترل 
از راه دور استفاده شده است. اگر چنين 
چيزي باشد بايد گفت كه اين باالترين 
رده استفاده از چنين سالح هايي خواهد 
بود، اما از نظر فني جاي بحث بســياري 

در اين مــورد وجــود خواهد 
داشت، زيرا اســتفاده از 

سالح هاي روباتيك، 
به طــور فزاينده اي 
درحال افزايش در 
ميان تروريســت ها 
و شورشــيان است. 
علي شمخاني، دبير 
شوراي عالي امنيت 
ملــي ايــران هم به 
تازگي تأييد كرده كه 

هيچ شخصي در 
محــل عمليات 
تــرور حضــور 

نداشته است.

سابقه اي طوالني 
به گــزارش همشــهري، اســتفاده از 
ســالح هاي كنتــرل از راه دور در دنيا 
سابقه نســبتا طوالني دارند. در جنگ 
 جهانــي دوم، هواپيمــاي بمب افكــن

 B-29Superfortress بــا اســتفاده 
از يك سيســتم كامپيوتــري مركزي، 
5تيربارچي در نقاط مختلف اين هواپيما 
را حذف كرد و به جاي آن از اسلحه هاي 
خودكار و كنتــرل از راه دور اســتفاده 
كــرد. )هواپيماهــاي بمب افكن در آن 
دوران براي محافظــت از خود در مقابل 
جنگنده هاي دشــمن، در نقاط مختلف 
هواپيما، تيربارچي داشتند.( قسمت هاي 
مختلف تيربار در ايــن هواپيما هر كدام 
داراي دو مسلسل كاليبر50 بودند. يك 
فروند B-29 با استفاده از 
اين سيستم در يك 
عمليــات، 

توانست ۷ جنگنده ژاپني را ساقط كند. 
فناوري سالح هاي از راه دور زماني گام به 
جلو برداشت كه دوربين هاي تلويزيوني 

به اپراتورها، چشم انداز تفنگ را دادند.
در واقع نقطه مشــخصه اين تسليحات 
استفاده از يك نمايشــگر با وضوح باال 
با ديدي حتي بهتــر از دوربين تفنگ يا 
تيربار است. در واقع در اين نوع تسليحات 
فناوري و سيستم هاي نرم افزاري هم به 
كمك تيرانداز بــراي افزايش دقت او در 
هدف گيري و تشخيص يا تعقيب هدف 

مي دهد.
در درگيري هــاي اخيــر در عــراق و 
افغانستان، مهاجمان غالبا با تك تيرانداز 
به تيربارچي خودروهــاي زرهي حمله 
مي كردند. ايــن موضوع منجــر به اين 
شــد كه »تيربارچــي انســاني« جاي 
خود را به سيســتمي به نام »ايســتگاه 
ســالح كنتــرل از راه دور مشــترك« 

)CROWS( بدهد. بدين ترتيب مي شد 
كار تيربارچي را به جاي باالي زره پوش، 
از زيــر زره انجام داد. شــركت فناوري 
Kongsberg در نــروژ حدود 20هزار 
سيســتم از راه دور را فراهم كرده است 
كه مي توانند مسلســل هاي كاليبر 50 
يــا ۷/62ميلي متري يــا نارنجك انداز 
را پشــتيباني كننــد. سيســتم هايي 
كــه گزينه هايــي بــراي دوربين هاي 
تصويربرداري روزانه، شــبانه يا حرارتي 
دارند. سيســتم ها كامال تثبيت شده اند 
بنابراين اپراتور مي تواند يك مسلسل را 
حتي از وسيله نقليه اي كه در زمين هاي 
ناهمــوار حركــت مي كند، به ســوی 
هدف نگه دارد. جنــگ از راه دور، روش 
نبردهاي قرن بيست و يكم است و اكنون 
به نظر مي رســد كه فقــط هواپيماهاي 
بدون سرنشين در آســمان نيستند كه 

بايد مراقب آنها بود.

چرا وانت نيسان؟
وب سايت »داريو« نيز در گزارشي به اين 
موضوع اشاره كرده و شرحي را به نقل از 
منابع ايراني در اين 
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مســئوالن بيمارســتان ها از پايان قرنطينه و آغاز پيك بعدي شيوع بيماري نگران  
هستند؛ آنها مي گويند نبايد تجربه شــرايط بعد از قرنطينه ارديبهشت تكرار شود

همشــهري از شــيفت شــب تعدادي از بيمارستان هاي 
 تهــران در دوميــن هفتــه قرنطينــه گــزارش می دهد

تا 2هفته پيــش آمار 
فوتي هاي  آي سي يوي 
بيمارستان  شهداي هفتم تير باال بود و روزانه 
يك تا 2فوتي ثبت مي شد. در روزهاي گذشته 
اما موارد فوتي به شــدت كاهش پيدا كرده، 
ولي توكليــان و همكارانش منتظر شــدت 
گرفتن بيماري پس از پايان قرنطينه اند. آنها 
مي گويند آنچه اجرا مي شود، قرنطينه نيست، 
تعطيالت است و بعد از تعطيالت مردم دوباره 
فعاليت هايشان را از ســر مي گيرند؛ بنابراين 
اتفاقي شبيه آنچه بعد از ارديبهشت رخ داد، 
مي افتد. آنها تابستان ســختي را پشت سر 
گذاشــته اند و پاييز را هــم در وضعيت بدي 
شروع كرده اند. از ابتداي آذر اما كمي از فشارها 
كم شده، اما احتماال اين وضعيت موقتي است.
ساعت 8شب؛ بيمارســتان شهداي 
يافت آباد: مرد فرياد مي زنــد: »آي مردم، 
مردم.« امواج صداي گسســته و ناميزانش، 
تركشي شده به تن همســايه هاي شرقي و 
غربي. درونش انقالبي برپاست. چشمان سياه و 
ملتهبش زير دهانه دستگاه، پيداست. ياريگري 

مي خواهد.
 آي سي يوي شــماره 2بيمارستان شهداي 
يافت آباد، 2بخش است و روي هم 13تخت 
كرونا دارد. بيماران با حال وخيم و نشانه هاي 
شــديد بيماري، در اين 2 بخش بســتري 
مي شــوند. صداي مرد بيمار، از الي در برقي  

آي سي يو شنيده مي شود و محمدرضا ساور 
كه سوپروايزر شيفت شب بيمارستان است، 
مي گويد اين بيمار مشكل اعصاب و روان دارد 
و به دليل ابتال به بيماري بي تاب و بي قرار است. 
بيماران تخت هاي كناري زير دستگاه تنفس، 
تنها چشمانشان پيداست، زبانشان بند است 
و در واكنش به فريادها، نــاي تكان خوردن 
ندارند.  آي ســي يوي كرونا، خطرناك ترين 
بخش بيمارستان هاست؛ تا جايي كه به گفته 
ســاور، تمام آمار فوتي ها مربــوط به همين 
بخش مي شود. در اين بيمارستان هم بيش 
از 70درصد بيماران آي ســي يو جانشان را از 
دست مي دهند. اولين بيمار مبتال به كرونا اوايل 
اسفند سال گذشــته، در همين بيمارستان 
بستري شد و در دويست وهفتادوهشتمين 
روز از شــيوع كرونا در ايران هنــوز هم روند 
بستري ادامه دارد. ساور مي گويد با گذشت 
12روز از قرنطينــه تهران، هنوز زود اســت 
درباره كاهش موارد مراجعه به بيمارســتان 
نتيجه گيري شــود، اما تا هميــن االن هم 
مي توان گفت كه قرنطينه بر ميزان ورودي و 
بستري بيمارســتان ها تأثير گذار بوده است. 
با اين همه اما آمبوالنس هاي 115همچنان 
بيماران مبتال به كرونــا را جلوي در اورژانس 
بيمارستان شهداي يافت آباد كه 9تخت دارد، 
روي برانكاردهاي چرخدار مي گذارند و تحويل 
مي دهند. آنجا ورودي بيماران كرونايي است، 

هر كس حال وخيمي پيدا كند به حياط پشتي 
كه بخش  آي ســي يو و ايزوله تنفسي است، 
منتقل مي شــود و هر بيمــاري كه وضعيت 
عمومي بهتري دارد، در طبقه دوم ساختمان 
كناري كه بخش داخلي بوده و از 10 ماه پيش 
براي بيماران مبتال بــه كرونا اختصاص داده 
شده، بستري مي شود. همين تقسيم بندي ، 

مهري مي شود بر پرونده بيماران.
بيمارستان شهداي يافت آباد در كنار 13تخت  
آي سي يو، 6تخت ايزوله تنفسي و 41تخت 
در بخش داخلي دارد. بخش ايزوله تنفســي 
سال 88در پي شــيوع آنفلوآنزاي پرندگان 
و آنفلوآنــزاي خوكــي راه اندازي شــد و در 
دوره اي بيماران مبتال به ســارس هم در آن 
بستري شــده اند. حاال اما به طور اختصاصي 
در اختيار بيماران بدحال كروناســت. مثل 
زينب، زن 70ساله اي كه نخستين شبش را در 
بيمارستان مي گذراند و با يك پرده از 2تخت 
كناري اش كه 2مرد سالخورده اند، جدا شده. 
دهانه پالستيكي دستگاه تنفس روي صورتش 
است و به ســختي نفس مي كشد و مي گويد 
سابقه بيماري ريوي داشته است. 6بيمار در 
2اتاق جداگانه بســتري اند و پرستاران ميان 
اين 2 اتاق در رفت وآمدند. زهرا قلي پور، يكي 
از آنهاست. او مي گويد تمام آنها مبتال شده اند 
و خودش تجربه 2بار ابتال را داشــته. او قبال 
پرستار  آي سي يوي ســوختگي بود و از اول 

اسفند به اين بخش منتقل شد: »يك بار اسفند 
مبتال شدم و يك بار هم اخيرا. تازه از مرخصي 

استعالجي برگشتم.« 
بيمارستان نخســتين پيك بيماران مبتال 
به كرونا را اســفند ماه به خود ديد. پزشكان 
مي گويند از بهمن ماه بيمار مبتال به كرونا به 
بيمارســتان مراجعه مي كرد، اما تشخيص، 
كرونا نبود. پيك بعدي تيرماه اتفاق افتاد و در 
ادامه در شهريور، آمار مبتاليان به شدت باال 
رفت. حاال هم از ابتــداي پاييز روند صعودي 
است و خيال پايين آمدن ندارد. كادر درمان 
اين بيمارستان از اسفند تا كنون، همواره در 
وضعيت ويژه قرار داشته اند؛ هر چند كه بعد از 
تعطيالت نوروز، آمارها كمي فروكش كرد، اما 
طولي نكشيد كه دوباره به اوجش رسيد. ساور 
اميدوار است كه با پايان اين دوره از قرنطينه، 
آمارها كاهش پيدا كند و از ميزان مرگ وميرها 
كاسته شــود. تخت هاي بيمارستان در قرق 
بيماران مبتال به كروناست. هنوز هيچ تختي 
خالي نشــده، اگر هم خالي شده باشد، بيمار 
فوت كرده يا به بخش ديگري منتقل شــده 
است. در شرايطي كه همه چشم انتظار كاهش 
آمار فوت و مبتاليان  هستند، خبرها حكايت از 
چندين برابر شدن بيماري زايي ويروس دارد. 
فريدون فالح مهر كه متخصص بيهوشــي و 
پزشك بخش  آي سي يوي بيمارستان است 
هم بر اين موضوع صحه مي گذارد. او مي گويد 

بيماران بدحال تر شده اند: »احتماال يا مدت 
زمان زيادي در خانه خوددرماني مي كنند و 
دير به بيمارستان مي آيند يا مي ترسند مراجعه 
كنند. نشانه هاي باليني بيماران مشخص كرده 
كه درگيري ريوي بيشتر از قبل شده و معموال 
هم شــدت بيماري در هفته دوم ابتال اتفاق 
مي افتد.« به گفته ايــن متخصص، در هفته 
اول، بيمار وضع عادي دارد و نشــانه هايش 
خفيف اســت، اما در هفتــه دوم به يك باره، 
شــرايط حادي پيدا مي كند. اين اتفاق براي 
پزشك بخش  آي سي يو كه در 10 ماه گذشته 
در بيمارستان فعال بوده، كمي عجيب است؛ 
چراكه به گفته او، زماني كه ويروســي شايع 
مي شــود در ابتدا موج بيماري باالســت و 
خيلي ها را درگير مي كند، اما به تدريج زماني 
كه آنتي بادي در بــدن افراد حتي آنهايي كه 
مبتال نشده اند، توليد مي شود، روند بيماري 
تضعيف مي شــود و كم كم از بين مي رود. اما 
در ارتباط با كرونا اين اتفاق نيفتاده؛ بنابراين 
نشــان مي دهد كه ويروس دچار تغييرات و 
شديدتر شده است. به اعتقاد او، تا زماني كه 
اين بيماري درمان يا واكسني نداشته باشد بايد 
محدوديت ها ادامه پيدا كند. پس از پايان اين  
2هفته مي توان نظر قطعي داد كه چقدر اين 
قرنطينه تأثير گذار بوده است. به گفته او، بيشتر 
بيماران بستري در بخش  آي سي يو، درگير 
فشار خون باال، ديابت و چاقي اند. از همه بيشتر 

هم افراد چاق، دوره درمان سخت تري دارند.
بخش اورژانس بيمارستان پر از بيمار است. 
زني در راهرو، فرياد مي كشد و فرزندانش اشك 
مي ريزند و نگران مادرند. او منتظر خالي شدن 
يكي از تخت ها و رسيدن پزشك است. 2زن 
در اتاق كناري، نگران از ناله هاي زن، چشم ها 
را ريز و درشت مي كنند. آنها را يك هفته پيش 
با نفس تنگي شــديد به بيمارستان منتقل 
كرده اند. زن جوان تــر مي گويد يك هفته در 
خانه بستري بوده با تصور اينكه به زودي حالش 
بهتر مي شــود، هفته دوم اما به طور ناگهاني 
وضعيت وخيمي پيدا كرده است. حاال بيش از 
يك هفته است كه روي نخستين تخت اتاق 
بستري است و با هم اتاقي اش كه مادر يكي از 

پرستاران بيمارستان  است هم صحبت شده.
طبقه دوم، بخش عمومي بيمارستان است 
با 41تخت. ســحر حقي، مســئول شيفت 
شــب بخش مي گويد، تعداد موارد بستري 
كاهش داشته؛ هر چند كه هنوز تختي خالي 
نشده. حقي كه خودش به تازگي از مرخصي 
اســتعالجي به دليل ابتال به كرونا بازگشته، 
مي گويد كه در پيك جديد بيماري، مبتاليان 
دچار اختالل عصبي مي شــوند كه احتماال 
از تأثيرات جديد ويروس اســت و باعث شده 
تا بيشــتر بيماران از سوي متخصصان مغز و 
اعصاب ويزيت شوند. او مي گويد از ابتداي پاييز 
در اوج شيوع قرار داريم و وابستگي بيماران به 
اكسيژن باال رفته است. بررسي هاي او نشان 
مي دهد كه تعداد بيماران جوان هم باال رفته 
است: »بيماران زماني بايد مراجعه كنند كه 
نياز به اكســيژن داشته باشــند؛ در غير اين 

صورت در خانه بمانند.« 
بخش سوختگي ديوار به ديوار بخش ايزوله 
تنفسي است. بيماران دچار سوختگي روي 
تخت هاي ايزوله بستري اند و از پشت پنجره 
مالقاتي دارند. چند كودك كه قدشــان به 
پنجره بلند بخش رسيده، سرك كشيده اند به 
داخل يكي از اتاق ها و با حركات دست و سر، 
به بيمارشان سالم مي كنند. ساور مي گويد 
شايد مسئله بسيار بي ربط باشد، اما از زماني 

كه ويروس شايع شده تعداد موارد ارجاع به 
بخش سوختگي بيمارســتان هم كم شده؛ 
دليلش هم مشــخص نيســت. بيمارستان 
136تخت فعال دارد و وقتي ســاختمان را 
ســاختند، مخازن اكســيژن را تنهــا براي 
20درصد بيماران تعبيه كردند، حاال اما باالي 
60درصد بيماران به اكسيژن نياز دارند. همين 
موضوع سبب شــده يك تانكر 5هزار ليتري 
در محوطه فضاي بيمارستان قرار گيرد تا به 
بيماران اكسيژن رساني كند؛ هفته اي 5هزار 
ليتر مصرف مي شــود كه به گفته مسئوالن 

بيمارستان، باالي 90درصد خلوص دارد.
 دوازدهمين روز قرنطينه؛ بيمارستان 
مسيح دانشــوري :در بيمارســتان هاي 
ديگر هــم كاهــش ورود بيمار محســوس 
است. محمدرضا هاشــميان، فوق تخصص 
 آي سي يوي بيمارســتان مسيح دانشوري به 
استناد صحبت هاي ساير پزشكان بيمارستان 
مي گويد كه تعداد ورودي هاي كم شــده و 
معتقد است كه نخستين تأثير قرنطينه در 
بيمارستان ها ديده مي شود: »اگر زودتر اين 
اتفاق مي افتاد، قطعا آمار مرگ و ابتال تا اين 
ميزان باال نمي رفت.« او مي گويد زمان پايان 
قرنطينه، نزديك شدن آمارها به صفر است: 
»هيچ وقت نبايد محدوديت ها كم شــود و 
بايد اين شــرايط تا زمان كاهش مرگ ومير 
حفظ شود و از آن طرف هم بايد با اتاق اصناف 
مذاكراتي انجام شود تا حمايت از گروه هاي 
مختلف شــغلي صورت گيرد. تنها چاره كار 
همين اســت.« به گفته او، در هر جاي دنيا 
كه قرنطينه اعمال مي شود، روي آمار ابتال و 

مرگ ومير تأثير مي گذارد.
 2روز مانده به پايان قرنطينه، بيمارستان 
شريعتي: در بيمارستان شــريعتي هم كه 
يكي از مراكز درماني ريفرال اســت، ميزان 
بســتري تا 40درصد و تعداد ورودي بيماران 
مبتال به كرونــا تا 60درصد كاهش داشــته 
است. به گفته داوود نوروزي كه مدير بخش 
اورژانس بيمارســتان است، اين كاهش ها در 
مقايسه با 10روز گذشــته بوده و تحت تأثير 
مســتقيم قرنطينه و اعمال محدوديت هاي 
ترددي است. اين بيمارســتان از 3،4روز بعد 
از قرنطينه، با ريزش آمارها مواجه شده و بعد 
از ترخيص، بيماري جايگزين نشده است. در 
اين بيمارستان 200تخت براي بيماران مبتال 
به كرونا درنظر گرفته شده كه تا 2هفته پيش 
ظرفيت تكميل بود، حاال نيمي از تخت ها خالي 
است. اين بيمارســتان 4بخش  آي سي يوي 
كرونا دارد و حاال بــه گفته نوروزي، 5تخت از 
بخش هاي 15تخته خالي است. در شرايطي 
كه آمار ابتالي كرونــا، در وضعيت بحراني به 
سر مي برد، اما خبرهاي رسيده از بيمارستان ها 
حكايت از اين دارد كه با وجود نگراني از شايع 
شدن ويروس آنفلوآنزا، امسال بيمارستان ها 
مورد حاد مراجعه به دليل ابتال به اين بيماري 
نداشته اند. مسئوالن بيمارستان ها مي گويند 
تشخيص ابتال به آنفلوآنزا نداشته اند و اگر كسي 

مبتال شده، به طور كامال خفيف بوده است.
با نزديك شــدن به روزهاي پاياني قرنطينه 
2هفتــه اي شــهرهاي قرمز، بايــد منتظر 
تصميم هاي جديد ستاد ملي مقابله با كرونا 
ماند. اينكه قرار اســت براي هفته سوم چه 
برنامه اي نوشته شود كه ميزان فوتي ها روند 
كاهشي را حفظ كند و تجربه ارديبهشت ماه 
تكرار نشود، موضوعي اســت كه بايد پس از 
پايان قرنطينه و تأثيرات مستقيم آن بر شيوع، 

بررسي شود.

زهرا جعفرزادهآرامشموقتدربیمارستانها
خبرنگار

سؤالي كه وجود دارد اين است كه آيا سهميه پذيرش 
دانشجوي پزشكي تعهد خدمت در مناطق محروم 
كاهش يافته يا اتفاق ديگري منجر به كم شدن تعداد دانشجويان شده 
است. معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي در پاسخ به اين سؤال 
با انتقاد از رويه كنوني در ملزم كردن دانشجويان پزشكي براي تعهد 
خدمت در مناطق محروم مي گويد، اين روش با موضوع سالمت و تأمين 
آن سازگاري ندارد. او معتقد اســت كاهش تعداد پذيرفته شدگان در 
آزمون دكتري در سال هاي اخير نه به دليل كاهش سهميه پيش بيني 
شده در قانون، بلكه به دليل بي ميلي افراد براي استفاده از اين سهميه رخ 
داده است: »كاهش تعداد افراد متقاضي پذيرش در رشته هاي پزشكي 
در طرح تعهد خدمت در مناطق محروم واكنشي طبيعي است. به نظر 
مي رسد وقتي با يك قاعده خارج از عرف روبه رو مي شويم بايد منتظر 
واكنش هاي ناشي از اين پديده در سال هاي بعد باشيم.« محمد جهانگيري 
به همشهري مي گويد، مصوبه تعهد خدمت در مناطق محروم سبب شده 
است بسياري از افراد كه با استفاده از اين قانون در رشته هاي پزشكي 
پذيرفته شدند بعد از روبه رو شدن با واقعيت هاي پس از فارغ التحصيلي از 
ادامه تحصيل انصراف دهند: »وقتي يك منطقه محروم پزشك متخصص 
مي خواهد و دانشجوي پزشكي با اســتفاده از اين قانون در دانشگاه 
تحصيالت خود را شروع مي كند، بايد دست كم 12سال در منطقه محروم 
باقي بماند و خدمات تخصصي پزشــكي ارائه كند. اين افراد وقتي در 
دانشگاه قبول مي شوند و متوجه واقعيت ها مي شوند، مي بينند عمل به 
اين تعهد از عهده آنها خارج است و از اين رو انصراف مي دهند. كم شدن 
تعداد متقاضيان تعهد خدمت نيز در سال هاي اخير ناشي از اين اتفاق 
است.« به گفته اين مقام مسئول در سازمان نظام پزشكي، نبود برنامه اي 
منسجم براي نگه داشت پزشك در مناطق محروم و برخي چالش هاي 
ديگر منجر به جذب نشدن پزشكان براي ارائه خدمت در اين مناطق شده 

است: »موضوع نبود پزشك متخصص در مناطق محروم مسئله جديدي 
نيست اما مشكل از جايي جدي شده است كه حتي در رشته هاي عادي 
هم سقف رشته هاي پزشكي پر نمي شود؛ چراكه براي مسائل اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي پزشــكان در حال خدمــت در اين مناطق فكر 
نكرده ايم.« معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي از ارائه راهكارهاي 
اين سازمان براي برطرف كردن مشكل نبود پزشك و متخصص در مناطق 
محروم سخن به ميان مي آورد و به همشهري مي گويد، اين راهكارها بارها 
به مسئوالن وزارت بهداشت ارائه شده است: »قباًل در مناطق محروم به 
پزشك اجازه تأسيس داروخانه، مطلب، راديولوژي و مراكز مشابه مانند 
آن داده مي شد. پزشك بعد از پايان طرح خود به دليل سرمايه گذاري اش، 
در منطقه ماندگار مي شــد و به خدمت خود ادامه مي داد. بعد اما اعالم 
كرديم كه پزشكان در اين مناطق با وزارت بهداشت به شكل تمام وقت 
كار كنند و مطب هاي خصوصي خود را تعطيل كنند. سپس پول پزشك را 
نداديم و با اين كار مانع ماندگاري آنها در منطقه و زمينه ساز مهاجرتشان 
به شهرها شــديم.« جهانگيري، ســرمايه گذاري هاي كالن دولت در 
زيرساخت هاي بهداشتي و درماني در مناطق محروم را از داليل ديگر 
ماندگار نشدن پزشكان در مناطق محروم ارزيابي مي كند و به همشهري 
مي گويد، دولت بايد به جاي سرمايه گذاري مستقيم از گروه هاي پزشكي 
با اعطاي تسهيالت براي ساخت زيرســاخت هاي بهداشتي و درماني 
در اين مناطق حمايت كند: »دولت بايد ســرمايه اي را كه قصد دارد به 
شكل مستقيم براي ايجاد زيرساخت هاي بهداشتي هزينه كند، در قالب 
تسهيالت و مشوق هاي مالي در اختيار گروه هاي پزشكي قرار دهد و از 
آنها بخواهد كه با مديريت خود اين زيرساخت ها را ايجاد كنند. با اين 
اتفاق، شاهد ايجاد تاسيسات بهداشتي و درماني با سرمايه پزشكان و 
درنتيجه ماندگاري آنها در مناطق محروم خواهيم بود.« به گفته او، خريد 
راهبردي خدمات بهداشتي و درماني پزشكان از سوي دولت راهكاري 

است كه براي ماندگار كردن پزشكان در مناطق محروم بايد در دستور كار 
قرار گيرد: »دولت بايد خدمات پزشكان در مناطق محروم را مانند خدمات 
درماني ارائه شده در شــهرها با تعرفه هاي مناسب خريداري كند. اين 
موضوع مي تواند به ماندگار كردن پزشكان در مناطق محروم كمك كند.«

 وخامت وضعيت پزشكي در مناطق كمتر توسعه يافته
كاهش ظرفيت ساالنه پذيرش دانشــجويان تعهد خدمت پزشكي 
در مناطق محروم، موضوعي اســت كه مي تواند منجر به بروز شكاف 
بيشتر در ارائه خدمات بهداشــتي و درماني به مردم شود. اين چالش 
هنگامي جدي تر مي شود كه به گفته معين السادات سعيدي، نماينده 
مردم چابهار، نيك شهر، كنارك و قصرقند در مجلس شوراي اسالمي 
مي تواند وضعيت بهداشــت و درمان اين استان را در سال هاي آينده 
وخيم تر از وضعيت كنوني كند. به گفته او، كاهش ســهميه هاي اين 
طرح، چشم انداز روشني براي تأمين خدمات بهداشتي و درماني در اين 
منطقه و استان سيستان و بلوچستان ترسيم نمي كند: »جنوب استان 
سيستان و بلوچستان از نظر شاخص هاي پزشكي در وضعيت خوبي 
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قرار ندارد. پايين ترين ســرانه تخت هاي بيمارستاني، تعداد پزشك و 
مراكز بهداشتي و درماني نسبت به بيمار در اين منطقه قرار دارد. اين 
كمبود منجر به اين شده اســت كه باالترين تعداد مرگ ومير مادران 
باردار نيز در اين منطقه ثبت شود كه ناشي از كمبود پرستار و پزشك 
است. آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان نظام پزشكي آنچه نماينده 
مردم چابهار در مجلس شوراي اسالمي مي گويد را تأييد مي كند. براين 
اساس، در استان سيستان و بلوچستان تعداد پزشكان شاغل به ازاي 
هر10هزار نفر جمعيت تنها 6.83صدم درصد است. نكته جالب تر اينكه 
تعداد زيادي از همين پزشكان نيز در مركز استان يعني در شهر زاهدان 
فعاليت دارند و درصورت مستثنا كردن اين شهر از آمار پزشكان شاغل 
سيستان و بلوچستان، به ازاي هر10هزار نفر تنها 4.25 درصد پزشك 
در حال ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم منطقه هستند. چنين 
وضعيتي سبب شده است سعيدي زنگ خطر را براي نظام سالمت استان 
سيستان و بلوچســتان خصوصاً در جنوب اين استان به صدا درآورد: 
»سياست وزارت بهداشت در جذب پزشك شكاف بين سطح مطلوب 
و قابل قبول دسترســي مردم به خدمات بهداشتي و درماني را بيش از 
هر زمان ديگري كرده است. از سوي ديگر به دليل نبود عدالت در ارائه 
خدمات آموزشي و تحصيلي، رقابت عادالنه اي بين متقاضيان رشته هاي 
پزشكي و پيراپزشكي وجود ندارد. براي همين بايد از ظرفيت30درصدي 
كه قانون بر آن تأكيد كرده است استفاده شود تا بتوان موضوع كمبود 
خدمات بهداشــتي و درماني و نيز ضعف عدالت آموزشي در مناطق 
كمتر توســعه يافته را جبران كرد.« نماينده مردم چابهار، نيك شهر، 
كنارك و قصرقند در مجلس معتقد است مشكالتي مانند كمبود آب در 
استان سبب شده كه موضوع سالمت در اين منطقه از كانون توجه دور 
بماند: »اگر فكري براي ارتقاي شاخص هاي خدمات بهداشتي، درماني و 
بيمارستاني در استان نشود، احساس ما اين است كه از وضعيت بحران 
در خدمات بهداشتي و درماني در سيستان بلوچستان گذر خواهيم كرد 
و به مرحله فاجعه خواهيم رســيد. براي جلوگيري از تبديل بحران به 
فاجعه، موضوع اختصاص سهميه قانوني تعهد خدمت به مناطق محروم 

را با جديت پيگيري مي كنيم.«

براســاس اعالم ستاد 
ملــي مقابله بــا كرونا 
براي جلوگيري از شيوع 
هرچه بيشتر ويروس 
كوويدـ19، مهدهاي 
كودك  جزو مشــاغلي 
اعالم شــده اند كه در 
مناطق قرمز مانند تهران بايد تعطيل شــوند، اما پس از 
گذشت يك هفته از شــروع اين محدوديت ها، برخي از 
مهدهاي كودك شهر تهران كماكان باز هستند كه اين امر 

سبب نگراني مربيان مهدها شده است. 
برخي از اين مهدها زيرنظر اداره هاي دولتي يا شركت هاي 
خصوصي هستند و به كاركنان آن مجموعه ها خدمات 
ارائه مي دهنــد. اين گروه از مهدهــا كه نيمه خصوصي 
به حســاب مي آيند با باز بودن اداره ها تحت هر شرايطي 
فعاليت مي كننــد. مريم از مســئوالن و مربيان يكي از 
همين مهدهاســت. او درباره تــداوم فعاليت مهد خود 
از ارديبهشــت  ماه و حتي در هفته اول آذر ماه و شــروع 
محدوديت هاي كرونايي مي گويد: »هفته گذشته كسي 
به ما نگفت كه بايد تعطيل كنيم و حتي نظارتي بر فعاليت 
كردن يا نكردن ما هم نبود. به نظر من حتي كسي نمي تواند 
و نبايد تا زماني كه اداره فعال است، مانع از فعاليت مهدهاي 
كودك شود؛ چراكه برخي از كاركنان اداره ها، فرزندان خود 
را فقط مي توانند به ما بسپارند؛ بر همين اساس از اسفند، 
زماني كه جاهاي مختلف تعطيل شدند هم مهد ما باز بود 
و صرفا زمان كاري مهد از 8شب به 4بعدازظهر كم شد.« 
او درباره  تعطيل شدن مهد در هفته دوم آذر گفت: »اين 
هفته اگر اداره ها تعطيل نمي شدند، مهد هم به فعاليت خود 
ادامه مي داد. ناراحتي من از اين است كه اين اتفاق براي 
مبتال نشدن بچه ها به كرونا نبود، بلكه به دليل جلوگيري از 

اعتراض نكردن به مجموعه اتفاق افتاده است.«
  فرشته، از مربيان مهدهاي زيرنظر بهزيستي مي گويد: 
»مهدكودك  ما زيرنظر بهزيستي است، اما كسي نظارت 
خاصي بر فعال بودن يا نبودن مجموعــه ندارد. مديران 
مهد از آنجا كه اجاره ساختمان را مي دهند، چك دارند و 
بانك ها باز هستند، مجبورند فعاليت خود را ادامه بدهند 
و پذيراي كودكان باشند. روزهاي اول خانواده هاي شاغل 
صرفا كودكانشان را مي آوردند، اما حاال مادران خانه دار نيز 
فرزندانشان را به ما مي سپارند.« اين مربي درباره شيوع اين 
ويروس در مهد آنها گفت: »همين امروز به ما خبر رسيد 
كه يكي از بچه ها بر اثر ابتال به كرونا بدحال شده و اورژانس 
سراغش آمده است. حتي ما به تازگي فهميديم كه يكي 
از مربيان هم درگير بيماري شــده بود و تمام 14روزي 
كه بايد قرنطينه مي شــد را در مهد گذرانده بدون اينكه 
به كسي اطالع دهد؛ چرا كه اگر نمي آمد حقوق او قطع 
مي شد.« او از فشار كاري كه به مربيان در طول اين مدت 
وارد شده صحبت كرد و ادامه داد: »ما در حالت عادي 10 
مربي بوديم، اما حاال با 5نيرو و همان تعداد كودك به كار 
ادامه مي دهيم؛ چراكه مربيان مبتال مي شــوند و چند 
روزي به مهد نمي  آيند، اما چون حقوق آنها قطع مي شود 
دوباره به كار برمي گردند و اين چرخه در اين مدت ادامه دار 
بوده است.« آنطور كه پيداست برخي مهدها همزمان با 
تعطيلي 2هفته اي در ظاهر تعطيل هستند، اما همچنان 
فعاليت مي كنند. به گفته فرشته؛ »چراغ هاي بيروني مهد 
را خاموش مي كنند كه كسي متوجه باز بودن مهد نشود يا 
مديريت به ما تذكر داده كه وقتي نزديك مهد مي شويد، 
حواستان باشد كه كسي دنبالتان نكند و متوجه وارد شدن 

شما به مهد و فعاليت مهد نشود.«

 مهدهاي كودك  
چراغ  خاموش به كارشان 

ادامه مي دهند

مهرنوش ميرزايي مهر
خبرنگار

این سو
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 سینمای

وحشت

این شماره

 اين ايده كه وحشــت فرم فرهنگي نازلي است سابق بر 
اين مسئله  ساز بود، حداقل براي آن دسته از منتقداني 
كه مي خواستند آن را جدي بگيرند. بعضي منتقدان با 
ربط دادن وحشــت به حيطه هاي خوش نام تر فرهنگ 
به آن پرداخته اند. برخي ديگر وحشــت را از اين منظر 
مطرح كرده اند كه ارزش يا معنايي زير ظاهر پر زرق وبرق 
تجاري عوامانه اش نهفته اســت. براي مثال، منتقدان 
روانكاو به تحقيق درباره شــيوه هايي پرداخته اند كه در 
آنها فيلم هاي وحشت به عنوان نشــانه اي از ترس ها و 
اضطراب هاي سركوب شده درنظر گرفته مي شوند؛ در 
واقع فيلم ترسناك به عنوان نوعي درمان براي تماشاگر 
بي خبر از همه جا عمل مي كند. ايدئولوژي وحشت دغدغه 
فكري ديگري است كه در نوشته هاي انتقادي درباره اين 
ژانر به كّرات به آن اشاره شده است. فيلم هاي وحشت تا 
چه حد، تعمدا يا غيرتعمدا، بيانگر ارزش ها و نگرش هايي 
در پشتيباني از ديدگاه هاي خاص به جهان هستند؟ از 
اين منظر، رابين وودـ  منتقد صاحب نفوذـ  وحشــت را 
براساس اينكه فيلم ها تا چه حد به هنجارهاي اجتماعي 
وفادار مي مانند يا از آنها منحرف مي شوند، به جناح هاي 

اجتماعي مترقي و ارتجاعي تقسيم كرده است.
ساير منتقدان، در بخش هاي خاصي از سينماي وحشت، 
ارزش هاي زن ســتيزانه يافته  اند- شخصيت هاي زن به 
دفعات به دست قاتالن يا هيوالهاي مرد قرباني مي شوند- 
گرچه هنوز بيشــتر منتقدان، وقتي درباره اين فيلم ها 
مي نويسند، متوجه چيزي شــده اند كه آن را رفتاري 
دوگانه با جنســيت مي دانند. نتيجه نهايي اين فعاليت 
تفسيري، درك واضح تر از ابهامات و تنش هاي موجود 
در فيلم ها بوده اســت. در نمونه اي مشخص، منتقدان 
هيوالي فرانكنشــتاين را در چرخه فيلم هاي وحشت 
دهه1930 استوديوي يونيورسال- از ميان موضوعات 
ديگر- به دگرجنس گرايي لجام گســيخته، دگرباشي، 
طبقه كارگر و فالكــت و بدبختي آفريقايي آمريكايي ها 
ربط داده اند. تمام اين تفاسير با شواهدي از فيلم ها قابل 
پشتيباني است، اما در عين حال، آن فيلم ها در هيچ يك 
از اين تفاسير نمي گنجند يا كامال با آنها توجيه  نمي شوند. 
در واقع مي توان استدالل كرد كه جذابيت اين فيلم ها- و 
ظرفيت هايشــان براي خلق بســياري از خوانش هاي 
مجاب كننده- از ابهامي پايدار ناشــي مي شود، چنانكه 
عناصر گوناگون معنــي دار اجتماعي يــا ايدئولوژيك 
متناســب با نيازهاي متفاوت روايت هــاي اين فيلم ها 
به دست مي آيد يا به آنها نســبت داده مي شود. در مورد 
هيوالي فرانكنشتاين، جابه جايي بين تهديد و تأثر موجب 
استراتژي هاي بازنمايي مختلفي مي شود كه لزوما با هم 
منطبق نيستند، علي الخصوص از نقطه نظر ايدئولوژيك.

تمركز بر تماشــاگران فيلم هاي وحشــت، مخصوصا 
سينه چاكان اين فيلم ها، به جاي تمركز بر خود فيلم ها، 
در سال هاي اخير زمينه مؤثري براي بحث هاي انتقادي 
بيشتر درباره بعضي شيوه هاي تفسير فيلم هاي وحشت 
فراهم كرده است. در نقد ژانر متقدم، تماشاگران اغلب 
منفعل درنظر گرفته مي شــدند، خواه اين انفعال توده 
تماشاگر بود كه بدون تعقل سرگرمي هاي كليشه اي را 
جذب مي كرد، خواه تماشاگري كه آگاهانه بر كارهايي 
كه ژانر با او انجام داده چشــم مي بست. حداقل، توجه 

به سينه چاكان وحشــت به مثابه عوامل سازنده معنا به 
ما يادآوري مي كند اين گروه خاص تماشاگر به وسيله 
كنشگري اش تعريف مي شود، هم در برساخت تفاسيرش 
و هم در انتشار اين تفاســير در اجتماعاتي متشكل از 
افراد همفكر. اينكه تفاســيري كه بدين نحو توليدشده 
قانع كننده تر يا جامع تر از تفاســير منتقدان حرفه اي 
است بحثي ديگر است، اما حضور كامال واضح تفاسير، 
بحث ها و اختالف نظرها در اينجا تأكيدي بر اين است كه 
ارزش و اهميت وحشت تا چه حد موضوعي مورد نزاع 

باقي مانده است.
اين موضوع قابل بحث است كه توانايي ژانر وحشت در 
بازتوليد و تكثير، با انطباق هميشگي اش با زمينه هاي 
اجتماعــي و تاريخي مختلف، ســنجاق كــردن آن را 
به اصطالحات انتقادي دشوار كرده است. با وجود اين، 
برخي موضوعات حاصل كار انتقادي درباره وحشــت 
است كه اگر به صورت نظام مندي مورد توجه قرار بگيرد 
)و برخي از آنها هم اكنون مورد توجه قرار گرفته اند(، به 
پيشبرد فهم ما از اين قسمت از فرهنگمان كمك مي كند. 
براي مثال، تأكيد بر سينه چاكان در مبحث تماشاگران 
وحشت مطمئنا ثمربخش بوده است، اما به حاشيه راندن 
ساير تماشاگران وحشت- شامل افرادي كه خودشان را 
سينه چاك سرسپرده نمي دانند، ولي به هر حال ديدن 
فيلم هاي وحشت را دوست دارندـ  به طور بالقوه اطالع 
ما را از تجارب و تفاسير توليدشده به وسيله ژانر محدود 
مي كند، خصوصا با توجه به اينكه محبوبيت تجاري فعلي 
ژانر وحشت فقط درصورتي دوام مي آورد كه جذابيتش 
براي فراتر از گروه نســبتا كوچكي از سينه چاكان فعال 
باشد. مســئله اي مرتبط كه به تأكيد انتقادي بر تفسير 
مربوط است. تماشاگران- كه باالخره كسي آنها را تعيين 
مي كند- تا چه حد آنچه را در فيلمي ترسناك مي بينند 
تفسير مي كنند و تا چه حد آن را تجربه مي كنند؟ زبان 
انتقادي براي بحث درباره وحشت به عنوان نوع خاصي 
از رخداد تجربي و جسماني هم اكنون به شدت محدود 
است، اما انديشيدن به اين ژانر، با اصطالحات انتقادي، 
بي شك ما را به توضيحي مي رســاند درباره اينكه چرا 
تماشاگران فيلم هاي وحشــت را چنين سرگرمي هاي 
مســحوركننده اي يافته اند و به رفتن در پي آنها ادامه 
داده اند. در آخر، اين ايده كه وحشــت به طور قطع فرم 
فرهنگي نازلي است، بيشتر از آنچه انجام شده، بايد به 
چالش كشيده شود. اين ژانر همواره خود را در تمايزات و 
سلسله مراتب فرهنگي جا كرده است. وحشت هاي واال، 
وحشت هاي پست، و وحشت هاي ميان مايه وجود دارد، 
و تشخيص رابطه ميان اينها مي تواند درك ظريف تري 
از اينكه اين ژانر چگونه خــودش را در بازارهاي خاصي 

گسترش داده است فراهم كند.
به هر حال، بعيد به نظر مي رســد كه پيگيري هر يك از 
سؤاالت مطرح شده به درك واحد بيشتري از ژانر وحشت 
بينجامد. آنچه بيشتر محتمل است آشكار شود، درك 
بهتر از هويت هاي چندگانه وحشت و الگوهاي تجزيه و 
تركيب عمومي است كه به مشخص شدن حدود و ثغور 
سينمايي مي انجامد كه قدرت شگفت زده كردن، شوكه 
ساختن و شادكردن تماشــاگر را دارد، اما مثل هميشه 

غيرقابل پيش بيني باقي مي ماند.

پیتر هاچینز
ترجمه: محمدناصر احدي

يادداشت يك

تيتر يك
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در سالي كه گذشــت مردم 
دنيا در ســايه وحشت هايي 
از جنس ســينماي وحشت 
زندگي كردند، به ســختي از 
پس ماسك ها نفس كشيدند 
و لحظه به لحظــه، نگران از 
سالمت عزيزانشان، با شنيدن 
اخبار فاجعه بــار قربانيان بر 

خود لرزيدنــد؛ از بالياي هولناك طبيعــي گرفته تا 
پاندمي كرونا... . 

و  حكايــت  نبوهــي  ا بــا 
روايت بومــي و كوله باري از 
ايراني ترين قصه ها و نقل ها و 
خرافه هايي كه عناصر هولناك 
در آنها موج مي زند، سينماي 
ايران تقريبا در هيچ دوره اي 
)جز چند اســتثنا( يا اساسا 
توجهي به ژانر وحشت نداشته 

يا تجربه هايي ناكام و ناموفق را به ثبت رسانده كه موج 
و جرياني را ايجاد نكرده اند. 

۱۰ انتخاب  از سینمای وحشت
1۴ منتقد و روزنامه نگار برگزيدند

سیاره وحشت
 نگاهی به فيلم های ترسناك سال گذشته كه نشانه هايی از 

جهان وحشت زده امروز در آنها نمايان بود

ترس به سبك ايراني
چرا فيلم وحشت در سينماي ايران

 گونه اي مهجور و اغلب ناموفق است؟

بی تردید، بترسید 
10 نمونه  شاخص از سينمای ترس

 كه همه به جاي بحث كردن از آثارشان می ترسند  

ترســیدن، ماننــد همــه 
احساســات با وراثت منتقل 
مي شــود و با تربیت شكل 
مي گیرد. همه مردم دنیا از مجموعه چیز هاي يكســاني 
مي ترسند، اما عمق و بعد ترس همانطور كه از آدم به آدم 
ديگر باال و پايین مي شود، در مردمان با فرهنگ هاي متنوع 
پس و پیش است. پیچیده شدن احساس ساده، ترسیدن كه محصول تنوع عوامل 
وحشت زاست، از اندازه ترسیدن در زندگي روزمره هم جان مي گیرد. در قبیله، روستا 

و شهري كه مردم از صبح تا شب از همه  چیز مي ترسند، بعید است ترس هاي ساختگي 
براي سرگرمي، برايشان هول انگیز باشد. با چنین وضعیت پر نشیب و فرازي در ترس 
جهاني، استاداني هستند كه ترساندن انسان ها برايشان مهم ترين مسئولیت است و 
پاي رسالتشان ايستاده اند. آنها به ترساندن عمق رواني، طول تاريخي، عرض اقلیمي و 
ارتفاع اجتماعي داده اند. سرگرمي با ترس در سینما، ظاهر داستان اين استادان است. 
چه ترس را روشي براي انتقال تنبه بدانیم و چه كااليي براي فروش، اين نام ها با ترس 
براي سینما و ادبیات آبروداري كرده اند. آنها استادان ترس هستند. آنها ترسانده اند، 
چون براي اين كار خلق شده اند. آنها به ترس به عنوان صادق ترين احساس انسان 
مهبوت ملكوت ايمان دارند. به تنهايي و هراس بزرگ ظلمات روح. اين فهرست با 
اندكي تغییر مي تواند فهرست همه آنهايي باشــد كه ترسیدن در سینما را بیش از 

ترسیدن در خیابان دوست دارند.

كابوس هاي تمام نشدني
 

   اين روزها انگار وسط يك فيلم ترسناك 
گرفتار شــده ايم؛ فيلمي كــه در آن بيماري 
مرمــوزي همه را آلــوده و بيمــار مي كند و 
عده اي را هم از پــا مي اندازد. كرونا با خودش 
كابوس ها و هراس هايي را آورده  كه مشابهش 
را قبال در فيلم هاي ترسناك ديده ايم و حاال 
خودمان مثل شخصيت هاي در معرض خطر 
فيلم هاي ژانر، در وسط معركه هستيم. اين از 
آن فيلم هاي ترسناكي است كه همه برايش 

آرزوي »هپي اند« داريم.
  براساس يكي از افســانه هاي دهه 60 كه 
راوي خودش آن را در مجله »دانستني ها« يا 
»دانشمند« خوانده بود، كشته شدن تعدادي 
از عوامل فيلم »جن گير« در ســر صحنه بود. 
علت مرگ هم سكته بر اثر ترس و وحشت بود! 
اين معموال مقدمه اي بود بر روايتي مفصل تر 
كه از ســكته منجر به مرگ تماشاگران فيلم 
جن گير حكايت مي كرد. افســانه هايي كه در 
شب هاي خاموشــي و حمله هوايي دشمن به 
شــهرها، بين نوجوان ها نقل مي شد و بخشي 
از پازل بزرگ هراس هاي آن دوران را با فانتزي 
و اغراق و تخيل همراه مي كرد. انگار با چنين 
پس زمينه اي تماشــاي فيلم جن گير، بيشتر 
مي چســبيد. در دهه 60اگــر تجربه جمعي 
وحشت در سالن هاي سينما ميسر نبود و فيلم 
ترسناك را فقط مي شد در قاب تلويزيون و روي 
نوار ويدئو تماشا كرد، ترس و وحشت جمعي را 
مي شد به شكل هاي مختلف در زندگي واقعي 
تجربه كرد. از لحظه اي كــه آژير قرمز به صدا 
در مي آمد تا وقتي كه صداي انفجار در دوردست 
يا نزديك، تن همه را مي لرزاند، دلهره و هراس 

در باالترين ابعاد تجربه مي شد.
  اما تماشاي فيلم ترسناك. معموال فضيلتي 
در تماشــايش نهفته نبــود. معموال مطلب 
دندان گيري در معدود نشــريات آن سال ها 
درباره ژانر وحشــت منتشر نمي شد. معموال 
تلويزيون فيلم ترســناك نشان نمي داد. پس 
جن گير ، »طالع نحــس« و »رواني« را فقط 
مي شد با كيفيت هاي نه چندان خوب، روي 

نوار ويدئو تماشا كرد.
  بعدها متوجه شديم كه اساســا اين ژانر، 
ژانر جشنواره و جايزه نيست. معموال اسكار به 
آن بي اعتناست. فيلم ترسناك با تنوع عجيب 
و غريبش به اقيانوسي مي مانست كه بي توجه 
به همه بي مهري ها و دست كم گرفته شدن ها، 
به نفس تماشاگران پرتعدادش عمق و گستره 
بيشــتري مي يافت. حاال مي شد عميق ترين 
مفاهيم روان شــناختي، مذهبي، فلســفي و 
سياسي را در پس پشــت فيلم هاي وحشت 
مشاهده كرد. هنوز جاي تجربه جمعي خالي بود 
كه سينماي كوچك حوزه هنري و برنامه شب 
فيلمنامه و مرور ژانر وحشت از راه رسيد. حاال 
مي شد »در كام جنون« جان كارپنتر و »تاللو« 
استنلي كوبريك را در سالن تاريك سينما و با 

تماشاگر ديد، ترسيد و تحت تأثير قرار گرفت.
   تا همين چند سال پيش كه اكران پياده رو 
هنوز رونق داشــت و خيلي وارد عصر دانلود 
نشده بوديم، بيشتر مشتريان دي وي دي هايي 
كه كنار خيابان عرضه مي شــد، از فروشنده 
فيلم ترســناك طلب مي كردند. از فيلم هاي 
جريان اصلي تا انواع بي مووي و زي مووي هاي 
هاليوودي و فيلم هــاي ژاپني و كره اي و حتي 
فيلم هاي ترسناك هندي كه هركدام به وسع 
خود راويان هراس و وحشت بودند و تماشاگران 

پيگير و پاي كار داشتند و هنوز هم دارند.
  غافلگيــري عنصــر تكرار  شــونده فيلم 
وحشت، ما را با هراسي كه گويي با آن متولد 
شده ايم، مواجه مي كند. هراس از ناشناخته ها 
و انتظار براي تجربه حس آشنايي كه ترس را با 
مكاشفه همراه مي سازد. قواعد ژانر هم خيلي 
وقت ها فقط از دل فيلم ها بيــرون نمي آيند 
و زيبايي شناســي وحشــت گاهي وقت ها از 
دل واقعيت بيرون مي آيد. اين بازاري اســت 
كه كنار جنس اصل تــا دلتان بخواهد جنس 
بنجل و قالبي هم به چشــم مي خــورد. اين 
بزنگاهي است كه دوست داري حدس بزني، 
پيش بيني كني و مشــتاقانه منتظر بماني تا 
رودست بخوري. از كابوسي به كابوسي ديگر. 
كابوس هايي كه تمام نمي شــوند و االن هم 
درست وسط هراسناك ترين هايش هستيم. 
ويروس از آزمايشگاه به عمد يا به سهو بيرون 
آمده و كل دنيــا را آلوده كــرده. تجربه ها و 
آموخته هايمان از ژانر وحشت و زيرگونه هاي 
انبوه و متنوعش، پيش چشــمانمان است و 
همه منتظر پرده آخر هستيم. منتظر لحظه اي 
كه نفس راحتي را بكشيم و تنفسي پيش بياد 

تا آماده تماشاي فيلم بعدي شويم.

سعید مروتي
روزنامه نگار

علیرضا محمودی
روزنامه نگار

ادگار آلن پو 
ستاره هميشگي ادبيات ترسناك، نابغه ترس آوري از تصوير سازي  است. هر كتابي 

كه از او در كتابخانه داريد، در دست بگيريد. شعر يا داستان فرق ندارد. سعي كنيد 1
آهسته در جيوه كلمات غرق شويد. همين كه سرتان گرم شد، همين 
كه كلمات شما را وادي هندسه گوتيك اثر كرد، ترس همچون سرمي 
قندي وارد خونتان خواهد شــد. نبوغ پو در اين است كه فراتر از هر 
قالب ادبي تصاويري ترسناك در آســتين دارد. مترجم بايد خيلي 
ناشي باشــد كه نتواند، نبوغ بزرگ ترين نويسنده ادبيات ترسناك 

جهان انگليسي زبان را به شما منتقل كند.  

هوارد فیلیپس الوکرفت
در ميان همه نويسندگاني كه در قرن بيستم با ميل ترساندن خوانندگان پشت 

ماشين تحرير نوشته، هيچ كدام به اندازه الو كرفت نتوانسته جهاني منحصر به فرد 2
از ترس خلق كند. او از 1908تا 1905 قطار وحشتي با بار كلمات به 
راه انداخت و مســيري را كوبيد كه بقيه نويسندگان هنوز رهرو آن 
هستند. بزرگ ترين ارمغان الوكرفت ساخت جهاني منحصر به فرد 
از ترس بود. انگار همه آثار او گزارش واقع گرايانه اي از جهان زيرين 
است. جهاني دهشــتناك كه فقط خود او توانايي دركش را داشت. 
لقب الوكرفتي اگر به اثري الصاق شود نويسنده اش مي تواند با سربلندي ادعا كند به رگه 

طاليي اي رسيده كه در آن ترس واقعي در رود كلمات جاري مي شود.

تاد براونینگ 
در ميان كارگرداناني كه هاليوود كالسيك كار كرده اند، تاد براونينگ در سينماي وحشت 

يك نشان افتخار است. او با ساخت فيلم »عجيب الخلقه ها« )1932( فيلمي كه مي توان 3
آن را نخستين فيلم كالت رسمي تاريخ سينما دانست، ترس از چيز هاي 
زيبا را وارد دنياي انسان هايي كرد كه خود در ظاهر عامل ترسيدن آدم هاي 
معمولي بودند. در يك ســيرك، ونوس و هركول عوامل وحشت زا براي 
آدم هايي هســتند كه به طــور مادرزادي ترســناك به دنيــا آمده اند. 
ناقص الخلقه ها در زمان خود به انبار كمپياني فرستاده شد. اما در دهه های 
60و 70 نمايش نيمه شبانه اش در نيويورك موفقيت بزرگي براي فيلم رقم زد و نام براونينگ را دوباره 

بر سرزبان ها انداخت. فيلمي درباره زيبايي هاي ترسناك و زشتي هاي شفقت انگيز.

پنتر  جان کار
در ميان همه كارگردانان سينماي وحشــت، جان كارپنتر يك حقيقت غيرقابل 

كتمان اســت. او با كارنامه رشــك انگيزي از انواع فيلم  ترســناك، مجموعه  اي 4
مثال زدني از بهترين فيلم هاي زير ژانر اين گونه را به نام خود زده است. در ميان فهرست 
بلند باالي شاهكار هاي كارپنتر مي خواهم فهرست كوچكي به نام 
شاهزاده هاي ترس درســت كنم. در اين فهرست 3فيلم »موجود« 
)1982(، »در كام جنون« )1995( و »خون آشــامان« )1998( را 
به عنوان مانيفست سينماي وحشت مي توانم براي رفتن به جزيره 
تنهايي وحشت معرفي كنم. بدون شك با اين فيلم ها در آن جزيره 

كذايي شب هاي خوبي خواهيد داشت.

وال لوتن )والدیمیر ایوانوویچ ِلـونتون( 
وال لوتن يك تهيه كننده براي كپاني آر. ك. او بود كه وظيفه داشت فيلم هايي ارزان 

در رده »ب« براي كمپاني خالق »همشهري كين« بسازد. او با كارگرداناني مثل 5
ژاك تورنر، مارك رابســون، رابرت وايز در دهه ۴0، 5فيلم ســاخت كه همگي جواهراتي 
بي مانند در ســينماي كالسيك ترسناك هســتند. در اين سياهه 
مي خواهم دست روي ســه گانه تورنر- وال لوتن بگذارم. »آدم هاي 
گربه«)19۴2(، »با يك زامبي راه رفتم« )19۴3( و »نفرين مردمان 
گربه اي« )19۴۴( فيلم هايي درباره تــرس اقليت از قدرت ويرانگر 
اكثريت، قدرت ترسناك سركوب اجتماعي و تنهايي بي انتهاي آدم 
در شهر ها. تركيب تهيه كننده مولف و كارگردان موقعيت شناس نتيجه عجيبي فراهم كرده.

راجر کورمن 
راجر كورمن معني همه  چيز در سينماست. ازجمله سينماي ترسناك گوتيك 

و سينماي ترسناك ارزان قيمت. تنها اعجوبه اي مثل كورمن مي تواند چنين 6
جامع االطراف در ميانه يك ژانر بزرگ بايستد و همه را متقاعد 
كند. سه گانه فيلم هاي اقتباســي از آثار ادگار آلن پو »سقوط 
خاندان اشر«)1960(، »پاندول و آونگ«)1961( و »نقاب مرگ 
سرخ«)196۴( حد اعالي اقتباس هاي آثار گوتيك هستند. از 
سوي ديگر فيلم هايي چون »مغازه كوچك وحشت«)1959( 
»كالغ سياه«)1961( »سطل خون« )1960( با قريحه مثال زدني در ارزان ترين شكل 
ممكن ترس و هراس را در دل مخاطبان جاري مي كنند. نابغه سينماي ارزان و مستقل 
كه او را پدر هاليوود مدرن مي دانند. او را بايد پدر ســينماي مســتقل ترسناك هم 

بدانيم.  

باربارا استیل 
در ميان همه بازيگران زن سينماي ترســناك، تنها بازيگر زني است كه 

براي هميشه نشان و نماد اين سينما خواهد ماند. باربارا استيل با صورتي 7
كه تــرس در آن وجود دارد و نياز به ســاختن آن نيســت، 
مهم ترين بازيگر زن سينماي ترسناك بوده و بدون شك اين 
عنوان تا آخــر تاريخ براي او باقي خواهد ماند. كافي اســت 
يك بار او را در فيلمــي از ماريو باوا، راجــر كورمن يا ديويد 
كراننبرگ تماشــا كنيد و بدانيد كه چرا استيل تا ابد ملكه 

سينماي وحشت باقي خواهد ماند.

وینست پرایس 
براي تجسم كامل شر به هر معنا و هر مفهومي تنها عاليجناب وينست 

پرايــس كفايت مي كند. برتريــن چهره براي يك مــرد براي نمايش 8
همزمان شر و شيطان و شكوه. با صدايي برآمده از انتهاي 
جهنم و چشماني همچون بن بست قطب شمال. وينست 
پرايس براي تبديل شدن به نماد سينماي وحشت نخستين 
و شايد آخرين انتخاب است. كافي است او را در نقش يك 
ســوزاننده جادوگران در فيلم ناكام ترين كارگردان بزرگ 
سينماي وحشت مايكل ريوز، با عنوان »جادوگرياب بزرگ« )1968( تماشا 
كنيد. كارنامه پرايس در سينماي وحشــت حجت را براي هر انتخاب ديگري 

تمام مي كند.

داریو آرجنتو 
از ميان انبوه فيلمسازان كالســيك و مدرن سينماي وحشت در اروپا و 

آســيا جدا كردن يك كارگردان حتي از سينماي وحشــت ايتاليا هم 9
امكان پذير نيســت. اما براي آنكه مغمون هيچ كس نشويم 
داريو آرجنتو با همه آثارش حتي ضعيف ترين هم مي تواند 
در بهترين جاي جدول بهترين ترسناك سا ز ها قرار بگيرد. 
كافي است »گربه 9دم« )1971( »ظلمت«)1982(، »قرمز 
تيره« )1975( يا شاهكارش »سوسپريا« )1977( را تماشا 

كنيد. اين فيلم ها را كسي جز آرجنتو نمي توانست بسازد.

همر 
هيچ كمپاني فيلمسازي جز كمپاني همر در خدمت گسترش سينماي 

وحشــت نبوده. اين كمپاني انگليســي توليد فيلم هاي ترســناك بين 10
سال هاي 1935تا 1959با كارگرداناني چون ترنس فيشر و 
فردي فرانســيس و بازيگراني چون كريســتوفر لي و پيتر 
كوشينگ مجموعه اي از ده ها فيلم وحشت توليد كرده كه هر 
كدام از آنها مي تواند مثالي روشــن و شفاف براي اســتفاده تجارت بزرگ ترس 
باشند.فيلم هاي رنگي و 85 دقيقه اي اين كمپاني به شكل گسترده اي سينماي 

وحشت را در جهان بسط داد. 

چرا سينماي وحشت را بايد جدي گرفت؟
 معناي غیرقابل پیش بیني وحشت 

با وجود همه نگراني ها و ترس هايي كه در زندگي 
روزمره متحمل مي شويم، چرا هنوز بسیاري از ما در 
پايان يك روز پراسترس، براي تغییر حال واحوالمان 
و رفع خستگي و تمدد اعصاب، سراغ فیلمي از ژانر وحشت مي رويم؟ شايد آگاهي از 
اينكه در حال تماشاي فیلم هستیم و آنچه مي بینیم فقط شبیه واقعیت است، اما خود 
واقعیت نیست، ما را در موقعیتي برتر قرار مي دهد كه هر اتفاقي هم در فیلم بیفتد، 
ما در امن و امان هستیم و گزندي به ما نمي رسد. اما اگر چنین است چرا با به خطر افتادن جان قهرمان/ قهرمانان 
فیلم نفسمان در سینه حبس مي شود يا با شكنجه و مثله شدن آنها دندان بر دندان مي سايیم و از میان چشمان 
نیمه بسته مان به آنچه در حال روي دادن است مي نگريم؟ سینماي وحشت چه نیازي از ما را برطرف مي كند كه 
استوديوهاي ريز و درشت هالیوودي ساالنه ده ها فیلم ترسناك را راهي پرده  سینما، سرويس هاي نمايش آنالين 
و ويدئوكلوب ها مي كنند و از اين شور و اشتیاق طرفداران سینه چاك و عالقه مندان معقول سینماي وحشت پول 
خوبي به جیب مي زنند؟ داستان چند دختر و پسر جوان و عموما خوشگذران كه براي تعطیالت و تفريح به جاده 
مي زنند و سر از جاي دهشتناكي درمي آورند كه روزگارشان سیاه مي شود و هزينه جواني و عشرت طلبي شان 
را با جانشان مي دهند، چه چیز دارد كه بارها و بارها روايت شده، اما هنوز با اين فرمول ساده و قديمي مي توان 
تماشاگراني از سراسر جهان به دست آورد؟ در داستان زني كه قدرت تشخیص توهم از واقعیت را ندارد و مدام 
تصور مي كند كه مردي قصد آزار و اذيت و كشتن او را دارد، اما كسي گوش اش به حرف هاي او بدهكار نیست 
تا سرانجام خودش دمار از روزگار مرد هیوالصفت درمي آورد، چه چیز نهفته است كه اين پیرنگ به دفعات در 
فیلم هاي مختلف با كمي تغییر استفاده شده است؟ عروسك هايي كه صاحبانش را راهي ديار باقي مي كنند يا 
كودكاني كه معصومیت بچگي را با خباثت شیطاني تاخت زده اند چقدر جذابیت دارند كه مي توان طي سال ها 
داستان هايشان را در فیلم هاي دنباله اي به تماشاگران فروخت؟ زامبي ها و خون آشامان كه تمام فكر و ذكرشان 
فرو بردن دندان هايشان در بدن و گلوي زنده هاست چه جاذبه مسحوركننده اي دارند كه داستان هايشان هیچ گاه 
بوي كهنگي نمي گیرد؟ ارواح، هیوالها، قاتالن سريالي، جاني هاي رواني و خالصه هر آنچه ما را به وحشت بیندازد 
و البته كنجكاوي ما را تحريك كند چه رازي دارند كه ژانر وحشت قصد دست كشیدن از آنها را ندارد؟ با اين 
حال، به دلیل اينكه عمده محصوالت اين ژانر كیفیت نازلي دارد، ژانر وحشت هنوز در نوشته هاي انتقادي جريان 
اصلي سینماي ما چندان جدي گرفته نشده است؛ البته چند سالي است كه به لطف تالش هاي سینه فیلم هاي 
ايراني متون ترجمه و تألیف قابل تأملي درباره سینماي وحشت و حتي »بيـ  مووي«هاي كمتر ديده شده اين 
ژانر در سايت هاي سینمايي منتشر شده است. واضح است كه تماشاگر عام براي لذت بردن از اين فیلم ها و درك 
تجربه اي كه از تماشاي آنها ناشي مي شود نیازي به مطالعه متون تئوريك )يا حتي سینه فیلمي( ندارد، اما از 
زماني كه روانشناسي به ژانر وحشت توجه نشان داد، تماشاي فیلم وحشت حتي به محیط هاي آكادمیك هم راه 
يافت و حاال با رويكردهاي مختلفي مي توان پاسخي براي سؤاالت مزبور يافت. متني كه در ادامه مي آيد ترجمه 
قسمت آخر مقدمه كتاب »فرهنگ تاريخي سینماي وحشت« نوشته پیتر هاچینز است. اين ترجمه از ويراست 
دوم اين كتاب كه در سال2018 منتشر شده، انجام شده است. هاچینز در قسمت سوم مقدمه اش تحت عنوان 
»معناي وحشت« ايده هايي را درباره شیوه هاي تفسیر اين ژانر، جنسیت، مطالعات تماشاگر )مطالعات دريافت( 

و ضرورت تفسیر انتقادي ژانر وحشت مطرح مي كند.

پالن

تو
جن

 آر
ريو

ر دا
كا

شاه
ا« 

پري
وس

»س



2  چهارشنبه 12 آذر 99  شماره 8100 14 3 0 2 3 6 3 0 درنگ

۱۰ انتخاب از 
سینمای وحشت

سينمای
وحشت

این شماره

 1۴
منتقد و 

روزنامه نگار 
برگزیدند رنج نترسيدن

لحظه اي در زندگي از راه مي رســد كه مي فهمي دليلي 
براي ترسيدن از هيچ فيلم ترســناكي وجود ندارد و این 
پایان لذت بردن از ژانر وحشت اســت. كلمه ها اینطور 
نيستند؛ مي توانند مثل ورد، طوري پشت هم چيده شوند 
كه حتي پيرمردي دچار زوال عقــل را هم از خواندن به 
هراس بيندازند. یا مثال موسيقي، در هر سني باشي، یك 
آهنگساز چيره دست، مي تواند نت ها را طوري بچيند كه 
وقتي به گوش آدم مي رسند از ترس به خودش... بپيچد. 
فيلم ها اینطور نيستند. در ترسناك ترین هاي تاریخ سينما 
هم چيزي ساختگي، مصنوعي، غيرطبيعي وجود دارد 
كه ذهن را هوشيار مي كند و نمي گذارد نطفه ترس بسته 
شود. حمله هاي تروریســتي، قتل عام نيروهاي دشمن، 
زلزله، انفجارو... جســدهاي روي هم ریخته شده كه با 
ماشين هاي سنگين ساختمان سازي مي زنند زیرشان، 
از زمين بلند و در گورهاي دسته جمعي خالي مي كنند... 
شاید چون نگاه مان در بمباران رسانه هاي از وحشت اشباع 
شده، دیگر هيچ فيلمي براي مان ترسناك تر از واقعيت به 
 نظر نمي رسد. از طرفي ترس از هيوالهاي پنهان شده در 
كمددیواري یا ســایه هاي مواج درختان روي دیوار اتاق 
به وقت نيمه شب و خيال پردازي هاي وحشت آفریني از 
این دست هم محدوده سني دارند و از یك جایي به بعد 
غيرعادي به نظر مي رسد كه آدم از چيزهایي كه مي داند 
غيرواقعي اند به لرز بيفتد و جيغ بكشــد. این اســت كه 
زندگي دیگر لذتبخش نيســت، دست كم در لحظه هاي 
تماشاي فيلمي در ژانر وحشت. حاال ذهن در نقش پيرمرد 
دست از كار شسته اي فرو مي رود كه باقي عمرش كاري 
جز حرف زدن از خاطره هاي ســال هاي دور ندارد. چون 
وضعيت حال حاضرش شــبيه به آدمي است كه حس 
بویایي اش را از دست داده باشد و حاال اگر بوي دهان گياه 
گوشــتخوار در اتاق بپيچد یا عطر یاس براي دماغ او چه 
فرقي مي كند؟ بنابراین فهرســت فيلم هاي ترسناك را 
باید به 2 بخش تقســيم كرد؛ فيلم هاي ساخته شده در 
ســال هاي پيش از نابودي لذت ترس و فيلم هاي پس از 
آن. فهرست دوم احتماال پر از نام هایي است كه دیگران 
دیده اند و گفته اند خيلي از آنها ترسيده اند؛ فيلم هایي مثل: 
»من شيطان را دیدم« )جي وون كيم/ 2010(، »شيون« 
)هونگ جين نــا/ 2016(، »بيست و هشــت روز بعد..«. 
)دني بویل/ 2002(، »آدم درســت را راه بده« )توماس 
آلفردســون/ 2008( »احضار« )جيمــز وان/ 2013(، 
»مكان آرام« )جان كراسينســكي/ 2018(، »جادوگر« 
)رابرت ایگرز/ 2015( و... ولي این فقط برداشتي دست دوم 
از دریافت ها و احساسات دیگران است و اصيل نيست. به 
جایش بهتر است به همان سال هاي جذاب لذت بردن از 
ترس برگردیم و البته فيلم هایي كه بدون درنظر گرفتن 
دسته بندي هاي ژانري، فيلم هاي شگفت انگيزي هستند. 
فيلم هایي مثل: » تاللو« )استنلي كوبریك/ 1980(، »بچه 
رزمري« )رومن پوالنسكي/ 1968(، »بازي هاي مسخره« 
)ميشائيل هانكه/ 2007(، »سكوت بره ها« )جاناتان دمي/ 
1991( كه گرچه در ژانر وحشت قرار مي گيرند ولي تم 
فلسفي و روان شــناختي در آنها برجسته است. اینجا 
فقط 2 گزینه اختصاصي براي فيلم هاي صرفا ترسناك 
باقي مي ماند؛ »طالع نحس«، البته بدون درنظر گرفتن 
فصل ســوم )ریچارد دونر/ 1976( و »حلقه« )هيدئو 

ناكاتا، 1998(.

شهرام فرهنگی

 از ژانری چنين متنوع و گسترده، انتخاب 10 اثر، به قيمت 
کنار گذاشتن انبوهی فيلم دیگر، چالشی برای دوستان 
شــرکت کننده رقم زد که در عين دشواری شيرین هم 
بود. عده ای بيش از 10 فيلم انتخاب کردند و بدون ترتيب 
هم برگزیدند که برای رعایت قاعــده بازی، 10 فيلم اول 
فهرستشان در رای گيری محاســبه شد. در نقطه مقابل 
انتخاب تک فيلمه هم داریم. همچنان که دوستی، جای 
فيلم ترجيح داد از ميان سریال های متاخر بهترین های ژانر 

را انتخاب کند. اما برآیند آرا؛ تنها تجربه استنلی کوبریک 
در ژانر وحشــت، با فاصله و قاطعيتی قابل توجه در صدر 
ایستاده، »تاللو« فيلمی است که اغلب دوستان با گرایش 
ها و سالیق متفاوت نتوانسته اند آن را نادیده بگيرند. فيلم 
دوم هم باز ســاخته کارگردانی است که خيلی به عنوان 
کارگردان ژانر، شناخته نمی شود ولی چند تجربه درخشان 
در سينمای وحشت دارد و در راسشان »بچه رزمری« که 
شاید بهترین فيلم کارنامه سازنده اش هم باشد؛ هراس 

عميقی که رومن پوالنسکی به تصویرش کشيد در ذهن 
ها مانده و ثبت شده. استاد وحشت آلفرد هيچکاک هم با 
»روانی« جزو برگزیدگان است ) و »پرندگان« هم در تاپ تن 
حضور دارد(.راه یافتن »دیگران« به فهرست شاید اهميت 
تجربه جمعی وحشت را یادآوری کند. فيلمی  که اکران 
عمومی اش در ایران نقش مهمی در ثبت شدنش در اذهان 
به عنوان نمونه برجسته سينمای وحشت داشته... این شما 

و این رای و نظر و نکته 14 منتقد و روزنامه نگار.

 بدون ترتيب
1- آدم هاي گربه اي )ژاك تورند(

2- با یك زامبي راه رفتم )ژاك تورند(
3- تأللو )استنلي كوبریك(

 ۴- چشمان بدون چهره )ژرژ فرانژو(
5- خون آشام )كارل تئودور درایر(

6- دراكوال )تاد براونينگ(
7- رواني )آلفرد هيچكاك(

8- كوایدان )ماساكي كوبایاشي (
9- مطب دكتر كاليگاري )روبرت وینه(

10- نوسفراتو )فردریش ویلهلم مورنائو(.

و دهقان خسر

خالق متفاوت دلهره
هيچكاك همچنان فيلمســازي بي مانند در 
ساخت فيلم هاي ترسناك اســت. قادر بود 
چطور دنيا را از دریچه چشــمان خودش به 
ما نشان بدهد، طوري كه دلهره به جان مان 
بيفتد و احســاس ترس كنيم. بلد بود ترس 
را از طریــق موقعيت بــه مخاطبش تزریق 
كند. هيچكاك با زبــان تصویري منحصر به 
فرد خودش در ســاختن فيلم هاي ترسناك 
كامال متفاوت است. براي این گزاره هم دالیل 

آشكاري وجود دارد؛ 
فيلم هاي ترسناك او متفاوت هستند، به این 
خاطر كه از خون آشــام ها و فرانكنشتاین ها 
و هيوالها و موجودات فرازمينــي و ارواح و 
مردگان در فيلم هاي او خبري نيســت و در 
عوض آدم هاي خيلي معمولي و دســت  و پا 
چلفتي مثل نورمن بيتس »رواني« مي شوند 
شــخصيت دلهره آور بــراي تماشــاگران. 
فيلم هاي ترســناك او متفاوت هســتند، به 

این دليل كــه اتفاقــات و ماجراها برخالف 
بسياري از فيلم هاي این ژانر در تاریكي شب 
رخ نمي دهد، در جایي كه سياهي بر همه  چيز 
سایه انداخته است، بلكه هيچكاك قصه اش 
را در روز روشــن تعریف مي كرد. اتفاقا هنر 
استاد این بود كه در دل روشني، تماشاگرش 

را مي ترساند. 
فيلم هاي ترسناك او متفاوت هستند؛ به این 
خاطر كه ماجراي شخصيت هایش در تنهایي 
رخ نمي دهد تا این جاي خلوت براي مخاطب 

ایجاد دلهره كند. 
هيچكاك اتفاقا قصه هایش را در دل جمعيت 
تعریف و كاري مي كرد كــه این حس دلهره 
در همين شلوغي ایجاد شــود، نه در خلوتي 
و تنهایــي. فيلم هاي ترســناك او متفاوت 
هستند؛ به این دليل كه هيچكاك به زور هزار 
و یك افكت نور و صدا و تصویر سعي نمي كرد 
تماشاگرش را بترســاند، بلكه با ایجاد حس 

تعليق در قصه هایش، دلهره را به تماشــاگر 
منتقل مي كرد. او استاد تعليق بود، طوري كه 
اضطراب حاصل از تعليق فيلم هایش مي تواند 
در دقایقي طوالني روح تماشــاگر را بلرزاند. 
همين دالیل هم باعث شــده كه فيلم هاي 
خالق متفــاوت دلهره هنوز باقــي بمانند و 

همچنان ما را بترسانند.

پرندگان )آلفرد هيچكاك(
رواني )آلفرد هيچكاك(

بچه رزمري )رومن پوالنسكي(
تأللو )استنلي كوبریك(

دیگران )الخاندرو آمنابار(
سكوت بره ها )جاناتان دمي(

جيغ )وس كري ون(
مطب دكتر كاليگاري )روبرت وینه(

بيگانه )رایدلي اسكات(
كري )برایان دي پالما(

  کشتار با وحشت در سينما
 تعداد فيلم هایي كه در ژانر وحشت دوست 
دارم و فيلم  هایي كه اینجا و آنجا درباره شان 
شنيده ام و خوانده ام و هنوز موفق به دیدنشان 
نشده ام مسلما بيشتر از چند 10 تا فهرست 
ده تایي است. سراغ كالسيك ها نرفتم و سعي 
كردم از دهه70 به بعد انتخاب كنم. دست به 
نقد اینها را نوشتم كه فهرستي الیتغير نيست 

و مدام فيلم هایي به آن وارد و خارج مي شوند.
به ترتيب سال ساخت:

1- سوسپيریا )داریو آرجنتو، 1977(
2- تاللو )استنلي كوبریك، 1980(

3- چيز )جان كارپنتر، 1982(
۴ - دیگران )آلخاندرو آمنابار، 2001(

5- 28روز بعد )دني بویل، 2003(
6- داستان دو خواهر )كيم جي وون، 2003(

7- اره 1)جيمز ون، 200۴(
8- نزول )نيل مارشال، 2005(

9- آن دنبال مي كنــد )دیوید رابرت ميچل، 
)201۴

10- برو بيرون )جردن پيل، 2017(

دانیال معمار

محمدناصر احدی

در سالي که گذشت مردم دنيا در سایه وحشــت هایي از جنس سينماي 
وحشت زندگي کردند، به سختي از پس ماسک ها نفس کشيدند و لحظه به 
لحظه، نگران از سالمت عزیزانشان، با شنيدن اخبار فاجعه بار قربانيان بر 
خود لرزیدند؛ از بالیاي هولناک طبيعي گرفته تا پاندمي کرونا... . آنها ناتوان تر از هر زمان دیگر، وحشت زده 
از خود مي پرسند که آیا مي توانند پایان این تراژدي مرگبار را ببينند یا نه... اما تأثير این واقعيت هاي تلخ 
و تکان دهنده بر خود وحشت چه بوده؟ و اگر این ژانر آینه ترس هاي زمانه است، در جهان پساکووید باید 

منتظر چه صحنه ها و فيلم هایي بر پرده نقره اي باشيم؟
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روي برد یونوليتي باالي ميز كارم یك بليت سنجاق 
كردم؛ بليت »یك مكان آرام2« براي روز جمعه13 
مارس. اكران اهالي رســانه كه امروز برایم یكي از 
نخستين یادگاري هاي ســال2020 محسوب مي شود. 
درحالي كه قرار بود فيلم نوزدهم همان  ماه در سينماها و 
آیمكس به نمایش عمومي درآید، كرونا همه برنامه ها را 
به هم ریخت. شاید این فيلم جزو نخستين كنسلي هاي 
اكــران در دوره محدودیت ها بود )هم اكنــون در نوبت 
نمایش آوریل 2021 است( اما »كندي من« )نيا داكوستا( 
و »كلبه« )ورونيكا فرانتس و سورین فياال( هم در همين 
برزخ توقف- اكران گرفتار شــدند. هرچند »كارميال«، 
عاشقانه ترســناك اميلي هریس، 16اكتبر براي مدت 
كوتاهي از این وضعيت رهایي پيدا كرد، اما اهالي سينما 
نيز همچون دیگر مشاغل و اصناف در وضعيت بغرنجي 
درماندند كه انگار راه پس و پيشــي ندارنــد؛  توليدات 
پرشمار سال گذشــته در نوبت نمایش، سينماداراني با 
ســالن هاي تعطيل و نيمه تعطيل، پروژه هاي ناتمامي 
مثل »سانسور« )پرانو بيلي  باند(، بازیگران، عوامل و كادر 
فني كه درصورت ادامه پروژه ها باید ریسك باالي كار در 
جمع حداقل چندنفره را بپذیرند و سرمایه گذاران حامي 
فيلم هاي وحشت كه هرچند هميشه در ژانري با تلخ ترین 
و هولنا ك ترین ها سروكار داشته اند، تا امروز هيچ گاه تا این 

اندازه خود را در مخاطره ندیده بودند.
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اما از آخرین هاي فيلم هاي ســال گذشــته كه 
در محافل خصوصي یا ادوار جشــنواره ها دیده 
شــدند و به نوعي براي پيش آگاهي روشنشان از 

اتفاقات امروز امتياز مي گيرنــد، باید از »پيش از آتش« 
)چارلي بولر، با نام قبلي »ســكوت بزرگ«( و »داالن« 
)فرانچسكو جانيني( نام برد كه در بستر پاندمي هایي شبيه 
به كووید-19 اتفاق مي افتند. بولر درپيش از آتش، تأثير 
بحران جهاني همه گيري آنفلوآنزا را بر زندگي شخصي 
هنرپيشه هاليوودي نشان مي دهد كه با وجود پيشرفت 
در كار و جایگاهش، از ترس ویروس به شهر كوچكي كه 
سال ها پيش از آن فرار كرده بود، بازمي گردد، اما در آنجا 
خطري بزرگ تر از ویروس انتظارش را مي كشد. در داالن 
نيز بيماري همه گيري در راهروي یك هتل همه را درگير 
كرده و چند قرباني براي نجات خود تقال مي كنند تا از این 
قرنطينه تاریك رهایي یابند و زنجيره قتل عام اجباري را 
قطع كنند. البته 2فيلم نقاط ضعف قابل توجهي هم دارند؛ 
پيش از آتش با وجود بحران جهانــي ویروس آنفلوآنزا، 
ضرورت زدن ماسك را پيش بيني و توصيه نكرده و داالن 
با گریم هاي سنگين و بزرگ نمایي چهره ها، در نمایش 
عالئم بيماري ویروس مرگبار تا حدي اغراق مي كند كه از 
قربانيان تصویر خون آشامان انسان نما مي سازد. در هر دو 
فيلم، دلهره، بيماري و فروپاشي تمدن به سبك »طلوع 
مردگان«، در پس زمينه روایت داستان زندگي زناني قرار 
دارند كه ناگزیر در موقعيت هاي خصمانه و دشوار نقش 
ناجي را بازي مي كنند. هرچنــد قهرمانان داالن و پيش 
از آتش، هر دو با بحران هاي فزاینده اي پيش  رویشــان 
درگيرند و مدام توســط مردان ظالم و خشن كه بر آنها 
ادعاي مالكيت دارند، تهدید مي شــوند. به نظر مي رسد 
كه این الگو به خوبي در ژانر وحشت تثبيت شده و دوگانه 

»یك مكان آراِم« اميلي بالنت نمونه حاضر آن است.

سیاره وحشت
نگاهی به فيلم های ترسناك سال گذشته كه نشانه هایی از جهان 

وحشت زده امروز در آنها نمایان بود

فانوس دریایي و عفونت هاي هيوالیي شایع در رنگ خارج 
ازفضا، جو كوچولو و كينه از پيش آگاهي فيلمســازان از 
بحران كنوني حكایت داشتند. هرچند این تم ها و مضامين 
همواره در دوره هاي مختلف دستمایه فيلم هاي ترسناك 
و ژانر وحشت بوده اند، اما تا این اندازه بشر امروز را درگير 
نكرده بودند یا حداقل ما تصوري از نســل هاي گذشته 
نداریم. در یك نگاه كلي به تاریخچه این ژانر، به نمونه هایي 
نظير سمفوني وحشت »نوسفراتو« )اثر فریدریش ویلهلم 
مورنائو در سال1922 براســاس رمان »دراكوال«ي برام 
اســتوكر( و »شــب مردگان زنده« )اثر جورج رومرو در 
ســال1968( برمي خوریم كه لوكيشن هایشان عمدتا 
در فضاي هاي تاریك و محصور داخل خانه ها هســتند، 
طاعون و آفت بيماري در خــارج از خانه، مردم را بالزده 
و زندگي شــان را ویران و تباه كــرده و هيوال هایي كه بر 
كركره هاي بيروني پنجه مي خراشند، مي گویند نزول بال 

و بيماري فقط مختص زمانه ما نيست.

 4
بي تردید شرایط جدید و فشــار محدودیت ها 
در خلق كاراكترهاي عجيــب و غریب بي تأثير 
نبوده است. گفته شده كه قهرمانان سناریوهاي 
جدیدي كه در دوران تعطيالت اجباري نوشته شده اند، 
بيشــتر چهره هاي شناخته شــده آخرالزماني هستند 
كه با خالقيت نگارنده شــان جــان گرفته اند. شــاید 
برایتان غافلگيركننده باشــد اما نبرد چارلتون هستون 
با سفيدپوســتان ربوده شــده در »امگا من« )بوریس 
ساگال در سال 1971( هم راه فرار تماشاگراني بود كه 
در آن دوران دغدغه اصلي شان در دنياي واقعي، دليوري 
)تحویل( رایگان سفارش شان از سوپرماركت اكادو بود...
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اولين فيلمي كه با بازگشــایي سينماها در ماه 
ژوئيه اكران شــد، درام مهيج »نامتعادل« اثر 
دریك بورت با درخشش راســل كرو در نقش 
یك رواني خشــم جاده اي )نوعي اختــالل رواني( بود. 
به دنبــال آن چند فيلم غيرمتعــارف و تجربي دیگر در 
ژانر وحشــت هم به نمایش درآمدند. یكي از آنها »شب 
زنده داري؛ شبحي در خانه یا شــيطاني در درون« بود؛ 
درام ماورالطبيعه كيت تومــاس كه آموزه ها و نمادهاي 
دین یهود را دستمایه قرار داده و البته بيش از آنكه وارد 
حوزه ایمان و باور شــود، از جذابيت هــاي این موضوع 
براي فيلم ترسناك خود بهره برده است. یاكوف )با بازي 
دیو دیویس( به تازگي از عضویــت در جامعه یهودیان 
ارتدوكس دست كشيده اســت. با وجود این مي پذیرد 
شبي را در كنار جنازه تازه از دنيا رفته بگذراند و مراسم 

مذهبي را براي او به جا آورد. در این شب متوجه مي شود 
كه خانه در تسخير موجودي شــيطاني است و براي به 
سالمت به صبح رساندن این شب باید با شيطان درون 
خودش روبه رو شود.»جهش یافته  هاي جدید« نيز اكشن 
ترسناك علمي-تخيلي جاش بون در سبك ابرقهرماني 
اســت كه براي مدت كوتاهي به نمایش درآمد. در این 
شرایط كه هيچ چيز عادي نيست و حتي نمي توان درباره 
تاریخ قطعي اكران چند فيلم تصميم گرفت، اميد مي رود 
تا در موج اول فيلم هاي وحشــت پس از كرونا شــاهد 

بهترین هاي ژانر روي پرده باشيم.
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»كندي من« كه براســاس رمان »تبعيدشده« 
كالیو باركر ســاخته شــده، روایت دانشجویي 
اســت كه براي پروژه پایان ترمش روي افسانه 
محلي »كندي مــن« كار مي كند؛ داســتان یك برده 
سياهپوســت آفریقایي-آمریكایي كه پس از یك سري 
اتفاقات یكي از دستانش به عنوان مجازات بریده  و با یك 
قالب جایگزین مي شود. شبح توني تاد با دست قالبي در 
خانه كه به دست فيلمسازان خالق آفریقایي-آمریكایي 
به یكي از ترســناك ترین فيلم هاي ایــن روزها تبدیل 
شده و جردن پيل به عنوان نویسنده و تهيه كننده درگير 
این پروژه بوده است. به نظر مي رسد كه كمدي- اسلشر 
»عجيب الخلقه« اثــر خارق العاده كریســتوفر الندن، 
ترفند زیركانه »روز مرگت مبــارك« )فيلم موفقش در 
سال2017 متاثر از »روز گراندهاگ«( را با آميختن یك 
فانتزي آشناي دوستانه-خانوادگي )در این مورد »جمعه 
 vice versa عجيب« سال2003 كه خودش از كمدي
در سال1988 الهام گرفته بود( و یك وحشت اسلشر )كه 
خودش مي تواند ســيزدهمين »جمعه عجيب« باشد( 
تكرار كند. كار جدید ناتالي اریكا جيمز به نام »یادگار« 
نيز داستان یك خانواده پریشان و نفرین شده است كه در 
هزارتوي یك خانه متروك و ترسناك كالستروفوبيك 
)تنگاهراسي و ترس از مكان هاي بسته( اتفاق مي افتد. 
آنچه ممكن است باعث جذابيت این فيلم ها شود این است 
كه آنها درباره موضوعات متفاوتي هستند؛ هرچند درباره 
فيلم هایي كه اكرانشان با كووید-19 به تعویق افتاد، این 
ریسك وجود دارد كه دغدغه هاي عميق و اصلي آنها در 

موقع نمایش عجيب و غریب به نظر برسند.
اگر بخواهيم نگاهي دقيق تر به كندي من داشته باشيم. 
این فيلم نقدي بر جریان اعيان سازي  در شيكاگوي ویران 
و خالي از سكنه است كه براساس فيلم اصلي برنارد رز به 
همين نام در سال1992 ساخته شده است. اما وقتي كه 
فيلم را ببينيم، قطعا به نظر خواهد رســيد در آینده اي 
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در سال هاي اخير فيلم هاي زیادي از این جنس 
ساخته شدند كه حرف هاي تازه اي براي گفتن 
داشتند و به نوعي جریان سازي  كردند... . یكي از 
آنها »مرد نامرئي« اثر لي ونل بود كه آخرین فيلم علمي-

تخيلي- روانشناختي در ژانر وحشــت، قبل از تعطيلي 
سينماها محسوب مي شد. در این بازسازي تاریك و خشن 
از داســتان كالســيك اچ جي ولز، اليزابت ماس توسط 
دوست سابقش مورد آزار و اذیت قرار مي گيرد و یكي از 

ترسناك ترین فيلم هاي سال خلق مي شود.
»رنگ خارج از فضا« )ریچارد اســتنلي(، »ویواریوم« 
)لوركان فينگان(، »جو كوچولو« )جســيكا هاسنر(، 
»چرخش« )فلوریا سيجيزموندي(، »كينه« )نيكالس 
پس(، »فانوس دریایي« )رابرت اگرز(، »برامز: پسر2« 
)ویليام برنــت(، »جزیــره فانتزي« )جــف وادلو( و 

»شــكار« )كراگ زوبل( هم از دیگر فيلم هاي وحشت 
اكران شده در ابتداي سال بودند كه اشارات و ارجاعات 
غيرمنتظره اي به اتفاقاتي كــه بعدها در دنياي واقعي 

روي داد، داشتند.
زمســتان اغلب فصل نمایش فيلم هــاي خيلي خوب 
نيســت و معموال توليدات كم مایه و ته مانده هاي اكران 
در روزهاي پایانــي مجوز نمایش مي گيرند تا به ســال 
بعد موكول نشــوند، به همين خاطر در زمستان گذشته 
شاهد فيلم هایي با موضوعات تكراري نظير سقط جنين 
در خانه هاي مخوف و متروك بودیم كه با تركيب بعضا 
ناشيانه المان هاي گونه وحشــت، روي پرده رفته یا در 
پلتفرم هاي مجازي منتشر شدند. البته محدودیت ها و 
تعطيلي اجباري در روایت هایي از ارواح برامز: پســر2 و 
چرخش و در فيلم هاي پرابهــام و جاه طلبانه ویواریوم و 
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دراكوالی برام 
استوكر، آدم های 
گربه ای و پرندگان

ناهید پیشور
1( شيطان صفتان )هانري ژرژ كلوزو 1955(

2( رواني )آلفرد هيچكاك1960(
3( پرندگان )آلفرد هيچكاك 1963(

۴( انزجار )رومن پوالنسكي1965(
5( بچه رزمري )رومن پوالنسكي 1968(

6( تأللو )استنلي كوبریك 1980(
7( بيگانه ها )جيمز كامرون 1986(

8( سكوت بره ها )جاناتان دمي 1991(
9( دراكوالي برام استوكر )فرانسيس فورد كاپوال 1992(

10( دیگران )آلخاندرو آمنابار 2001(

و پــروژه بلرویــچ )دانيــل مایریــك و ادواردو 
سانچز1999(، جن گير )ویليام فرید كين 1973(، 
كوایدان )ماساكي كوبایاشــي 196۴(، چيز )جان 
كارپنتر1982(، جيغ )وس كریون 1996(، در كام 
جنون )جان كارپنتــر 199۴(،  حلقه )هيدئو ناكاتا 

1998(، تشنگي )پارك چون ووك 2009(.

رواني تاللو

بچه رزمري
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برفرويكاجها
  دوستي تعريف مي كرد كه سال ها پيش مأموران امنيتي 
براي اينكه يك زنداني سياسي را وادار به اعتراف كنند او را در 
سلولي سپيد رنگ حبس و به نحوي دقيق تمام اجزاي اتاق، 
حتي ظرف غذا و دمپايي را هم از همين رنگ انتخاب كردند. 
براي چندين روز پياپي غذاي زنداني نگون بخت هم شير بوده 
است. اين يگانگي و چيرگي رنگ سپيد سبب شد زنداني كه 
اتفاقا سن زيادي هم داشــته بدون حتي يك سيلي با بروز 
عالئم روحي حاد با مأموران امنيتي همكاري الزم را انجام 
دهد. اين خاطره تلخ و هولناك هميشه گوشه ذهنم بود تا 
اينكه فيلم ترسناك عاليجناب كوبريك را تماشا كردم. هجوم 
برف و گرفتار شدن خودخواسته در سرزميني كه چند ماه 
از سال تحت سلطه پروردگار دلفريب اما هراس انگيز بوران 
است هر هتل پنج ستاره اي را بدل به سلولي انفرادي مي كند. 
آقاي نويســنده اندك اندك به آقاي هيوال شبيه مي شود و 
جك مهربان و خانواده دوست به مردي با جنون دائمي براي 
كشتن وندي و دني تغيير حال مي دهد. درخشش جنون يا 
تأللو آزار، هيچ فرقي ندارند وقتي تماشاي »شاينينگ« را 
آغاز مي كنيد. اين كوبريك نابغه است كه مي تواند شما را از 
راهروهاي مفروش و شيك، سردخانه اي پر از خوراكي هاي 
جذاب و اشتها برانگيز و حتي نماي فوق العاده بارش برف روي 
كاج ها در يك نقطه بكر طبيعت اطراف يك هتل تا سرحد 
مرگ بترساند. او حتي اين قدرت را دارد كه شما را از يك  بار 
و يك حمام لوكس چنان بترســاند كه ترجيح دهيد حين 
تماشــاي فيلم خودتان را جمع و جور كنيد و پيرامونتان را 
نگاه كنيد. براي من كه تحت هيچ شرايطي حاضر به تماشاي 

فيلم ترسناك نيستم، » تاللو« تجربه اي ناب اما دشوار بود.

مسعود مير

سينمای
وحشت

این شماره

  )بدون ترتيب(
1- سری بيگانه )ريدلی اسكات، جيمز كامرون، ديويد 

فينچر، ژان پير ژونه(
2- بچه رزمری )رومن پوالنسكی(

3- تأللو )استنلی كوبريك(
4- جيغ )وس كريون(

5- دراكوالی برام استوكر )فرانسيس فورد كاپوال(
6- در كام جنون )جان كارپنتر(

7- روانی )آلفرد هيچكاك(
8- سكوت بره ها )جاناتان دمی(

9- كری )برايان دی پالما(
10- احضار )جيمز وان(

و نقيبی خسر

  به ترتيب سال ساخت
1( آدم هاي گربه اي  )ژاك تورنر 1941(

2( چشمان بدون چهره  )ژرژ فرانژو 1960(
3( رواني  )آلفرد هيچكاك 1960(

4( بي گناهان  )جك كيلتون 1961(
5( بچه رزمري )رومن پوالنسكي 1968(

6( جن گير )ويليام فريد كين 1973(
7( خواهران )برايان دي پالما1973( 

8( كري  )برايان دي پالما 1976(
9(تأللو )استنلي كوبريك 1980(

10( هنري:تصوير يك قاتل زنجيره اي )جان مك ناتان 1986(

وتی سعيد مر

علی عمادی

ترسهايترابشمار!
  برخالف بسياري از سينمادوستان كه فيلم هاي وحشت 
را دنبال مي كنند شــخصا عالقه اي به اين گونه ســينمايي 
ندارم و كمتر چنين فيلم هايــي را مي بينم اما به همان دليل 
پرمخاطبي، ناخواسته بسياري از اين فيلم ها ديده مي شوند؛ يا 
گاهي به توصيه يك دوست، فيلمي از اين جنس را هم مي بينم. 
مهم ترين ويژگي اين ژانر آن است كه فيلم، با زمينه فرهنگي 
يك قوم سراغ چنين گونه اي برود؛ فيلم هايي از اين دست اغلب 
ديدني مي شوند اما آنهايي كه صرفا به خاطر ترساندن ساخته  
شده اند با همين رويكرد زود به فراموشي سپرده مي شوند، مگر 
آنكه واقعا ترس به جان مخاطب بيندازند. رويكرد ديگري كه 
در سينماي وحشت بايد به آن توجه داشت، فضاي تماشاي 
فيلم است. نسل ما كمتر اين فيلم ها را روي پرده ديده  و بيشتر 
آن را در قالب ويدئو يا ســي دي و دي وي دي و مانند آنها به 
تماشا نشسته و از اين حيث شايد زمان ديدن آنها و فضايي كه 
درحال تماشاي آن بوده ايم در غلظت ترس مان تأثير داشته 
است. شايد اگر ما هم مانند بسياري از مردم دنيا فيلم هاي اين 
ژانر را در ســينما مي ديديم، ترس و لرز بيشتري به جان مان 
مي افتاد و حتي با روشن شدن چراغ هاي سالن، دور وبرمان 
را نگاه مي كرديم كه نكند شــخصيتي مثــل دكتر هانيبال 
لكتر كنار دست مان نشسته باشــد! در بين فيلم هاي ايراني، 
»پوست« ساخته برادران ارك كه كامال با همان رويكرد مبتني 
بر خرده فرهنگ ساخته شده و البته »شب بيست و نهم« باز 
به همان دليل بيشــتر در يادم مانده است و فقط يك صحنه 
از »خوابگاه دختران« محمدحسين لطيفي. از بين بي شمار 
فيلم هاي اين گونه سينمايي شايد اين فيلم ها كه بدون ترتيب 

فهرست شده، وحشت بيشتري در من زنده كرده اند.
1- شيون )The Wailing( – هونگ جين نا كره اي / 2016

2- حلقه- هيدئــو ناكاتــاي ژاپني / 1998 )در نســخه 
گوروربينســكي، غير از بازي درخشان نائومي واتس، فقط 
همان فيلم كوتاهي كه پس از تماشــايش فاجعه شــكل 

مي گرفت نسبت به نسخه ژاپني بهتر بود(.
3- تاللو- استنلي كوبريك/ 1980

4- بچه رزمري- رومن پوالنسكي/ 1968
5- رواني- آلفرد هيچكاك/ 1960

6- جن گير- ويليام فريدكين / 1973
7- كوايدان- ماساكي كوباياشي / 1964

8- طالع نحس- ريچارد دانر / 1976
9- 28روز بعد- دني بويل / 2002

10- ديگران- آلخاندرو آمنابار / 2001

  20 فيلم برگزيده سينماي وحشت:
)بدون ترتيب و از هر كارگردان يك فيلم(

ناشناخته )تاد براونينگ(
دكتر جكيل و مستر هايد )روبن ماموليان(

آدم هاي گربه اي )ژاك ترنر(
چشم چران )مايكل پاول(

رواني )آلفرد هيچكاك(
كشتار با اره برقي در تگزاس )توب هوپر(

كري )برايان دي پالما(
تينگ/چيز )جان كارپنتر(
سوسپيريا )داريو آرجنتو(

بچه رزماري )رومن پوالنسكي(
جن گير )ويليام فردكين(
مگس )ديويد كراننبرگ(

بيگانه )ريدلي اسكات(
سكوت بره ها )جاناتان دمي(

جيغ )وس كريون(
آزمون بازيگري )تاكشي ميكه(

شان مردگان )ادگار رايت( 
برو بيرون )جردن پيل(

بيست و هشت روز بعد )دني بويل(
قطاري به بوسان )يون سانگ هو(

پويان عسگری

جنايتومكافات
فيلم هاي ژانر وحشــت دنياي متنوعي دارند. بســياري 
از فيلم هاي جنايــي و رازآلود را نيز در ژانر ترســناك قرار 
مي دهند اما خيلي ها فيلم هاي با موضوعات زامبي و ارواح را 
هم در اين دسته قرار مي دهند. شايد تماشاگران فرهيخته 
سينما، فيلم هاي ترسناك را نپسندند و تنها آثار كارگردانان 
بزرگي كه گريزي به اين ژانر زده اند را دوست داشته باشند 
اما مخاطبان فيلم هاي ترسناك، دنياي خودشان را بيشتر 
دوســت دارند. من كه در هيچ كدام از اين دو دسته جاي 

نمي گيرم، فيلم هايي را از هر دو طيف پسنديده ام.
1- ديگران- آلخاندرو آمنابار 2001
2- تاللو - استنلي كوبريك 1980

3- سكوت بره ها - جاناتان دمي 1991
4- حس ششم ام. نايت شياماالن 1999

5- احضار - جيمز وان 2014
6- جنگ جهاني زد - مارك فورست 2013

7- طالع نحس - ريچارد دانر 2006
8- جن گير - ويليام فريد كين 1973

9- حلقه - هيدئو ناكاتا 1998
10- كشتار با اره برقي در تگزاس - توبي هوپر 1974

محمد عدلی

سجاد صداقت
1۰انتخاباز1۰سريالمتاخر

 بدون ترتيب
 ) Dark(1- تاريك

)Stranger Things( 2- چيزهاي عجيب
)The Terror( 3- ترور

)Penny Dreadful( 4- داستان عامه پسند
)Hannibal( 5- هانيبال

American Hor�( 6- داستان ترسناك آمريكايي
)rorStory

)The Walking Dead( 7- مردگان متحرك
)Supernatural( 8- سوپرنچرال

)Black Mirror( 9- آينه سياه
)The Strain( 10- تلقين

اتفاق مي افتد كه با حال و هواي فيلم اصلي بيگانه است يا 
به شكل غيرقابل انكاري به گذشته اي دور تعلق دارد كه 

اكنون كمرنگ يا محو شده است.

 7
اين روزها در ميان موج خبري رسانه ها درباره 
انتخابات، تغييرات آب وهوايي و حكومت هاي 
اقتدارگرا، هيچ ردي از توليدات جديد و تكميل 
پروژه هاي ناتمام نمي شنويم. انگار كه سينماي جهان 
هم از رونق افتاده است. »شكار« كه تا حد زيادي شبيه 
»قوش شب« )2019( اثر كلبر مندونسا فيليو و جوليانو 
دورنلي اســت، تصوير درســت و ماهرانه اي از خطرات 
ماجراجويي در روح زمانه را به تصوير مي كشد و مي تواند 
منبع مفيدي براي مطالعه سناريست هايي باشد كه روي 
فيلمنامه هاي وحشــت دوره همه گيري و تعطيلي هاي 

اجباري كار مي كنند.
اين فيلم با اعمال تغييرات آشــكار در داســتان كوتاه 
»خطرناك ترين بازي« كه تاكنــون بارها از آن اقتباس 
سينمايي شــده، نگاهي به تضاد فرهنگي در آمريكاي 
پيش از كوويد دارد. طنز ســينمايي هوشــمندانه اي 
درباره اختالفات عميق سياسي بين احزاب چپ و راست 
آمريكا كه با نگاهي شيطنت آميز مخاطب را در موقعيت 
رويارويي يك نخبه سرشــناس ليبرال و »اسفناك ها« 
)محافظــه كاران جامعه( قرار مي دهــد. وقتي فيلم در 
آگوست 2019 اكران شد، شعار پوسترهايش اين بود: 
»جنجالي ترين فيلم سال، اثري كه هيچ كس آن را نديده 
است!« بالفاصله به تيراندازي هاي فروشگاهي در ال پاسو 
ربط داده شد و با اتهام دعوت به آشوب اكرانش 6 ماه به 
تعويق افتاد. پس از آن فيلم مورد نقد و نكوهش بسياري از 
كساني قرار گرفت كه از نقد و سينما چيزي نمي دانستند. 
حتي دونالد ترامپ را برآشــفت تا جايي كه در توييتر 
نوشت: »هاليوود ليبرال در اعلي درجه نژادپرستي است؛ 
نژادپرستي همراه با خشم و نفرت شديد. آنها دوست دارند 
خودشان را طبقه نخبه خطاب كنند، اما نخبه نيستند. 
درواقع خيلي اوقات همان مردمي كه به شدن از سوي 
آنها تحقير مي شوند، نخبه واقعي هستند. فيلم شكار كه 
به زودي بيرون مي آيد، به قصد شعله ور ساختن آشوب و 
هرج و مرج ساخته شده است. آنها خودشان خشونت را 
ايجاد مي كنند و ديگران را به خاطر آن مالمت مي كنند. 
آنها نژادپرستان واقعي و خطرناك براي كشور هستند«.

شكار را هم مانند مرد نامرئي، »برو بيرون«، »ما«، »روز 
مرگت مبارك«، »شب زنده داري«، »عجيب الخلقه« و 
ديگر فيلم هاي ژانر وحشتي، كمپاني بلوم هاوس با بودجه 
متوسط تهيه كرده است؛ شركتي كه سياستش زيركي 

در توليد فيلم هايي با ريســك تماتيــك در موضوعات 
مختلف اســت كه اغلب نتيجه بخش بوده. بلوم هاوس 
فيلم هاي زيادي ســاخته تا ناكامي هايــش را جبران 
كند )مثل »تصاوير« 2015، »پــرده« 2016و »قانون 
اعدام2« 2019(. به هرحال در ايــن ايام هم كه توفيق 
تجارت موفق در گيشــه و فروش به ســاير كشورها را 
ندارد، آنها را به صورت آناليــن و از طريق VOD )ويدئو 
هنگام درخواســت( عرضه مي كند. درست مثل سري 
فيلم هاي »به بلوم هاوس خوش آمديد« كه با مشاركت 
تلويزيون بلوم هاوس و اســتوديوهاي آمــازون تهيه و 
توليد شد... 4فيلم اول در اين ســري )»دروغ«، »بلك 
باكس«، »شبگرد« و »چشم شيطاني«( همين ماه براي 
نخستين بار در آمازون پرايم به نمايش در خواهند آمد. 
با اين همه به نظر مي رســد كه شــكار براي اين شركت 
مسئله ساز بوده اســت؛ حتي اگر طبق برنامه در تاريخ 
تعيين شده اكران شود يا به نمايش هاي محدودش پايان 
دهد، قطعا مخاطبان به مراتب كمتري از نمايش مجدد 

»جزيره فانتزي« خواهد داشت...
شــايد هم بلوم هاوس آورده قابل توجــه مرد نامرئي را 
به عنوان راهي براي جبران خســارت ناشــي از اكران 
محدود شكار تلقي كرده است. بدون شك اين كمپاني 
مناسباتش با يونيورسال پيكچرز را با برنامه ريزي براي 
بازآفريني هاي هيواليي اين اســتوديو مثل )دراكوال و 
مرد گرگ نما( توسعه خواهد داد. نمونه آن »موميايي« 
)2017( بود كه با جايگزين كردن تيپ هاي شخصيتي 
جديد به جــاي كاراكتر هاي پيشــنهادي موج »دنياي 
تاريك « )سري فيلم هاي وحشــت يونيورسال موسوم 
به هيوالهاي كالســيك اســتوديو يونيورسال كه طي 
دهه هاي 1950-1920توســط اين كمپاني ســاخته 

شده اند( با سرهم بندي الكس كورتزمن ساخته شد.
بلوم هاوس با راب ســوج، خالق »ميزبان« كه نخستين 
فيلم  ســينمايي دوره كرونا لقب گرفتــه، براي 3پروژه 
قرارداد بســته اســت و مي تواند ادعا كند كه نخستين 
جنگ ماسك را در فيلم »پاكسازي« )2013( به تصوير 
كشيده اســت؛ فيلمي كه در آن با توسل به يك اكشن 
-اسلشــر دلهره آور، جرم و بزه در آمريــكا را به چالش 
مي كشد و در آينده نزديك، آمريكايي عاري از خشونت 

را نشان مي دهد.

 8
»ميزبان« كه به ســفارش ســرويس شــادر 
)سرويس پخش فيلم و سريال هاي ژانر وحشت، 
جنايي و ماوراءالطبيعه كه توســط شــركت 
آمريكايي اي ام سي اداره مي شود و كاربران نياز به اكانت 

شده. البته در مواردي نادر اين تقليد ها به پيشرفت و خلق 
آثار قابل قبول هم انجاميده، اما عمدتا راه آنها به درستي 
انتخاب نشده است. البته خود ميزبان هم نسبت به ديگر 
آثار درخشان ژانر وحشت بي نقص نيست، اما در ميان آثار 

مشابه در رتبه باالتري قرار مي گيرد.

 9
به هر حال قضاوت درباره آثار سينماي وحشت 
در ســال2020 كمي زود اســت. ممكن است 
فيلم هاي زيــادي در همه ژانرهاي ســينمايي 
داشته باشــيم كه مثل »مردعنكبوتي؛ دور از خانه« به 
ياري فضاي مجازي و ســايت هايي مثل بليپ )پلتفرم 
رسانه اي آمريكايي براي سريال هاي اينترنتي( با بحران 
كرونا كنار بيايند. 5سال طول كشيد تا تانوس، شخصيت 
خيالي انتقام جويــان نيمي از شــخصيت هاي دنياي 
ســينماي مارول )دنياي داســتاني كه محور مجموعه 
فيلم هاي ابرقهرماني اســت و بر پايه شــخصيت هاي 
كميك هاي مارول كاميكس-شركت جهان گستر مارول، 
عرضه كننده كتاب هاي كاميك در آمريكا- شكل گرفته( 
را در 2فيلم ا خير »انتقام جويان؛ جنگ ابديت« )2018( 
و »انتقام جويان؛ پايان بازي« )2019( حذف كند. به نظر 
مي رسد كه در اين ميان يا بايد به تملق از اين تغييرات 
روايي و اجتماعي، در غيبت قهرمان هاي داســتان هاي 
ابرقهرمانــي كه يك به يك كنار گذاشــته مي شــوند، 
بسنده كنيم و داســتان هاي تكراري ارواح با هيجانات 
تماشاگرپســند را تعريف كنيم، يا با كمي خالقيت به 
موضوعات روز و مهــم مثل كوويد، ترامــپ، برگزيت، 
جنبش »زندگي ســياهان مهم اســت«، تماس هاي 
ويدئويي در دوران محدوديت و قرنطينه، جنگ ماسك ها، 
قانون شكني هاي خرد و كالن، فاصله گذاري اجتماعي، 
دوركاري، تغييرات آب وهوايي و وضعيت محيط زيست 
بپردازيم. اما تا اينجا تنها فيلم وحشتي كه براي ريسكش 
روي موضوعات متنوع روز، قابل تحســين بوده، همين 
ميزبان است. درحالي كه دنيا و زمانه  ما به طرز غيرقابل 
پيش بيني در حال تغيير اســت، نگاهي به فصل بعدي 

اكران مي تواند برايمان آموزنده باشد... .

 1۰
مــوج اصلي وحشــت در ســينما با »پســر 
فرانكســتاين« )1939( رســميت يافت كه 
نمايش نسخه ترميم شــده اش به حساسيت 
دوســتانمان در هيأت طبقه بندي و سانســور فيلم در 
انگلســتان BBFC پايان داد؛ روايت دانشمندي كه در 
آمريكا كار مي كند و براي تصاحب ارثيه پدري به همراه 
خانواده به زادگاهش بازمي گردد و آنجــا در برخورد با 

اهالي دهكده كه همه، او و پدرش را سرسپردگان شيطان 
مي دانند، اتفاقات ناخوشايندي برايش پيش مي آيد. در 
اين منطقه از اروپاي ميانه كه زماني زير پنجه هاي هيوال 
)بوريس كارلوف(، مخلوق فرانكستاين ويران شده بود، 
اهالي دهكده مي ترســند كه گرگ فرانكستاين )بازيل 
رتبون( جا پاي پدرش بگذارد و فجايع قبل تكرار شود. 
اما هيچ اشاره مستقيم يا غيرمستقيمي به جنگ جهاني 
قريب الوقوع ندارد. در »مرد گرگ نما« )1941( نيز وقتي 
بندر پرل هاربر بمباران مي شود، لري تالبوت، دانشجوي 
آمريكايي )لون چاني جر( به خانــه اجدادي اش در ولز 
بازمي گردد، او در شــبي مهتابي براي قدم زدن از خانه 
بيرون مي رود و وقتي حمله يك گرگ نما )بال الگوسي( 
به دختري جوان را مي بيند، با او درگير و گزيده مي شود 
و احســاس مي كند كه آرام آرام خود به گرگينه تبديل 
مي شــود. هر چند لهجه ولزي او هم شــنيده مي شود، 
اما هيچ شــواهدي وجود ندارد كه پيش بيني كنيم تا 
2ســال ديگر جنگ در اين منطقه اتفاق مي افتد. در» 
فرانكستاين با مرد گرگ نما مالقات مي كند« )1943( 
كه لري تالبوت دوباره جان مي گيرد و اروپا را براي مقابله 
با هيوال آماده مي كند، باز هم خبري از نازي ها، بمباران و 

سهميه بندي نيست.
اين فيلم ها حال و هواي »دنياي معاصــر« و امروز ما را 
دارند و نمي توان آنها را در زمره داســتان هاي پيشگو و 
پيش آگاه از رويدادهاي آينده قــرار داد، چراكه عمدا از 
اشاره به رويدادهاي موضوعي گذشته و حال نيز خودداري 
مي كنند. درنهايت بايد گفت واقعيت خيلي بزرگ تر از آن 
است كه كتمان شود يا ناديده گرفته شود؛ يك مرد نامرئي 
در نقش جاسوس متفقين در »مامور نامرئي« )1942( به 
تالش براي دامن زدن به آتش جنگ متهم مي شود. اين در 
حالي است كه بليتز، بال الگوسي در »بازگشت خون آشام« 
)1943( را كشــف كرده اســت. فيلم هاي وحشتي كه 
به نوعي درگير جنگ هســتند، دغدغه ها و مشــكالت 
بزرگ روزمره را كنار گذاشــته اند. جنگ پس زمينه اين 
ماجراهاســت، اما براي مخاطب عالقه مند به فيلم هاي 
ترسناك سرسپردن به داســتان اين هيوالهاي مشهور 
مهم تر از جان ســالم به در بردن از تهديد نازي هاست، به 
همين خاطر مي تواند بي مهابا در دنياي فيلم غرق شود، تا 
جايي كه سوار بر دلهره هاي بي امان حتي به خاطر ترس از 
له شدن زير پاي مرد گرگ نما دلشوره داشته باشد. گفته 
شــده كه بلوم هاوس در حال خلق يك مرد گرگ نماي 
جديد است. با اين حساب شايد شمايل وحشت پساكوويد 

در سينما نيز قابل تصور باشد... .
سايت اند ساند - نوامبر 2020

ويژه و اشــتراك ماهانه دارند( ساخته شده، از هر حيث 
يك كار جذاب، سرگرم كننده و سطح باالست. هرچند 
پايبنــدي متعصبانه اش به قواعد، ســنت ها و عناصر و 
استانداردهاي اين ســينما، به قدمت خود ژانر وحشت 
است و موفقيت نسبي آن در گرو اكران هاي محدود در 
سينماهاي منتخب همزمان با بازگشايي سينماها خواهد 
بود... 56دقيقه مدت زمان پخش فيلم آن را به يك نوع 
نمايش تئاتري تبديل كرده كه پيش از تعطيلي ها در قالب 
فيلم  سينمايي جاي نمي گرفت. در حقيقت اين فيلم ثابت 
كرد كه آثاري مثل تله فيلم ها، ميني سريال هاي تلويزيوني 
و فيلم هاي بلند در پلتفرم هاي مجازي نيازي به رعايت 
ساختارها و استاندارد هاي سفت و سخت ندارند. ميزبان، 
فيلمي در ژانر وحشت است درباره 6دوست كه در زمان 
محدوديت هاي كرونايي هرهفته، ويدئويي با هم تماس 

مي گيرند و هركدام برنامه اي اجرا مي كنند تا هم سرگرم 
باشند و هم در اين ايام از هم دور نمانند. اين بار نوبت هالي 
اســت كه تصميم مي گيرد براي تنوع به جاي مسابقه 
جلســه احضار روح برگزار كند و جيما نيز داستاني را 
درباره پسري در مدرسه خود سرهم مي كند كه خودش 
را به دار آويخته... . به هر حال شــوخي او مجوز حضور 
شيطاني را در اين بازي مي دهد... اين فيلم مي توانست 
در حد روايت تصويري يك بازي تلويزيوني يكبار مصرف 
باشد: فرمي كه رفته رفته جذابيت و تأثيرگذاري اش را از 
دست داده و اصال در مديوم سينما نمي توانست مخاطب 
را راضي نگه دارد. با اين همــه در پي موفقيت اين فيلم 
قطعا تقليد و كپي برداري هاي زيادي از آن صورت خواهد 
گرفت؛ پديــده اجتناب ناپذيري كه متأســفانه به جاي 
نوآوري و الهام بخشي هاي جديد در سينماي وحشت باب 

بلوم هاوس با راب سوج، خالق »ميزبان« كه نخستين فيلم  سينمايي دوره كرونا 
لقب گرفته، براي 3پروژه قرارداد بسته اســت و مي تواند ادعا كند كه نخستين 
جنگ ماسك را در فيلم »پاكسازي« )2013( به تصوير كشيده است؛ فيلمي كه 
در آن با توسل به يك اكشن -اسلشر دلهره آور، جرم و بزه در آمريكا را به چالش 

مي كشد و در آينده نزديك، آمريكايي عاري از خشونت را نشان مي دهد

  1- سكوت بره ها )جاناتان دمي(
2- بيگانه )رايدلي اسكات(

3- بيگانه ها )جيمز كامرون(
4- انزجار )رومن پوالنسكي(
5- تأللو )استنلي كوبريك(

6- پرندگان )آلفرد هيچكاك(
7- دراكوالي برام استوكر )فرانسيس فورد كاپوال(

8- ديگران )الخاندرو آمنابار(
9- آرواره ها )اسپيلبرگ(

شاهين امين

 در زمانه اي كه همه  چيز به فيك ترين شــكل ممكن 
دارد به خورد مردم مي رود، 2ژانر هستند كه چاره اي 
ندارند جز اينكه با تماشــاگر تعريف شوند؛ كمدي و 
وحشت. بقيه را احتماال در قاب تلويزيون هم مي توان 
كشف كرد، اما اين دو جز با قهقهه يا ترس دسته جمعي 
اصالت اوليه خود را به دســت نمي آورند. يا بايد با هم 
بخنديم يا با هم بترســيم كه لذت كشف لحظه هاي 
ناب ســينما را درك كنيم. اين همايش امكان ندارد 
مگر با رفتن كرونا كه ظاهرا حاال حاالها قصد ندارد از 

همنشيني با مردم اين كره دست بردارد.
بدون ترتيب:

1- نفس نكش)فده آلوارز(
2- بچه رزمري )رومن پوالنسكي(

3- تأللو )استنلي كوبريك(
4- جن گير)ويليام فريد كين(

5- جنگ جهاني زد) ارك فاستر(
6- يك مكان آرام )جان بورك كرازينسكي(

7- ديگران )الخاندرو آمنابار(
8- سكوت بره ها )جاناتان دمي(

9- شيطان صفتان هانري )ژرژ كلوزو(
10- قطار بوسان )يئون سانگ هو(

11- طالع نحس )ريچارد راينر(
12- ميزري )راب رايند(

13- كوايدان )ماساكي كوباياشي(
14- مه )فرانك دارابونت(

عليرضا مجمع

   ۱۰ فیلم برگزیده
تاللو)استنلیكوبريک198۰(1۲رای 1

بچهرزمری)رومنپوالنسكی19۶8( ۲
ديگران)الخاندروآمنابار۲۰۰1(7رای 3

روانی)آلفردهیچكاک19۶۰(7رای
سكوتبرهها)جاناتاندمی1991(7رای
۲8روزبعد)دنیبويل۲۰۰۲(۴رای ۶

كری)براياندیپالما197۶(3رای
جنگیر)ويلیامفريدكین1973(۴رای

آدمهایگربهای)ژاکتورنر19۴۲(3رای 1۰
پرندگان)آلفردهیچكاک19۶3(۴رای

دراكوالیبراماستوكر)فرانسیسفوردكاپوال199۲(
3رای

جن گير
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شب بيست و نهم ) حميد رخشانی ۱۳۶۹ (
نمونه موفق و مثال زدني در ايجاد فضاي ترس و وحشــت با بهره از عناصري بومي و 
ايراني. شب بيســت و نهم فيلمي بود كه در انتهاي دهه60، تماشاگرش را در سالن 
سينما با هراسي مواجه كرد كه باورپذير بود. تجربه اي يكه و تكرار نشده، چه از سوي 
سازنده اش و چه ديگر فيلمســازان و فيلمي بي ربط با فضاي فيلمسازي دهه 60 كه 
طبيعي بود با واكنش سرد مديران سينمايي وقت مواجه شود. در نقد هاي زمان اكران، 
تقريبا هرجا كلمه هراس يا وحشــت آفريني به كار مي رفت، در كنارش كلمه كاذب 

هم مي آمد؛ نشانه اي كامل از همراهي جريان انتقادي از خواست مديريت دولتي سينما با بي اعتنايي كامل به آنچه شب بيست و نهم در 
محدوده اش معنا مي يافت؛ يعني سينماي وحشت. آنچه دست رخشاني را در شب بيست و نهم مي گيرد تلفيق مناسب عناصر آشناي ژانر 
با حكايت ها و خرافه هاي ايراني است. شبحي كه محترم )مرجانه گلچين( را در نهايت از پا در مي آورد و تماشاگر را هم مي ترساند، از تسلط 
قابل قبول كارگردان و مونتور باتجربه اش )ساموئل خاچيكيان( مي آيد و موســيقي مجيد انتظامي هم در خدمت تصاوير همان كاري را 

مي كند كه موزيك در فيلم ترسناك بايد انجام دهد.

 خوابگاه دختران  )محمدحسين لطيفی ۱۳۸۳(
فيلمي تحت تأثير موج فيلم هاي وحشت هاليوودي و متعلق به زيرگونه »تين ايجر در 
خطر« و احتماال متاثر از فيلم »جيغ« )وس كريون( و دنباله هايش. خوابگاه دختران با 
تركيبي از عوامل موفق در عرصه طنز و سينماي كودك )ايرج طهماسب، حميد جبلي، 
برادران مدرسي و مجيد صالحي( كوششي اســت براي ورود به عرصه اي كمتر تجربه 
شده در ســينماي دهه80 ايران. فيلم تا اندازه اي مي كوشد به قواعد ژانر وفادار باشد و 
كارگردان در مقام تكنيسين تقريبا همه كليشه ها را براي رسيدن به فضاي رعب انگيز 

رعايت مي كند. دختران جوان دانشجو، شخصيت مرد مثبت و بدمن ديوانه و ساختمان هولناك و اشاراتي به جن )براي ايراني كردن فضا( در 
نهايت خيلي راه به جايي نمي برد. هرچند يك سكانس غافلگير كننده در فيلم وجود دارد كه در زمان اكران، هراس مورد نظر سازندگان خوابگاه 
دختران را در تماشاگر ايجاد مي كند. خوابگاه دختران در گيشه شكست نمي خورد ولي آنقدر هم نمي فروشد كه جرياني به وجود بياورد. تيم 

تهيه و توليد هم بعد از اين تجربه به همان عرصه هاي آشنا و امتحان پس داده شان باز مي گردند.

ترس به سبك ايراني
چرا فيلم وحشت در سينماي ايران گونه اي مهجور و اغلب ناموفق است؟

با انبوهي حكايــت و روايت بومي 
و كوله باري از ايراني ترين قصه ها 
و نقل هــا و خرافه هايي كه عناصر 
هولناك در آنها موج مي زند، ســينماي ايران تقريبا در هيچ 
دوره اي )جز چند اســتثنا( يا اساسا توجهي به ژانر وحشت 
نداشته يا تجربه هايي ناكام و ناموفق را به ثبت رسانده كه موج 
و جرياني را ايجاد نكرده اند. از سينماي قبل از انقالب، به غلط 
چند فيلم خاچيكيان در فهرســت سينماي وحشت ايراني 
قرار گرفته اند كه اين نتيجه مخدوش كردن مرزهاي تريلر با 
ژانر وحشت است و شايد هم اكتفا به يكي دو سكانس متاثر 
از سينماي وحشت در چند فيلم خاچيكيان كه باعث شده از 
آثار ساموئل به عنوان پيشگام اين ژانر در ايران نام برده شود. 
در دهه 40 اما دست كم ۳ تجربه در ژانر وحشت وجود دارد 
كه فصل مشتركشان شكســت خوردن در همه ابعاد است؛ 
»موميايي« )حميد مجتهدي1۳4۵(، »مرد نامرئي« )اسماعيل 

كوشان1۳4۵ و »زن خون آشام« )مصطفي اسكويي، توليد 
1۳41، اكران 1۳46(. اين آخري با حضور كارگرداني از تئاتر 
و نقش آفريني بازيگران تئاتري، بدون اســتعانت از عوامل 
سينماي فارسي و با مشاركت و سرمايه گذاري اوليه وزارت 
فرهنگ و هنر، قرار بود فيلم شــاخصي شود كه در نهايت با 
آشــفتگي در توليد و ظاهرا كم تجربگي عوامل تئاتري، در 
نهايت به فيلمي شكست خورده بدل شــد. بعد از پيروزي 
انقالب، هر چند ســال يك بار تالش هايي براي ساخت فيلم 
مبتني بر قواعد ژانر صورت گرفت؛ با 2 نمونه آشنا در دهه 60 
كه خوش ساخت ترينش »طلسم« )داريوش فرهنگ 1۳6۵( و 
تأثير گذارترينش »شب بيست و نهم« )حميد رخشاني 1۳6۸( 
بودند. در دهه هاي بعد هم كم و بيش نمونه هايي حاكي از توجه 
سينماگران ايراني به عناصر و قواعد فيلم وحشت مشاهده 
شده ولي همچنان فيلم وحشت ايراني، گونه اي كمياب و اغلب 

شكست خورده است.

مسعود پويا
روزنامه نگار

لگياقاناشوجكم
ولوللياوالارا
طخپاپوسهديلوژ
ينتانركاركگنل
صريبدترولاوا
اداناكسيدرپان

لوژروميتهردب
حادمرمارگايسا
ريجاامهربرال
مهلرتنكدربيله
كهدبرعتناهاي
ادوادتبادازون
تردابميدورورا
يرجهيلعبالمزم
بوكيلمتنادگاه
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افقي:
 1- ميــخ در گويش عرب- 
نمودار فشرده اطالعات- آگاه

2- محكم و اســتوار- سرخ- 
پرورش دهنده

3- معنــي و مفهوم- چوبك 
غذاخوري در آسياي شرقي

4- چنــد رأي- ضعــف و 
بي حالــي- معادل فارســي 

آباژور
5- پــروردگار- نــادان- از 

ظروف آشپزخانه- گمراهي
6- سبز تيره مايل به قهوه اي- 

خدمتگزار- اجازه
7- داراي پســتي و بلندي- 

كثيف و نامرتب
8- از اسباب توزين- در حال 

ناليدن- زيرك و باهوش
9- خواب خــوش- غذايي 

گيالني
10- انگـــــــور عــرب- 

سياستمدار- پروژكتور
11- گرداگــرد دهــان- 
خرمافــروش- پوشــيده و 

پنهان- همسر مرد
12- سرقت- كاله درويش- 

پيروزي ورزشي
وقت هــا-  بعضــي   -13

 زاده شدن
14- كمك- مترسك- تاالب 

آب شور گنبد كاووس

15- بندر مهم صــادرات و 
واردات نروژ- درآمد نامشروع 
بــا امكانات دولتــي- كفش 

علماي ديني
  

عمودي:
1- تكرار يك حرف- خواربار- 

بلبل
2- نقش اصلي را در رهبري 
و هدايت تيم ورزشي دارد- 
بانوي منتسب به يك خانواده 

سلطنتي- صدمترمربع
پاكيــزه-  و  پــاك   -3
پشت ســرهم بودن كاري- 

باران منجمد
4- صدا- عهد شباب- ضد هم 

بودن
5- مكاني براي مشــاهده و 
بررسي ســتارگان- پايتخت 

اريتره
6- از صفــات خداونــد- 
خاطره اي كه در ذهن مي ماند

7- حقــه و كلك- بــازار- 
شكلك

8- يك يك مردم- شهري در 
مازندران-  ماه يازدهم

9- نوعي ســطح شيب دار- 
چپاول- از ورزش هاي تيمي

10- موجب وحشت- پنهان 
كردن

11- كيســه كاه و جــو 

چارپايــان- دورافتاده تريــن 
جزيره مسكوني دنيا

12- سرشت و نهاد- سرسبز و 
خرم- حرص

13- فراواني و رونق- شــهري 
با طبيعت زيبــا در مازندران- 

نخستين موذن اسالم
14- تير پيكاندار- خوردني ها- 

احساس رنج و ناراحتي
15- ميكروسكوپ- پيوسته، 

پياپي- نفي عرب
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1۳9۳1۳941۳9۵1۳971۳9۸سال
۳162۸1۸67۵تعداد فيلم هاي اكران شده اين گروه

ماهي و گربه پرمخاطب ترين فيلم كارگردان
شهرام مكري

اعترافات ذهن خطرناك من 
هومن سيدي

وارونگي 
بهنام بهزادي

درجست وجوي فريده
 آزاده موسوي، كورش عطايي

رضا 
عليرضا معتمدي

۵1۳ ،0121۳ ،۵901۳ ،2۳۵104 ،96216 ،67تعداد تماشاگران )نفر(

كم مخاطب ترين فيلم
كارگردان

دختر، مادر، دختر
پناه برخدا رضايي

كهريزك، چهار نگاه ، رخشان بني اعتماد، 
بهمن كيارستمي، محسن اميريوسفي، 

پيروز كالنتري

براي گونگادين بهشت نيست
سيدغالمرضا نعمت پور

آتالن
معين كريم الديني

گلوله باران
مرتضي پايه شناس، 

حسين مومن
641۵6تعداد تماشاگران )نفر(

1۳9۳1۳941۳9۵1۳971۳9۸سال
۸01261641۳۵111تعداد فيلم هاي اكران شده اين گروه

ماهي و گربه پرمخاطب ترين فيلم كارگردان
وارونگي اعترافات ذهن خطرناك من هومن سيديشهرام مكري

بهنام بهزادي
درجست وجوي فريده

 آزاده موسوي، كورش عطايي
رضا 

عليرضا معتمدي
۸۵۳26۳444۳9021۳۳621۳4۸6تعداد تماشاگران )نفر(

كم مخاطب ترين فيلم
كارگردان

دختر، مادر، دختر
پناه برخدا رضايي

كهريزك، چهار نگاه ، رخشان بني اعتماد، 
بهمن كيارستمي، محسن اميريوسفي، پيروز 

كالنتري، بهمن كيارستمی

براي گونگادين بهشت 
نيست

سيدغالمرضا نعمت پور

آتالن
معين كريم الديني

گلوله باران
مرتضي پايه شناس

27۳۵9072146۵26تعداد تماشاگران )نفر(

نظر به انتشار گزارشي در شماره 8082مورخ چهارشنبه21 آبان آن روزنامه محترم با تيتر »دو نيمه متفاوت« كه در بخش انتهايي 
آن در كنار متني درباره فيلم هاي »هنروتجربه« يك جدول مرتبط با فروش فيلم هاي اين مؤسسه از سال93 تا 98 نيز منتشر شده 
است، توضيحاتي براي تصحيح اطالعات آمار آن جدول و طبيعتا تحليل يك خطي مبتني بر آن اعداد، ارائه مي شود. در اين جدول 
دو بخش پرفروش ترين و كم فروش ترين هاي سال درنظر گرفته شده است كه نويسنده محترم براساس اعداد داخل اين جدول 
در يك جمله به تحليل وضعيت فيلم هاي هنروتجربه پرداخته و متن منتشرشده بدين شرح است: »نگاهي به تعداد تماشاگران 
فيلم هاي اين گروه ميزان موفقيت آن را نشان مي دهد؛ فيلم هايي كه در بسياري از آنها حتي خود عوامل سازنده اش حوصله نكرده اند 
آن را در سينما ببينند.« مؤسسه »هنروتجربه سينماي ايرانيان« ضمن استقبال از هر نوع مطلب انتقادي و تحليلي درباره عملكرد 
اين مؤسسه از زمان تاسيس تا امروز و همچنين افق پيش  رو، بر خود الزم مي داند كه اعالم كند اعداد اعالم شده در آن جدول كه 
سرمنشأ قضاوت يك خطي نيز شده، اشتباه است و در جدول ضميمه اين جوابيه، آمار مرتبط و توضيح ذيل آن را نيز ارائه مي كنيم.

جدول ارائه شده در گزارش همشهري

براي تنوير افكار عمومي و احترام به ســازندگان فيلم هاي هنري و تجربي كه از نخبگان سينماي ايران هستند به چند نكته در 
جدول منتشرشده از سوي همشهري اشاره مي شود: -روزنامه همشهري در حالي فيلم »دختر، مادر، دختر« را با فروش 6بليت 
كم فروش ترين فيلم سال1393 دانسته و اين رقم بليت فروشي را نشان از مخاطب نداشتن اين فيلم دانسته كه اين فيلم 23 اسفندماه 
سال1393 روي پرده رفته است و كمتر از 4روز در سال93 روي پرده بوده است. اين فيلم اكران اصلي خود را در سال94 داشته و 
به اصطالح هنروتجربه اي »آيين ديدار« خود را در آخرين روزهاي سال93 گرفته است. -فيلم »آتالن« كه يكي از باكيفيت ترين 
آثار مستند ايران و از آثار محبوب مخاطبان »هنروتجربه« است اكران اصلي خود را در سال1393 داشت كه در مجموع 4هزار و 
652 بليت فروخت و اطالعات منتشرشده در جدول همشهري مربوط به يك اكران محدود در سال1397 بوده است. به اين چند 
نكته در اطالعات آن رسانه به عنوان نمونه اشاره شد و توضيح زير جدول مبين ديگر نكات است. هرچند منبع گزارش روزنامه وزين 
همشهري سالنامه هاي آماري معاونت توسعه فناوري و مطالعات سينمايي سازمان سينمايي بوده است وليكن اطالعات همان منبع 
نيز به طور مخدوش مورد استفاده قرار گرفته است، لذا طبق قانون مطبوعات خواهشمند است توضيح و اصالحيه ارسالي را مطابق 
با شرايط مندرج در قانون مطبوعات منتشر فرماييد. همچنين با توجه به اينكه اين جدول و جمله اي از متن در كانال همشهري نيز 

بازنشر شده است، باز هم خواهشمند است براي احترام به افكار عمومي در كانال مربوطه نيز اطالعات جديد را منتشر بفرماييد.
 با تشكر و تجديد احترام؛  مدير ارتباطات و اطالع رساني مؤسسه هنروتجربه سينماي ايرانيان

جدول ارائه شده از سوي هنروتجربه

توضيح همشهری: همان طور كه در ورودی گزارش همشــهری و در توضيح موسسه هنر و تجربه آمده، منبع مورد 
استفاده در متن گزارش، سالنامه های آماری فروش فيلم و سينمای ايران بوده كه هر سال معاونت توسعه فناوری و 
مطالعات سينمايی تهيه و منتشر می كند. برخالف توضيح روابط عمومی هنر و تجربه، جداول مندرج در اين سالنامه ها، 
نه به صورت مخدوش كه با وفاداری كامل و بدون هيچ دخل و تصرفی مورد بهره برداری قرار گرفته و همه آنچه در 
گزارش همشهری آمده عينا در منبع مورد اشاره موجود و قابل مشاهده است. اما جدولی كه هنر و تجربه درباره فروش 
فيلم های اين گروه تنظيم كرده، انطباقی با آمار فروش ثبت شده وزارت ارشاد ندارد. به شهادت اين جدول فروش، 

به نظر می رسد با 2 روايت متفاوت از گيشه هنر و تجربه مواجه هستيم.

گزارش همشهری درباره وضعيت گيشه دهه 90 با واكنش موسســه هنر و تجربه همراه شد. ابتدا پاسخ اين 
موسسه را مالحظه می كنيد و بعد توضيح همشهری را می خوانيد. 

واكنش گروه هنر و تجربه به گزارش همشهری  پارك وی )فريدون جيرانی ۱۳۸۶(
تجربه اي ناموفــق در رعايت قواعد ژانر در ســينماي 
ژانرگريز ايران كه آشــفتگي متن و اجرا از نيمه به بعد 
آن را به كمدي ناخواسته تبديل كرد. به  نظر مي رسد 
مشــكل اصلي پارك وي از انتخاب زيرگونه اسلشر و 
تالش براي همخــوان كردنش با فضــاي روز جامعه 
ايران در دهه80، ناشي شده است. فريدون جيراني در 
پارك وي، تناســب و اندازه اي كه در قرمز لحاظ كرده 
بود را از كف مي دهد و در اجرا به اغراقي مي رسد كه در 

نقطه مقابل هدفش )ايجاد ترس و دلهره( قرار مي گيرد. 
قصه كوهيار هدايت )نيما شاهرخ شاهي( و مادرش فلور 
)بي تا فرهي( كالفي اســت كه سررشته اش از دست 
كارگردان خارج مي شود و نتيجه فيلمي است ناموفق در 
خلق فضا و به باور نشاندن كاراكترهاي روان پريش اش. 
ورود پليس بــه ماجرا هم باز به دليــل ضعف در اجرا، 
تتمه تالش فيلمساز براي رسيدن به اسلشري ايراني 

را هدر مي دهد.

پوست  )بهمن و بهرام ارك ۱۳۹۸(
تجربه اي غريب در ژانر وحشــت كه جــاي تقليد و 
كپي بــرداري از نمونه هــاي هاليــوودي، ســراغ 
گنجينه هاي بومــي مي رود. فيلم پوســت در پس 
روايت داستاني عاشقانه، خيلي زود حكايت عشق را 
به نفع خلق هول و هراسي ايراني به حاشيه مي راند. 
فيلم موفقيتش را در تســلط بر خلق فضا و عناصر و 
نشانه هاي بومي و استفاده هوشمندانه از زبان تركي 

و بهره گرفتن از فضايي مي گيرد كه در عين غرابت، 
آشنا هم هست. سازندگان جوان فيلم پوست، سراغ 
دعانويسي، طلســم، جادو و جنبل و اجنه مي روند و 
حكايتي پر هراس را با تكيه بر عناصر و نشانه هايي كه 
فولكلور از منطقه آذربايجان روايت مي كنند. پوست 
مفهوم اصالت را در ژانري به دست مي آورد كه در اينجا 

معموال با تقليد و كپي برداري مأنوس است.

 سال1۳9۳: اكران فيلم دختر، مادر، دختر در تاريخ 9۳/12/2۳ 
)اكران سال94( آغاز شد.

 سال1۳94: اكران فيلم كهريزك، چهارنگاه 9۳/01/02 بوده و اوائل 
سال 94 پايان رسيد.

 پرمخاطب ترين فيلم ســال1۳9۵ فيلم سينمايي »ايستاده در  
غبار« تعداد مخاطبان ۳۳276 است.

 سال 1۳94 اكران فيلم آتالن/ پايان سال1۳9۳ آغاز شد، اطالعات 
روزنامه همشهري مربوط به اكران فيلم در باشگاه هواداران است.

 سال1۳9۸: اكران گلوله باران در تاريخ 9۸/11/29 پايان سينمانيي( 

آغاز شد و همچنان ادامه دارد )از 99/06/۳1 به مناسبت هفته دفاع 
مقدس( و در مجموع 1۵نفر در 7سانس فيلم را به تماشا نشسته اند.

  تعداد مخاطبين فيلم هاي ذكر شده در دوره اكران:
تعداد كل مخاطب فيلم »ماهي و گربه« تا پايان 1۳97: 1140۳4 نفر

تعداد كل مخاطب فيلم »اعتراضات ذهن خطرناك من« ســال 
1۳9۳- 1۳9۵/ 2۵1۵7نفر

تعداد كل مخاطب فيلم »وارونگي« سال1۳9۵-1۳96/ 142۸۵نفر
تعداد كل مخاطب فيلم »رضا« سال1۳97-1۳9۸/ 14۳06 نفر

 سینمای

وحشت

این شماره
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   چراغ هاي پارك الله مناسب نيست
مگر پارك ها جاده هاي برون شهري هستند كه ماشين هاي سنگين از 
آن عبور كنند و نياز به چراغ هاي بزرگراهي و اتوباني باشد؟ در پارك 
الله در دوطرف چراغ هاي اتوباني به تعداد زياد نصب شده درحالي كه 
پارك مشكل نور نداشته است و اين ميزان روشنايي در شب مناسب 
پارك نيست. مگر در پارك جز پياده روي و بازي چه مي كنند كه نياز 

به نورافكن هايي باشد كه آرامش شب را مختل كند؟
پورحسيني از تهران

  كارشناسان فوتبال در صداوسيما فرصت صحبت ندارند
كارشناسان ارزنده كه راهي به صداوسيما ندارند. تعدادي كارشناس 
هم دعوت مي شوند كه به هرحال بيشتر از ما از فوتبال مي دانند،  اما به 
همين ها فرصت كافي براي صحبت داده نمي شود و در ابتدا و بين دو 
نيمه و انتهاي پخش مستقيم فوتبال از تلويزيون، به قدري آگهي پخش 
مي شود كه كمتر به كارشناسان دعوت شده وقت مي رسد. اصال صدا 

و سيما يا كارشناس دعوت نكند يا فكري براي اين همه آگهي كند.
اعتمادي از تهران 

استقالل لرزان  حرفه وكالت
ادامه از  غير از بي عالقگي ســاختار قدرت به استقالل 

واقعي حرفه وكالت و كانون هاي وكال، شــايد صفحه اول
بخشي از امكان افزايش مداخله در امور نهاد وكالت ناشي از اين باشد 
كه كانون هاي وكال به موقعيت اجتماعي اين نهاد كمتر توجه كرده و 
عمال خود را از چرخه زندگي اجتماعي در عرصه عمومي به پايين ترين 
سطح ممكن رسانده اند. در زندگي اجتماعي و در عرصه عمومي تقريبا 

نشاني از كانون هاي وكال ديده نمي شود. 
كانون ها مشاركتي درعرصه عمومي ندارند. درست است كه هريك از 
وكال، در كار پرمسئوليت و پرزحمت خود، تالش مي كنند مشكالت 
موكلين را حل و فصل كنند، اما چنان كــه حرمت امامزاده با متولي 
است، حفاظت از شأن و مرتبه حرفه اي هم برعهده نهاد صنفي است كه 
در اينجا كانون هاي وكالست. بخش مهمي از اين شأن و مرتبه با حضور 
در زندگي عمومي و تالش براي جلب خيرعمومي به عنوان يك نهاد 
صنفي محقق مي شود. در اين صورت است كه معلوم مي شود يك نهاد 
بزرگ قانوني صنفي چقدر مهم است و قدرت دارد يا بي اهميت است 
و مي شود همه كار با آن كرد. درجامعه اي كه با انبوه مسائل حقوقي 
مواجه اســت كانون ها مي توانند و بايد به عنوان يــك نهاد در فضاي 
عمومي گفتمان حقوقي را به عنوان يكــي از عناصر گفتماني جامعه 

ايران توسعه ببخشند.
 از كانون ها چنين رفتارهايي نمي بينيم و نمي بينيم كه آنها در مورد 
طرح ها و لوايح چيزي بگويند ؛ نمي بينيم كه در ارتقاي فرهنگ عمومي 
در حوزه هاي حقوقي در موضوعات مختلف و مسائل قضايي چيزي 
منتشــر كنند. در واقع نهاد صنفي وكالت از برقــراري رابطه متقابل 
با عرصه عمومي ناتوان بوده و همين موجب ضعفي شــده است كه 
مخالفانش مي پسندند تا از طريق آن اســتقالل كانون ها را تضعيف 

كنند يا ناديده بگيرند.

سياست خارجي و رقابت  جناحي
بنده در پشت طرح مجلس يك روح جناحي  ادامه از 

مي بينم نه يك روح ملي؛ اين مسئله خطرناكي صفحه اول
است. هرگاه كه درسياست خارجي كشور موضوع رقابت ها جناحي 
شده، منافع ملي آسيب ديده است. متأسفانه در طول تاريخ كشور، 
شماري از سياستمداران، ناكارآمدي هاي اقتصادي خود را در پوست 
شــعارهاي تند سياســت خارجي پنهان كرده اند. مجلسي ها كه 
منتقدان را به انحاي مختلف مورد توهين قرار مي دهند، مگر مدعي 
نيستند كه مشــكالت، ناشــي از ضعف مديريت اقتصادي است و 
تحريم بهانه است؟ مگر مدعي نيستند كه تحريم ها تنها 20درصد در 
شــرايط اقتصادي نقش دارند؟ چرا نمايندگان مجلس از ابزارهاي 
قانوني خود براي رفع مشكالت اقتصادي استفاده نمي كنند؟ چرا 
ناكارآمدي خود را در پِس موضوعات سياســت خارجي و تحريم 

پنهان مي كنند؟
از سوي ديگر، پرونده هســته اي ازجمله مســائل كالن سياست 
خارجي است كه تصميمات پيرامون آن در شوراي عالي امنيت ملي 
اتخاذ مي شود؛ اينكه مجلس وارد تصميم گيري در اين زمينه شده 
است، جاي تأمل دارد. متأسفانه بايد گفت كه هيچ كشوري، سياست 
خارجي خود را بازيچه رقابت هاي جناحي قرار نداده و به اين شكل 
شعارهاي تند در حوزه سياست خارجي سر نمي دهد. در جهان كمتر 
كشوري با اين ميزان از منابع سراغ داريم كه تا اين اندازه با مشكالت 
اقتصادي مواجه باشــد. در اين مقطع زماني كه كشورهاي جهان 
چشم خود را به روي برجام باز كرده اند، حركت هاي خالف جريان در 
ايران، قطعا به ضرر منافع ملي خواهد بود. درحالي كه پمپئو، نتانياهو 
و بن ســلمان در حال اقدامات انتحاري عليه ايران هستند، صداي 
محكوميت ترور شهيد فخري زاده حتي از آمريكا هم شنيده مي شود. 
در شرايط كنوني، نمايندگان مجلس بايد ديپلماسي پارلماني خود 
را در راستاي محكوميت رژيم صهيونيستي فعال و تقويت كند، اما 

شاهد هستيم كه آنها در جهت تخريب برجام گام برمي دارند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

برادر، چشم 
خواستگار خواهر را 

كور كرد 
زهرچشــم گرفتن پســر خشــمگين از 
خواســتگار خواهرش به قيمت كور شدن 

چشم پسر جوان تمام شد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مأموران 
پليس در جريان يــك درگيري خونين در 
ساختماني مســكوني در اطراف تهران قرار 

گرفتند.
درگيــري ميان چنــد جــوان در راهروي 
ساختمان و مقابل يكي از واحدهاي آپارتمان 
رخ داده و باعث شده بود يكي از پسران جوان 
به شدت زخمي شود. ظاهرا جوان زخمي با 
يك گروه 5نفره درگير شده و به همين دليل 

آسيب جدي ديده بود.
پســر زخمي تحــت درمــان قرارگرفت و 
مشخص شــد كه چشــم چپش كور شده 
است. هنوز مشخص نبود كه ماجرا از چه قرار 
است تا اينكه او پس از بهبودي به مأموران 
گفت: مدتي قبل در يك گــروه تلگرامي با 
دختري جوان به نام فرانك آشــنا شدم و با 
او قرار مالقات گذاشــتم. در همان مالقات 
اول عاشقش شدم و از او خواستگاري كردم. 
او هم جواب مثبت داد و قــرار بود موضوع 
آشــنايي مان را با خانواده هايمان در ميان 

بگذاريم.
وي ادامه داد: روز حادثه فرانك را به خانه ام 
دعوت كردم و قرار بــود خواهرم نيز بيايد و 
او را ببيند. اما هنوز چند دقيقه اي از آمدن 
فرانك نگذشــته بود كه صداي زنگ خانه 
را شــنيدم. فكر كردم خواهرم رسيده اما به 
محض اينكه در را باز كــردم با 5مرد چاقو 
به دست روبه رو شــدم. آنها به سمتم هجوم 
آوردند و مرا به باد كتــك گرفتند. من آنها 
را نمي شــناختم اما فرانك مدام نام يكي از 
آنها را صدا مي زد و با گريه التماس مي كرد 
كه رهايم كنند. با شــنيدن سر و صداي ما 
همسايه ها بيرون آمدند و مهاجمان نيز فرار 
كردند. من كه به شدت زخمي شده بودم از 
هوش رفتم و چشــمانم را كه باز كردم در 
بيمارستان بودم و فهميدم با ضربه چاقوي 
يكي از مهاجمان، چشم چپم كور شده است. 
حاال هم از ضاربان شــكايت و درخواســت 

قصاص دارم.

شكايت دروغين
همزمان با ثبت شكايت شاكي كه مهدي نام 
دارد،  مرد جواني راهي كالنتري شد و از او به 

اتهام آزار و اذيت شكايت كرد.
وي گفت: مهدي در فضاي تلگرام با خواهرم 
آشنا شده و به بهانه ازدواج او را فريب داده 
است. وي خواهرم را به خانه اش كشانده و او 

را مورد آزار و اذيت قرار داده است.
شاكي جديد، برادر فرانك و يكي از ضاربان 
و عامالن كور شدن چشم مهدي بود. در اين 
شــرايط مأموران فرانك را احضار كردند تا 
حقيقت فاش شود. دختر جوان گفت: من 
و مهدي قصدمان ازدواج بــود و روز حادثه 
به خانه اش رفتم تا خواهــرش را ببينم اما 
دقايقي بعد برادرم به همراه دوستانش وارد 
خانه خواستگارم شدند و به قصد كشتن او را 

كتك زدند و زخمي كردند.
با مشــخص شــدن حقايق، برادر فرانك 
بازداشت شــد و در بازجويي ها چاره اي جز 
بيان حقيقــت نديد. وي گفــت: به تازگي 
متوجه رفتارهاي مشــكوك خواهرم شده 
بودم و مي دانستم با پســري ناشناس آشنا 
شــده و قرار مالقات دارد. روز حادثه وقتي 
مكالمه تلفني او را شــنيدم فهميدم كه با 
پسر ناشناس قرار دارد. من هم به تعقيبش 
پرداختم و وقتي ديدم وارد خانه پسر غريبه 
شد غيرتي شدم. به همين دليل به دوستانم 
زنگ زدم و آنها هم فورا خودشان را رساندند 
تا از پسر غريبه زهرچشم بگيريم و به همين 

دليل با او درگير شديم.
با اعتراف وي، همدســتان ديگر اين جوان 
مهاجم دستگير شــدند و تحقيقات در اين 

خصوص ادامه دارد.

علي اصغر طاقت دوري برادرش را نداشت
 خانواده ديري در كمتر از 2 ماه 2داغ بزرگ ديدند. 2 ماه 

قبل محمد 11ســاله، پســر بزرگ تر اين خانواده به پيگيري
زندگي خودش پايان داد كه پس از آن ادعا شد به خاطر 
اينكه گوشي موبايل نداشــته و نمي توانسته از برنامه شاد آموزش و 
پرورش استفاده كند دست به خودكشي زده است و حاال از دير خبر 
مي رسد كه علي اصغر، برادر 7ســاله او كه معلول ذهني بود در دريا 

غرق شده است.
به گزارش همشهري، اسم خانواده موسوي زاده از حدود 2 ماه قبل 
به دنبال مرگ هولناك پسر 11ساله شان به نام محمد بر سر زبان ها 
افتاد. آنها 4پسر داشتند. محمد، علي اصغر، حسين و رضا. محمد كه 
11سال داشت بزرگ ترين فرزند اين خانواده بود. همه مي گفتند كه 
او پسر آرام و نجيبي بود اما حدود 2 ماه قبل بود كه خبري تكان دهنده 
درباره او منتشــر شــد. محمد در حادثه اي عجيب و در عين حال 
دلخراش در آشپزخانه خانه شان حلق آويز شده بود و محتمل ترين 

فرضيه درباره مرگ او خودكشي بود.
او براي درس خواندن از طريق برنامه شــاد آمــوزش و پرورش نياز 

به گوشي هوشمند داشت اما به دليل شــرايط بد اقتصادي، پدرش 
نتوانسته بود برايش گوشي بخرد و خبرهاي اوليه حاكي از آن بود كه 
او از سر نداري و به خاطر نداشتن گوشي موبايل دست به خودكشي 
زده است. به دنبال انتشار اين خبر تلخ اما مدير مدرسه اي كه محمد 
در آنجا درس مي خواند مدعي شد كه مدتي قبل گوشي خودش را 
به محمد هديه داده بود تا با آن درس بخواند كه اين موضوع از سوي 
خانواده محمد هم تأييد و هم تكذيب شد تا دليل اصلي مرگ محمد 

مشخص نشود.

دومين داغ
هنوز داغ محمد براي خانواده اش ســرد نشده بود كه عصر يكشنبه 
داغ ديگري بر دل آنها گذاشته شد. علي اصغر، پسر ديگر خانواده كه 
معلول ذهني بود، همراه مادرش به خانه مادر بزرگش كه در نزديكي 
درياست رفته بود. به خاطر شرايط خاصي كه اين كودك داشت نه تنها 
خانواده اش، بلكه آشنايان و هم محلي ها توجه ويژه اي به او داشتند. 
عصر آن روز او از خانه مادربزرگ بيرون آمــد و به طرف دريا كه در 

فاصله حدود 200متري آنجاست به راه افتاد. غروب بود و هوا كم كم 
رو به تاريكي مي رفت. چند نفر از آشنايان علي اصغر را ديدند و از او 
خواستند به خانه برگردد اما پسربچه به مسيرش ادامه داد و آنها كه 
گمان مي كردند خانواده او همراهش هستند، او را به خانه برنگرداندند. 
پس از آن و تا چند ساعت هيچ كس از پسر معلول خبري نداشت تا 
اينكه چند نفر از صيادان محلي كه به اسكله برمي گشتند پيكر شناور 
او را روي آب دريا ديدند. آنها او را با خود به ساحل آوردند و از اورژانس 
كمك خواســتند. در فاصله كوتاهي امدادگران اورژانس خود را به 
ساحل رساندند و تالش كردند پسربچه را احيا كنند اما تالش شان 
فايده اي نداشت و او جانش را از دست داده بود. وقتي اين خبر به مادر 
علي اصغر رســيد، بار ديگر دنيا روي سرش خراب شد. درست مثل 
همان روزي كه فهميد محمد جانش را از دست داده است. حاال او در 
كمتر از 2 ماه 2پسرش را از دست داده و داغي سنگين بر دلش مانده 
است. براساس اين گزارش به دنبال غرق شدن پسر خردسال پيكر 
او به پزشكي قانوني منتقل شــد و پس از انجام مراحل قانوني براي 

خاكسپاري در اختيار خانواده اش قرار گرفت.

صبحوحشتدرخرمآباد
وقتي انفجار اتفاق افتاد، صدايش را 

همــه شــهر شــنيدند. هيچ كس داخلي
به درستي نمي دانســت چه اتفاقي 
افتاده است، اما زماني كه گروه هاي امداد و نجات به 
محل حادثه كه خانه اي دو طبقه بود رسيدند، با تلي 
از خاك روبه رو شــدند و بعد از ســاعت ها تالش 
توانســتند 9نفر را نجات داده و 2جسد از زير آوار 

بيرون بكشند.
به گزارش همشهري، عقربه هاي ساعت 9:15صبح 
را نشــان مي داد كه انفجاري مهيب بخشي از شهر 
خرم آباد را لرزاند. قدرت انفجــار به حدي بود كه 
صداي آن در اغلب مناطق شــنيده شد و ترس و 
وحشت را به دل ساكنان شهر انداخت. شواهد اوليه 
نشان مي داد محل حادثه كوي آبشار است. دقايقي 
بعد گروه هــاي امداد و نجات شــامل هالل احمر، 
اورژانس و آتش نشــاني راهي محل حادثه شدند. 
آنجا خانه اي دوطبقه و تقريبا نوساز بود كه حاال جز 
تيرآهن هاي درهم پيچيده و آوار چيزي از آن باقي 
نمانده بود. همچنين تا شــعاع 50متري تكه هاي 
سنگ و شيشه و آهن پرتاب شده و به ساختمان هاي 
مجاور آسيب زيادي رســيده بود. در اين شرايط 

عمليات نجات آغاز شد.
در همان دقايق اوليه 9نفر از همسايه ها كه 

آسيب ديده بودند به مراكز درماني 
منتقل شدند اما شواهد نشان 

مي داد زن و مردي ميانسال 
كه هنگام وقــوع حادثه 
در خانه حضور داشتند 
زيــر آوار مانده اند. براي 
يافتن اين 2نفر سگ هاي 
زنده ياب هالل احمر به 

محل حادثــه فراخوانده 
شــدند اما حجم وسيع آوار 

عمليات جست وجو را دشوار كرده 
بود. همه گروه هاي امدادي دست به دست 

يكديگر دادند تا اينكه ساعتي بعد با كمك سگ هاي 
زنده ياب محل مدفون شدن يكي از حادثه ديدگان 
مشخص شد. امدادگران آنجا را جست وجو كردند و 
موفق شدند مردي حدود 50ساله را از زير آوار بيرون 
بكشند. معاينه او نشان مي داد كه او در همان دقايق 

اوليه پس از انفجار جان خود را از دست داده است.
با وجود مرگ اين مرد امدادگــران اميدوار بودند 

دومين گرفتار شده در 
آوار هنوز زنده باشد. آنها 
با همه توان به جست وجو 
ادامه دادند تا اينكه دقايقي 
بعد موفق شدند در فاصله 2متري 
مرد جان باخته پيكر زني را پيدا كنند كه 
او هم بر اثر شدت جراحات وارده بر اثر انفجار و آوار 

جانش را از دست داده بود.
صارم رضايــي، مديرعامل جمعيــت هالل احمر 
لرستان كه فرماندهي اين عمليات نفسگير را به عهده 
داشت به همشهري مي گويد: انفجاري كه در كوي 
آبشــار خرم آباد اتفاق افتاد به حدي قوي بود كه 
صداي آن در بيشتر نقاط شهر شنيده شد و در همان 

دقايق اوليه 2تيم واكنش سريع به محل اعزام شدند. 
اما در ادامه و با توجه به آوار گســترده 5تيم ديگر 
نيز راهي محل حادثه شــدند و با كمك سگ هاي 

زنده ياب، عمليات جست وجو آغاز شد.
وي ادامه مي دهد: با وجود اينكه محل وقوع حادثه 
نوساز بود اما هردو طبقه به طور كامل تخريب شده 
بود و معلوم نبــود علت اصلي انفجار چيســت اما 
به دليل اينكه هيچ آتش ســوزي اي اتفاق نيفتاده، 
گزينه انفجار بر اثر گاز شهري منتفي است و به نظر 
مي رســد حادثه به دليل انفجار كپســول رخ داده 
باشــد. به گفته وي در اين حادثه 9نفر مصدوم و 
به بيمارستان عشاير خرم آباد انتقال يافتند و پيكر 

2قرباني نيز به پزشكي قانوني منتقل شد.

انفجار مهيب در ساختمان مسكوني 2كشته و 9مصدوم برجا گذاشت

2 ماه بعد از خودكشي 
دانش آموز 11ساله ديري، برادر 
8ساله اش در دريا غرق شد

طرح مشكل از شما، پيگيري از ما 
سرويس سخنگاه كه محل دريافت انتقادات، پيشنهادها و پيام هاي 
پرمهر شما مخاطبان محترم اســت درنظر دارد موضوعات مورد نظر 
شما را به طور خاص پيگيري كند. در اين راستا مشكالت و مسائل شهر، 
محله و استان خود را  از طريق سامانه پيامكي، سامانه دريافت پيام هاي 
صوت يا تلگرام كه شماره و آدرس آنها در باالي همين ستون به چاپ 
رسيده، ارسال كنيد تا ما موضوع شما را با مسئول يا سازمان مربوط 
پيگيري كنيم. براي انجام بهتر اين چرخه سازنده، چنانچه مي دانيد 
مسئول و سازمان حل كننده موضوع كيست، آن را به ما معرفي كنيد 
و نام و شــماره تماس خود را به صورت كامل براي ما بگذاريد. منتظر 

دريافت پيام هاي شما هستيم.
سرويس سخنگاه

پيام سخنگاه
»جســد شــيما را در جاده چالوس رها كردم و وقتي 
دستگير شــدم براي اينكه زمان بخرم به دروغ مدعي 

شدم جسد را در حاشيه رود ارس رها كرده ام.«
اين تازه ترين اعتراف مردي 62ساله به نام بهلول است 

كه راز گم شدن دختري به نام شيما را در سينه دارد.
به گزارش همشــهري، شــيما دختر نوجواني بود كه 
26مرداد سال گذشــته ناپديد شد. او آخرين بار براي 
خريد از خانه بيرون رفت و ديگر برنگشت. تحقيقات 
پليس نشان مي داد كه وي آخرين بار حوالي ترمينال 
بيهقي تهران بوده كه با بررســي تصاوير دوربين هاي 
مداربسته ترمينال، مشخص شد كه مردي او را سوار 
بر خــودروي پژو پارس ســفيد كرده و بــا خود برده 
است. مالك خودرو مردي 62ســاله به نام بهلول بود 

كه بازداشت شد اما ادعا كرد از سرنوشت شيما خبري 
ندارد. اين مرد آزاد شد اما مدتي قبل با انتشار فيلمي در 
شبكه هاي اجتماعي كه در آن پدر شيما از رئيس قوه 
قضاييه براي پيدا كردن دخترش كمك مي خواست، 
رســيدگي به پرونده ازسر گرفته شــده و بهلول كه 
تنها مظنون پرونده بود بار ديگر بازداشــت شد. او اين 
بار در جريان تحقيقات گفت: با ماشينم مسافركشي 
مي كردم. يك روز شــيما سوار ماشــينم شد و با هم 
حرف زديم. در ميان صحبت هايش متوجه شدم كه با 
خانواده اش قهر كرده و نمي خواهد به خانه برود. چون 
تنها زندگي مي كردم شيما را به خانه ام دعوت كردم و 
گفتم مي تواند تا زماني كه با خانواده اش آشتي نكرده 
در خانه من بماند. وي در ادامه گفت: او حدود 2هفته در 

خانه ام بود اما من وي را نكشتم و مرگ او يك حادثه بود. 
او مشكل خاصي نداشت اما يك روز صبح از خواب بيدار 
شدم و ديدم شيما نفس نمي كشد و مرده است. من هم 
جسد او را به زادگاهم بردم و كنار رود ارس دفن كردم.

بعد از اعتراف بهلول،  تيمي از كارآگاهان جنايي پايتخت 
راهي محلي شدند كه بهلول نشاني اش را داده بود اما 
جست و جوي آنها در حاشيه رود ارس براي پيدا كردن 

جسد شيما نتيجه اي نداشت.

اعتراف جديد 
بازجويي از بهلول ادامه داشت و به نظر مي رسيد كه او 
حقايق را كتمان مي كند. تا اينكه ديروز ادعاي تازه اي 
درباره محل دفن جســد پيش روي تيم تحقيق قرار 

داد. وي گفت: وقتي شيما حالش بد شد و جانش را از 
دست داد، جسدش را الي پتو پيچيدم و به سمت جاده 
چالوس رفتم. در بين راه توقف كردم و وارد يك جاده 

2باجناق از سنگاپور، طالي تقلبي مي خريدند و به طالفروشان تهراني 
مي فروختند اما پس از فروش صدمين شمش لو رفتند و دستگير شدند.

به گزارش همشــهري، نهم آذر ماه مالك يك طالفروشي در منطقه 
قلهك با پليس تماس گرفت و گفت چند روز قبل به دام يك كالهبردار 
بدل انداز گرفتار شــده و امروز بار ديگر قرار اســت اين كالهبردار به 
مغازه اش برود. مرد طالفروش در توضيح ماجرا گفت: چند روز پيش 
مردي به مغازه طالفروشي ام آمد و 4قطعه شمش طالي 24عيار يك 
اونسي را به من فروخت. او مدعي بود كه شمش ها را يكي از بستگانش 
از خارج از كشور آورده است. به او اعتماد كردم و شمش ها را خريدم 

اما بعدا متوجه شدم كه طالها بدلي بوده و هيچ ارزشي نداشته 
است. من هم دسترسي به فروشنده كالهبردار نداشتم 

تا اينكه شب قبل دوباره او با من تماس گرفت و 
مدعي شد كه فاميلش مجددا 36قطعه شمش 

طال از خارج آورده و مي خواهد بفروشد. 
وي ادامه داد: او قرار است تا دقايقي بعد براي 

فروش شمش هاي قالبي به مغازه ام بيايد.
پس از اين تماس مأمــوران كالنتري124 
قلهك راهي مغازه طالفروشي شدند و متهم 

را بازداشت كردند. در بازرسي از وي 36قطعه 
شــمش طالي تقلبي كه قرار بود به طالفروش 

بفروشد نيز كشف شد. متهم در بازجويي ها چاره اي 
جز اقرار به كالهبرداري و بدل اندازي نديد و به مأموران گفت: 

چند وقت قبل با همدستي باجناقم تصميم به كالهبرداري از طريق 
فروش شمش هاي تقلبي گرفتيم. وي ادامه داد: شمش ها را باجناقم از 
سنگاپور خريده بود. او در سفر به اين كشور با فردي كه اهل سنگاپور 
بوده آشنا شده و طالهاي بدلي را از او خريد و پس از انتقال به ايران با 
همدستي يكديگر فروش طالهاي تقلبي را شروع كرديم. متهم 45ساله 
ادامه داد: معموال طالها را به طالفروشي ها مي فروختيم، برخي از آنها 
متوجه بدلي بودن آن مي شدند و ما نمايش بازي مي كرديم و مي گفتيم 
شمش ها را از سنگاپور خريديم و خودمان نيز فريب خورده ايم. برخي 

ديگر اما متوجه نمي شــدند و به راحتي مي خريدند. 
طالفروشي كه ما را به پليس لو داد بار اول شمش ها را خريد 
و من تصور كردم كه او متوجه تقلبي بودن آن نشــده است. به همين 
دليل تصميم گرفتم برخي از شمش هاي ديگر را به او بفروشم اما خبر 

نداشتم كه او دست مرا خوانده است. 
با اعتراف اين متهم، باجناق وي نيز دستگير شد و آنها در بازجويي ها به 
100فقره بدل اندازي و به جيب زدن ميلياردها تومان پول اقرار كردند.

ســرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشــگيري تهران در اين 
خصوص گفت: متهمان با دستور قضايي روانه زندان شدند و تحقيقات 

از آنها ادامه دارد.

فرعي شدم. پس از آن جسد را همان حوالي رها كردم.اعترافاتتازهمتهمبهقتلشيمادردادسرايجنايي
وي در پاسخ به اين سؤال قاضي كه چرا تا كنون ادعاي 
ديگري را درباره محل دفن جسد مطرح كرده بودي؟ 
پاسخ داد: مي خواستم كمي زمان براي خودم بخرم و 
مسير تحقيقات را تغيير بدهم. درواقع نيتم اين بود كه 
روند تحقيقات در اين پرونده طوالني تر شود تا شايد 
من آزاد شوم اما وقتي فهميدم كه آزادي در كار نيست، 

تصميم گرفتم حقيقت را بگويم.
بعد از اعترافات تــازه بهلول كه ديروز در دادســراي 
جنايي تهران مطرح شد بازپرس جنايي از تيم تحقيق 
خواست با اســتعالم از كالنتري هاي مستقر در جاده 
چالوس تحقيق كنند كه آيا در اين مدت جســدي با 
مشخصات شيما در آنجا كشف شده است يا نه. از سوي 
ديگر گروهي از مأموران به همراه بهلول راهي منطقه 
خواهند شد تا با جست وجو در محلي كه وي مي گويد، 

شايد بتوانند آثاري از جسد پيدا كنند.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از كشف لباس عروس آغشته به 
مخدر شيشه قبل از ارسال به اروپا خبر داد. سرهنگ عبدالوهاب حسنوند به ايسنا 
گفت: مدتي پيش مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر تهران از قصد قاچاقچيان 
براي قاچاق مواد مخدر در پوشش لباس عروس به يكي از كشورهاي اروپايي با 
خبر شدند و رسيدگي به موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. وي ادامه داد: 
بررسي ها نشان مي داد كه اين افراد لباس عروس را به مخدر شيشه مايع آغشته 
كرده و مي خواهند از طريق پست آن را به اروپا ارسال كنند. بنابراين با هماهنگي 
قضايي، مأموران وارد عمل شــدند و اين لباس عروس را قبل از ارسال پستي به 
اروپا كشف و 2متهم را در ارتباط با اين ماجرا دستگير كردند. رئيس پليس مبارزه 
با مواد مخدر تهران گفت: اين نوع مواد مخدر كه به شــكل مايع است از كشور 
افغانستان وارد ايران شده و قاچاقچيان با آغشته كردن آن به تار و پود لباس، اين 
محموله را قاچاق و پس از رسيدن به مقصد، طي فرايندي دوباره آن را از لباس 

استخراج و استفاده مي كنند كه در اجراي نقشه خود ناكام ماندند.

خريدطاليتقلبيازسنگاپور،فروشدرايران قاچاقشيشهبهاروپا
بالباسعروس



2 چهارشنبه 12 آذر 99  شماره 8100 18 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

   طهمورث و ادامه بازي مرحوم گرجستاني
سياوشطهمورثكهنقشناتمامزندهيادسيروسگرجستانيرادرســريالشرمبهپايانرسانده،
بهعنوانبازيگرجانشــين،بهبينندگانمعرفيشــد.اودربخشهاييازصحبتهايشپيشازآغاز
نقشآفرينيعنوانكردكهابتدادلشنميآمدهتاجايمرحومگرجســتانيرادراينسريالپركند.
طهمورثكهبازياودرمجموعهتلويزيونيشرمازامشبوهمزمانباششمينقسمتازسريالآغاز
شد،دراواسطپخشدربارهاينجايگزينيتوضيحاتيراارائهكرد.اوخطاببهبينندگانسريالشرم
گفت:»دراينموقعيتبدوبيماريكروناوديگرمســائلومشكالت،اميدوارمحالشماخوبباشد.
متأســفانهجلويخيليازاتفاقاترانميتوانگرفت.مدامداريمتسليتميگوييموتسليتمعناي
خودشراازدستدادهاست.مادچاراينتسليتگفتنهاشدهايم.«طهمورثاضافهميكند:»يكي
ازهنرمندانخوب،آقايگرجستانيرفت؛بدونخداحافظيرفتومارامتأسفكرد.دوستانمانده
بودندكهمرحومگرجستانيباخودشنقشعزيزآقاراهمبردهونقشعزيزآقابدونسيروسماند.به
منگفتندبياعزيزآقارازندهكنتابارديگرسرپاشود.دلمنميآمدامامجبورشدمعزيزآقارابهياداو

زندهكنم؛اميدوارممراجايعزيزآقابپذيريد.«

آخرينبازيگرجستاني

بازگشتپورعربوشجاعكاوهبهتلويزيون

طهمورثجايگزينمرحومگرجستاني

ري
 باق

ين
 مع

ها: /
س 

عك

ازميانسريالهاييكهدراين
شبهايقرنطينهرويآنتنگزارش

ميرود،سريال»شرم«احمد
كاورياســت؛ســرياليكهتوانستهجزو
مجموعههايپرمخاطبباشد.سريالشرماز
هفتهاولآذرماهجايگزينســريال»صفر
بيستويك«جوادرضويانوسيامكانصاري
شد؛سريالي30قسمتيكهازشبكه3پخش
ميشــودواحمــدكاوري،كارگردانيو
اميرمهديپوروزيري،تهيهكنندگيآنرا
برعهدهدارد.اينســريالارديبهشتماه
سالجاريآمادهتصويربرداريشد.بااين
حال،پسازچندماهسختيوروبهروشدنبا
چالشهاييهمچونمــرگناگهانيبازيگر
شناختهشده)سيروسگرجستاني(وشيوع
ويروسكرونا،ســرانجامماهگذشــتهدر
پرديستئاترخاورانتهرانتصويربرداريآن

بهپايانرسيد.

يكملودراماجتماعي
قصه  سريال روايتگر زندگي چند خانواده است 
كه هر كدام از شخصيت هاي آن گرفتاري هاي 
خاص خود را دارند كه درنهايت همه آنها با يك 
نخ تســبيحي به هم وصل مي شوند. سناريوي 
سريال را سعيد فرهادي نوشته كه سابقه نگارش 
سريال هاي »پريا« ساخته حسين سهيلي زاده و 

»تا ثريا« ساخته سيروس مقدم را هم دارد.

وداعباگرجســتانيوبازگشتپورعربو
شجاعكاوه

 اين ســريال آخرين حضور مرحوم ســيروس 
گرجســتاني در دنياي بازيگري و بازگشــت 
ابوالفضل پورعرب به يك سريال تلويزيوني بعد 
از 4سال اســت. همچنين، اردالن شجاع كاوه 
پس از 10 ســال غيبت در تلويزيــون، در اين 

سريال مقابل دوربين رفته است.

نقشعزيزآقارابرايگرجستانينوشتيم
احمــد كاوري، كارگردان اين ســريال درباره 
جايگزيني سياوش طهمورث به جاي مرحوم 
سيروس گرجستاني به همشــهري مي گويد: 
»كاراكتر عزيزآقا را براساس مرحوم گرجستاني 
طراحي كرده بوديم و از آنجا كه در اواسط كار 
مرحوم گرجستاني را از دست داديم، بازطراحي 
اين شــخصيت متناســب با يك بازيگر ديگر 
براي ما بسيار ســخت بود، اما بعد از درگذشت 
ناگوار گرجســتاني، با تهيه كننده و عوامل كار 
كه گفت وگو كرديم به اين نتيجه رسيديم كه 
بايد اين اتفاق به شــكلي بيفتد كه ياد مرحوم 
گرجستاني به بهترين شــكل ممكن ماندگار 
شود و حاصل زحمت ايشان كه اين مدت با ما 

همراه بودند، هدر نرود.«

يكريسكبزرگ
اين كارگــردان ادامه مي دهــد: »گزينه هاي 
مختلفي را بررســي كرديم، اما به خاطر اينكه 
سياوش طهمورث دوستي ديرينه اي با مرحوم 
گرجستاني داشــت و هم توانمندي انتقال آن 

اتمســفر و آن حال و هوا را دارا بــود، كار را به 
ايشان ســپرديم. اين دو عزيز سابقه همكاري 
مشترك با هم داشــتند و در نمايش »معركه 
در معركه« نيز بــا هم كار كــرده بودند. واقعاً 
اين جايگزيني هم براي مــا و هم پذيرش آن 
براي آقاي طهمورث سخت بود، ولي درنهايت 
احساس كرديم كه مخاطب حق دارد كه آخرين 
هنرنمايي مرحوم گرجستاني را ولو آنكه ناتمام 
مانده باشد در تلويزيون ببيند و ريسك تغيير 
بازيگر يك نقش را پذيرفتيــم و اميدوارم كه 
نتيجه اين ريسك براي مخاطبان رضايت بخش 

بوده باشد.«

قدردانطهمورثهستيم
اميرمهدي پوروزيري، تهيه كننده اين سريال 
به همشــهري مي گويد: »درگذشــت مرحوم 
گرجستاني بسيار تلخ و در عين حال شوكه آور 
بود؛ چراكه ما زمان زيادي را در كنار ايشــان 
گذرانده  بوديم و بــراي خلق هرچه بهتر نقش 
»عزيزآقــا« بارها با ايشــان گفت وگو كرديم. 
ايشان هم كه نزديك به 45سال سابقه فعاليت 
هنري داشتند، كامال همراه بودند و براي بهتر 
شدن ســريال تالش مي كردند.« وي توضيح 
مي دهد: »بعد از درگذشت ايشان، گزينه هايي 
كه شايسته ادامه اين مسير بودند و جايگاهي 
هم سنگ مرحوم گرجستاني داشتند را بررسي 
كرديم تا به كسي برسيم كه هم متناسب اين 
نقش باشد و هم جايگاه هنري و كسوتي نزديك 
به مرحوم گرجستاني داشــته باشد. به خاطر 
ضيق زماني هم به طور همزمان با چند نفر وارد 
مذاكره شديم، اما برخي از عزيزان هنرمند كه 
متوجه ضيق زماني و فشــار روانــي اين اتفاق 
بر گروه بودند، تالش مي كردنــد از اين ماجرا 
سوءاستفاده كنند و شــرايط عجيب و غريب و 
عددهاي هنگفتي را به عنوان پيش شرط مطرح 
مي كردند. اما خوشــبختانه جناب ســياوش 
طهمــورث كه جايــگاه شناخته شــده اي در 
بازيگري كشورمان دارند، قبول زحمت كردند 
و ادامه اين نقش را عهده دار شدند كه اين اتفاق 
هم با ســطح كيفي كاماًل خوبي رقم خورد. اما 
شــهامت پذيرش ادامه نقش بعــد از مرحوم 
گرجســتاني چيزي بود كه بابــت آن قدردان 

جناب طهمورث هستم.«

سازندگان »شرم« از بازي مرحوم گرجستاني و چگونگي جايگزين شدن سياوش طهمورث گفتند

ريسكي كه جواب داد
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

سريال

»نون.خ«براينوروزساختهميشود
مديران سازمان تمايلي براي ساخت »پايتخت 7« ندارند

آدمفروش-پلبيتي
كتاب آدم فروش اثر پــل بيتي در 
ســال2016 جايــزه ادبــي بوكر 
)من بوكر( را به  خود اختصاص داد. 
موضوع اين كتاب هويــت نژادي، 
تبعيض نژادي و بي عدالتي است كه 
عليه آمريكايي هــاي آفريقايي تبار 
همچنان در آمريكا وجود دارد. پل 
بيتي در اين كتاب با استفاده از زبان 
طنز و كمدي داستان تداوم تبعيض 
نژادي در آمريكا را درحالي كه ظاهرا 
سال هاســت ديگر تبعيض نژادي 
عليه ســياهان اعمال نمي شــود، 
روايت مي كنــد. در واقع پل بيتي با 
نگارش اين كتاب قصد داشــته به 
مخاطبان خود اينگونه القا كند كه 
دوران تاريخي صرفا مانند كتابي ورق نمي خورند و ما از آن عبور 
نمي كنيم، بلكه جلوه هايي از تاريخ گذشــته در تاريخ معاصر نيز 
به چشم مي خورد. شــخصيت اصلي كتاب »آدم فروش« كه نام 
كوچكش در كتاب عنوان نمي شــود و با نام مســتعار »بن بن« 
خوانده مي شــود، يك آمريكايي آفريقايي تبار اســت. داستان 
بــا گفت وگويي از مقدمه كتــاب »مرد نامرئي« رالف اليســون 
آغاز مي شود. »من يك مرد نامرئي هســتم«؛ اين آغاز سخناني 
است كه قهرمان داســتان در دادگاه براي دفاع از خودش مطرح 
مي كند. جرم او آنطور كه خودش توضيح مي دهد اين اســت كه 
واژه نژادپرستي را در جايي كه در دوران پس از نژادپرستي به سر 
مي برد زمزمه كرده است. سيدسعيد كالتي، كتاب »آدم فروش« 
را به فارســي برگردانده و نشر ســتاك نيز آن را به چاپ رسانده 

است.

ازشنوخاكستر-ايميهارمون
داستان جذابي است از »ايمي هارمون« از نويسندگان كتاب هاي 
پرفروش. اين داســتان در ايتاليايي اشغال شده توسط آلمان در 
1943 روايت مي شود. پس از اشــغال ايتاليا توسط ارتش آلمان 

نازي، يهوديــان در معرض خطري 
جدي قرار گرفته اند. ســال ها قبل 
اما، »اوا روسلي« دختركي يهودي 
و »آنجلو بيانكي« پسركي مسيحي 
با يكديگر در يك خانــواده بزرگ 
مي شــوند، پس از گذشت چندين 
سال اين دو عاشق يكديگر مي شوند. 
اما آنجلو دعوت به خدمت در كليسا 
مي شود و به رغم احساسات عميقي 
كه نسبت به اوا دارد، ترجيح مي دهد 
كشيش شود. بيش از يك دهه بعد و 
در زماني كه ايتاليا به اشغال آلمان 
نازي درآمده، آنجلو يك كشــيش 
كاتوليك است و اوا نيز زني است كه 
از چنگ گشــتاپو در حال فرار بوده 
و جايي براي پناه بردن به آنجا ندارد. آنجلو، اوا را در يك صومعه 
پنهان مي كند. در اينجا اوا متوجه مي شود كه او يكي از تعداد زياد 
يهودياني است كه توسط كليساي كاتوليك به آنها پناه داده شده 
است. كتاب »از شن و خاكستر« توسط بهاره هاشميان به فارسي 

ترجمه شده و نشر هاشمي نيز اين كتاب را انتشار داده است.

مرگدردستاناو-اوتسامشفق
مرگ در دستان او، جديد ترين رمان اوتسا مشفق است كه در ژانر 
تعليق  و ترسناك ماوراءالطبيعي نگاشته شده است. اوتسا مشفق، 
نويسنده آمريكايي از پدري ايراني اســت كه براي نخستين بار 
نامش با رمان »آيلين« كه در ايران توسط مهدي موسوي ترجمه 
شده، مطرح شد. اوتسا مشفق اما در رمان جديد خود به داستان 
دختري مي پردازد كه با سگش در حال قدم زدن در نزديكي يك 
جنگل اســت كه به كاغذي برمي خورد كه زير يك ســنگ قرار 
داده شده است. در اين كاغذ فردي با دستخط خود نوشته: »نام 
او ماگدا بود، هيچ گاه راز قتل او برمال نخواهد شــد، بدن بي جان 
او اينجاســت، من او را نكشــته ام.« با ديدن اين دست نوشــته، 
فرضيه هاي زيادي درباره اينكه ماگدا كه بوده و چگونه كشــته 
شده در ذهن اين دختر شــكل مي گيرد. رضوان برزگر حسيني 

اين كتاب را به فارســي برگردانده 
و  نشــر گويا »مرگ در دستان او« 
را در سال1399 انتشار داده است. 
يكي ديگر از رمان هاي مشــفق در 
ســال2014 با عنوان »مك گلو« 
در فهرســت نهايي جايزه بوكر قرار 
داشــت. او همچنين براي نگارش 
رمان »آيلين« در سال2016 مورد 
تحســين منتقدان قرار گرفت و در 
همين سال موفق به دريافت جايزه 
»بنياد همينگوي« شــد. »دلتنگ 
جهاني« از جمله كتاب هاي معروف 
ديگر  مشفق  است كه در سال 2017 

انتشار يافت.

اينخانهمالمناست-آنتايلر
»ايــن خانــه مال مــن اســت« در 
سال2015 در فهرست نهايي نامزدان 
دريافت جايزه من بوكر قرار داشت. اين 
رمان همچنيــن پرفروش ترين كتاب 
نيويورك تايمز در ســال2015 لقب 
گرفت. يواس اي تودي و واشنگتن پست 
نيز اين رمان را در فهرســت 10كتاب 
برتر ســال خود قرار داده بودند. رمان 
»اين خانه مال من است« به داستان 
3نسل از خانواده »ويتشانك« در 7دهه 
از قرن بيستم مي پردازد. اين داستان 
درباره اختالفات، كينه ورزي، عشق ها 
و بخشش ها و لذت در كنار هم بودن 
اعضاي اين خانواده اســت. تاكنون از 
آن تايلر 5كتاب به فارسي برگردانده 
شده و در ايران انتشار يافته است؛ كتاب هاي »وقتي بزرگ بوديم«، 
»حفره اي تــا آمريكا« و »مرگ مورگان« كه توســط كيهان بهمني 
ترجمه شده اند، كتاب »نقب زدن به آمريكا« كه گلي امامي به فارسي 

برگردانده و كتاب »اين خانه مال من است« كه توسط شبنم سميعيان 
به فارسي ترجمه شده است. آن تايلر، نويسنده و منتقد آمريكايي است 
كه نامش براي ايراني ها، هم به دليــل رمان هايش و هم به دليل تقي 

مدرسي كه پيش تر همسرش بوده، آشناست.

تمامآنچهكههرگزبهتونگفتم-سلستاينگ
اين كتاب عنوان پرفروش ترين كتاب 
آمازون را از آن خود كرده. تراژدي هاي 
خانوادگي همــه روزه اتفاق مي افتند. 
سلســت اينگ در كتاب خود تصميم 
گرفتــه يكــي از دردآورتريــن اين 
تراژدي هــا را روايت كنــد. قابل باور 
نيست كه »تمام آنچه كه  هرگز به تو 
نگفتم« نخستين كتاب سلست اينگ 
باشد، چراكه توصيفات در اين كتاب 
بسيار زنده هســتند و شما با خواندن 
آن به اين باور مي رســيد كه در حال 
خواندن كتابي از يك نويسنده باتجربه 
هســتيد. در اين كتاب به بسياري از 
پرســش هاي جديــد در حوزه هاي 
اجتماعي و شــخصي پرداخته شده 
است. خوانندگان اين كتاب بي ترديد، نسبت به موضوعات طرح شده در 
آن بي تفاوت نخواهند بود. كتاب »تمام آنچه كه  هرگز به تو نگفتم« با 
مرگ ليديا شروع مي شود. دختر 16ساله اي كه در خانواده اي به ظاهر 
آرام بزرگ شده است. پدر خانواده يك مهاجر چيني ساكن آمريكاست 
كه به دليل رفتارهاي تحقيرآميزي كه با والدينش در گذشــته شده، 
عقده رســيدن به موقعيت اجتماعي مناســبي را دارد. جيمز استاد 
دانشگاه مي شود و با همسرش مارلين در يكي از كالس هاي درسش 
آشنا مي شود. مارلين هدف پزشك شدن را در سر مي پروراند، اما بعد 
از تولد 2فرزندش متوجه مي شود كه تبديل به زني خانه دار شده است؛ 
پس خانه را با هــدف ادامه تحصيل ترك مي كنــد و اين اتفاق براي 
دختر كوچكش »ليديا« ضربه بزرگي است و باعث مي شود او به فكر 
از بين بردن خود بيفتد. اين كتاب توسط مرضيه خسروي به فارسي 

برگردانده شده و توسط انتشارات كوله پشتي به چاپ رسيده است.

شيوعويروسكرونا
مقطعي تغييــرات
وگســتردهايرادر
شــئونمختلفزندگيوبهويژهعــاداتاهاليفرهنگ
پديدآورده.تاپيشازاينعالقهمندانبهكتاببامراجعه
حضوريبهكتابفروشيهاوكتابخانههارمانهاوكتابهاي
موردعالقهخودراتهيهميكردنــدوبرايمطالعهبهخانه
ميبردند،اماامروزوبااجرايســختگيرانهترپروتكلهاي
مربوطبهويروسكروناديگردســتكمتامدتيكسال
ديگر،اينامكانبرايعالقهمندانبهرمانهايداســتاني
مقدورنخواهدبودكهبتوانندبهصورتحضورينسبتبه
خريدوتهيهكتابهايموردعالقهخــوداقدامكنند.در
غيابفعاليتهايحضوريدرحــوزهكتابوكتابخواني،
فعاليتهايآناليندراينحوزهبسيارپررنگترازقبلشده؛
بهويژهآنكهرمانهايجديديكهدرسالهاياخيربهچاپ
رسيدهوتوسطمترجمانايرانيبهفارسيبرگرداندهشده
نيزدرفضايمجازيبرايعالقهمندانبهكتاب،قابلدسترس
است.اكنونباتوجهبهخانهنشينياجباريناشيازويروس
كرونا،بهنظرفرصتمناســبياستتاعالقهمندانبهرمان
ازظرفيتفضايمجازياستفادهكنندوبهتهيهكتابهاي
موردعالقهخودبپردازند؛كتابهايداستانيباموضوعات
روزوكتابهايداستانيباموضوعاتتاريخي،خانوادگيو
روانشناسيميتوانندازجملهكتابهايسرگرمكنندهبراي
دورهقرنطينهخانگيباشند.دراينمطلب5كتابازدنياي
داستانكهبهفارسيترجمهشدهودربازاركتابنيزموجود
هســتند،بهخوانندگانايرانيعالقهمندبهحوزهداستان

معرفيميشود.

رمان هاي سرگرم كننده براي روزهاي كسالت آور 
5رمانمناسب 

برايروزهايقرنطينه
كتاب

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

با شــروع اخبار مبني 
بر ســاخت فصل هفتم 
ســريال »پايتخــت« 
بــراي نــوروز 1400 و 
براي شبكه يك، هنوز 
مديــران ســيما آن را 
تأييد نكرده اند و به نظر 
مي رســد با توجــه به 
حواشي فصل ششم اين 
سريال، مديران ترجيح 
مي دهند كه فصل سوم 
»نون. خ« توليد شود و 
براي نوروز از شبكه يك 

روي آنتن برود.
 به گزارش همشهري، خرداد ماه سال جاري بعد از 2 ماه از پايان ناگهاني 
فصل ششم سريال پايتخت آن  هم به شــكل ناقص، سيروس مقدم، 
كارگردان سريال »پايتخت« خبر از توليد پايتخت 7 براي نوروز 1400 
داد و عنوان كرد كه وقتي سفارش به ساختن ادامه پايتخت مي شود، 
يعني مشكالت حل شده و تلويزيون از ما طرح پايتخت 7 را خواسته 
است. ان شــاءاهلل با رفع دلخوري ها اين مجموعه نوروز1400 پخش 
مي شود. وي همچنين عنوان كرد كه عوامل پايتخت انتظار يك تشكر 
خشك و خالي داشتند كه با درايت دوستان ماجرا در حال حل شدن 
است و تمامي اين حواشي از بين مي رود. تلويزيون خانه ماست و در 
هر خانواده اي دلخوري پيش مي آيد ولي دائمي نيست و بازهم سر يك 
سفره هستيم. با توجه به صحبت هاي مقدم، زمزمه ساخت فصل هفتم 
قوت گرفت. ســريالي كه در نوروز 99 نيمه كاره به پايان رسيده بود و 
اعالم شد كه با كم شدن ويروس كرونا مابقي قسمت هاي آن ساخته و 

پخش مي شود و اين كار هيچ وقت به مرحله اجرا نرسيد.
از يك ســو، 6 ماه از اظهارات ســيروس مقدم مي گذرد، اما خبري از 
نگارش سريال و توليد آن نيست؛ ســريالي كه در 6فصل قبلي جزو 
پربيننده ترين سريال ها بود. از ســوي ديگر با توجه به واكنش هاي 
توييتي به نظر مديران ســيما تمايل چنداني به ادامه سريال و توليد 
آن ندارند. تا جايي كه ســريال جايگزين نوروزي براي شــبكه يك 
مشخص شده و قرار است »نون. خ« ســعيد آقاخاني نوروز 1400 از 
شبكه يك پخش شــود. فصل اول و دوم »نون. خ« توانست مخاطب 
خود را داشته باشد. سازندگان تصميم به ادامه نگارش و توليد سريال 
گرفتند. پيش توليد اين سريال از اواسط تابستان امسال آغاز شده و 
تصويربرداري آن از اواسط مهر ماه و با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي 
در تهران آغاز شده است. عالوه بر بازيگران 2فصل پيش، اكبر عبدي 
به عنوان بازيگر جديد به جمع بازيگران اضافه شده  و علي صادقي نيز 

كه در فصل دوم حضور نداشت، در اين فصل حضور دارد.

خبر روز

كارگردانسريالهايتاريخي
وساخت»سرزمينپريزاد«

سريال »ســرزمين پريزاد« به كارگرداني 
محمدرضــا ورزي كــه از روي يك رمان 
تاريخــي نوشــته شــده، بــه زودي وارد 

پيش توليد خود مي شود.
به گــزارش همشــهري، محمدرضا ورزي 
را به واسطه ساخت ســريال هاي تاريخي 
مي شناسند. »معماي شاه« در حوزه تاريخ 
پهلوي از آخرين ســريال هاي محمدرضا 
ورزي است كه در زمان پخش واكنش هاي 
مختلفــي را هــم در برداشــت. »عمارت 
فرنگــي«، »ســتارخان«، »ايراندخت«، 
»سال هاي مشــروطه« و »تبريز در مه« از 
ديگر ساخته هاي اين كارگردان جوان است؛ 
كسي كه هميشــه در حوزه تاريخ معاصر 
سريال مي سازد و هميشه سريال هايش با 
واكنش هاي مختلف از ســوي كارشناسان 
روبه رو مي شود؛ اما تماشاگر عمومي خود 

را داشته و دارد.
ورزي ايــن روزهــا در تــدارك ســاخت 
جديدترين سريال خود است و پيش توليد 
را به زودي آغاز خواهد كرد. او قرار اســت 
سريالي با نام »ســرزمين پريزاد« را بسازد 
كه از 2سال پيش نگارش فيلمنامه آن آغاز 
شده بود. ورزي پيش از اين درباره سريالش 
گفته بود كه اين سريال براساس يك رمان 
تاريخي توليد مي شود و تا فيلمنامه سريال 
كامل نشود، آن را كليد نمي زند. فيلمنامه 
اين ســريال در 30 قســمت 50 دقيقه اي 
نوشــته مي شــود و ورزي سرپرســت 
فيلمنامه ســريال اســت كه در سيمافيلم 
ســاخته مي شــود. همچنين پيش از اين 
مصطفي شــريفي تهيه كننده بود و اكنون 
تهيه كنندگي ســريال را مسعود عجمي بر 

عهده دارد.
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كيوسك

3كشــور اروپايــي 
نســبت بــه همــه 
تعهدات خود ذيل برجــام پابرجا بوده اند؛ 
تعهداتي شامل برداشته شدن تحريم هاي 
اروپا عليه ايران، ادامه همكاري در زمينه 
توســعه برنامه غيرنظامي هسته اي ايران 
و ارتقــاي روابط اقتصادي بــا تهران. تنها 
در ســايه افزايش همــكاري و گفت وگو 
اســت كه مي توان باعث به وجــود آمدن 
اعتماد و اطمينان بين همه طرف ها شــد. 
اعتمادسازي بايد شامل اقدامات مشخص 

توسط همه طرف ها باشد.
 براي بســياري از مردم، 
هنوز ماجراي بدهــي 450ميليون 
پوندي بريتانيا به ايــران در قرارداد 
خريد تانك هاي چيفتن يك ســؤال 
بزرگ اســت. قرار بود جلسه دادگاه 
در تاريخ 4نوامبــر )14آبان( برگزار 
شود، اما دادگاهي تشكيل نشد. چرا 
روند تشكيل دادگاه و تعيين تكليف 
اين بدهي اينقدر طوالني شده است؟ 
اساسا دولت شما قصد پرداخت اين 

بدهي را دارد؟
هم اكنــون كــه گفت وگوهــاي حقوقي 
همچنان ادامه دارند، من نمي توانم درباره 
جزئيات ريز اين پرونــده نظري بدهم. اما 
هم ايران و هم بريتانيا تالش بسيار زيادي 
براي حل اين پرونده انجام داده اند. بريتانيا 
همچنان به تالش خــود ادامه مي دهد و 
به دنبال يافتن همــه راه هاي ممكن براي 
پرداخت اين بدهي و بسته شدن اين پرونده 

است.
فكر مي كنيد حل اين اختالف 
ديرينه، تأثيري بــر بهبود روابط ميان 

دوطرف داشته باشد؟ 
ما اميدواريم كــه پرداخت اين بدهي قدم 
مثبتي براي بهبــود روابط بيــن ايران و 

بريتانيا باشد. از زماني كه اين سفارتخانه 
در ســال2015 بازگشايي شــد، هدف ما 
همواره اين بوده كه اين تصور نادرســت 
را كه بريتانيا قابل اعتماد نيســت اصالح 
كنيــم و همزمان روابط بين دو كشــور را 
در زمينه هايي همچــون تجارت، فرهنگ 
و همكاري دانشــگاه هاي دو طرف تقويت 
كنيم؛ چراكه اين كار باعث كمك به هر دو 

كشور مي شود.
 عمليات ســاخت رآكتور 
جديد ايران با خروج آمريكا از برجام 
عمال متوقف شده؛ با توجه به اينكه 
انگليس رئيس كارگروه مربوطه است، 

آخرين وضعيت پروژه چگونه است؟
ايــن درســت نيســت. دانشــمندان و 
متخصصان برجســته انگليسي كار خود 
را روي طراحــي رآكتور هســته اي اراك 
ادامه داده اند و اين كار بــا وجود تصميم 
آمريكا مبنــي بر عدم تمديــد معافيت ها 
براي اين پروژه بوده كه ما طبعا از اين اتفاق 
متأســف شــديم. بريتانيا به همراه چين 
هدايت اين پــروژه را در دســت دارد و ما 
همچنان پشــتيباني خود را از اين پروژه 
ادامه مي دهيم كه يكي از تعهدات ما طبق 

برجام است.
ضرورت حــل بحران هاي 
منطقه اي، دائما از ســوي طرف هاي 
مختلف مطرح شده است. نگاه بريتانيا 
به توانايي ايران در حل بحران هاي يمن، 

عراق، سوريه و افغانستان چيست؟
در سراســر منطقه، تمركز ما روي كاهش 
تنش اســت. چنانچه قرار باشــد صلح و 
پايداري در منطقه خاورميانه برقرار شود، 
اقدامــات تحريك آميــز و خطرناك بايد 

متوقف شوند.
بريتانيا در حال همكاري نزديك با شركاي 
بين المللــي خود اســت تــا راه حل هاي 

ديپلماتيك براي درگيري هاي كنوني در 
منطقه پيدا شوند. در يمن، كامال از اقدامات 
فرستاده ويژه ســازمان ملل آقاي مارتين 
گريفيتس در راســتاي پيداكردن راه حل 
ديپلماتيك براي به پايان رســاندن جنگ 
در اين كشور حمايت مي كنيم. همچنين، 
بريتانيا كمك هاي بشردوســتانه به ارزش 
770ميليون پونــد را از ابتداي جنگ در 
يمن در اختيار اين كشور قرار داده است. 
در عراق، آنچه مهم اســت اين اســت كه 
داعش در اثر بازگشت بي ثبات به اين كشور 
مي تواند قدرت بگيرد. در سوريه، معتقديم 
كه بايد يك انتقال قدرت سياســي معتبر 
در چارچوب شــرايطي كه شوراي امنيت 
سازمان ملل مشخص كرده صورت پذيرد. 
و در افغانستان، به طور كامل از تالش هاي 
ديپلماتيكي كه منجر به آغــاز مذاكرات 

دوطرف شود حمايت مي كنيم.
روابط ايران و بريتانيا اغلب به 
مسائل سياسي گره خورده است. با توجه 
به شناختي كه طي مدت حضورتان در 
تهران از ايران پيدا كرده ايد، در حوزه 
همكاري هاي اقتصادي چه ظرفيت هايي 
هم در بخش دولتي و هم بخش خصوصي 
وجود دارد كه در صورت لغو تحريم ها 

مي تواند بين دو طرف فعال شود؟
روابط اقتصادي ايــران و بريتانيا روابطي 

ديرينــه اســت كــه در آينــده مطمئنا 
گسترده تر هم خواهد شد. در طول زماني 
كه من در ايران بــوده ام، به خوبي متوجه 
شده ام كه كســب وكارها و نيز نهادهاي 
دانشــگاهي از برقراري ارتباط با بريتانيا 
و ديگر كشورها اســتقبال مي كنند و اين 
مي تواند در دهه آينده و نيــز فراتر از آن 
به توســعه اقتصاد ايران كمك كند. من 
معتقدم كه دانش تخصصــي بريتانيا در 
حوزه تكنولوژي كشــاورزي، محصوالت 
پزشــكي و دارويي، مديريت منابع آب و 
نيز بازيافت زباله و درنهايت فناوري هاي 
مربوط به حوزه شهرهاي هوشمند مي تواند 
به ايران كه در حال توسعه و پيشرفت است 
كمك كند. اينها زمينه هايي هستند كه ما 
از شــركت هايمان براي همكاري با ديگر 

كشورها حمايت مي كنيم.
مردم ايران به داليل تاريخي 
بدبيني ريشه اي نسبت به دولت بريتانيا 
دارند. شما در دوره كاري خود به عنوان 
سفير، براي كاســتن از اين بدبيني و 

بي اعتمادي چه كرده ايد؟
روابط ايــران و بريتانيا درگير چالش هايي 
بوده امــا زمينه هايي نيز وجــود دارد كه 
مي توانيم از يكديگر ياد بگيريم. از هنگام 
ورودم به ايــران، با دولت ايــران در حال 
همكاري براي برطرف كردن مشــكالت 

دوجانبه و مطالعــه گزينه هايي كه باعث 
گســترش همكاري ها خواهد شد بوده  ام؛ 
در زمينه هايــي همچون تجــارت، امور 
ويزا و مهاجرت، ارتباطــات مردم با مردم 
و روابط دانشــگاهي و فرهنگي. تالش من 
به وجــود آوردن يك تغييــر در رابطه دو 
كشور و نيز به وجود آوردن فضايي بوده كه 
در آن شــاهد تقويت حسن نيت و كاهش 
سوء تفاهم ها باشيم. كار سفارت ما مبتني 
بر شفافيت و عدم پنهانكاري است و من از 
اينكه مي بينم مردم ايران نســبت به اين 
واقعيت عكس العمل مثبت نشان مي دهند 

خوشحالم.
اسرائيل طی يك دهه گذشته 
اقدام به ترور دانشــمندان هسته ای 
ايران كرده است. به نظر شما ترورمعاون 
وزير دفاع و دانشمند هسته اي ايران در 
شــرايطی كه احتمال آغاز مذاكرات بر 
سر برجام با روی كار آمدن دولت جديد 
آمريكا وجــود دارد، با چه هدفی انجام 

شده است؟
همانطور كــه وزير امور خارجــه بريتانيا 
آقای راب گفتــه اند، ما نگــران وضعيت 
كنونی ســطح كالن تر در منطقه هستيم 
و می خواهيم شاهد كاهش تنش ها باشيم. 
همچنان منتظريم كه همه حقايق مربوط 
به آنچه رخ داده مشخص شود، اما مسلما 
مخالف هر گونه اقدام به قتــل فرا قانونی 

افراد هستيم.
 بيش از 2سال از حضور شما 
در ايران مي گذرد. كدام وجه زندگي 
در تهران و تعامل با مردم ايران براي 

شما جالب بوده است؟
با وجود چالش هايــي كه پيش روي مردم 
ايران اســت و برخــالف پيچيدگي هاي 
سياسي كه قبال درباره اش صحبت كردم، 
من هميشه تحت تأثير خونگرمي و حس 
دوستانه اي كه خودم و خانواده ام از طرف 
مردم ايران مي بينيم قــرار گرفته ام. ايران 
واقعا يك كشور مهمان نواز است؛ هرچند 
خب مثل هر كشــور ديگري، افرادي كه 
كمتر مهمان نوازند هم اينجا هستند. من از 
امكان ديدار با مردم عادي استقبال مي كنم، 
در طبيعت زيباي كشــور شما مسيرهاي 
طوالني را پياده روي كرده ام، تئاتر تماشــا 
مي كنم و به كنسرت مي روم، رقابت هاي 
ورزشي را از نزديك تماشا مي كنم و البته از 

غذاي لذيذ ايراني لذت مي برم!  

 پاسخ سفير بريتانيا به سؤاالت همشهري 
درباره كرونا، تحريم ها و كانال مالي اروپا

كانال مالي اروپا 
تقويت مي شود

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

نگراني اسرائيل از انتقام ايران

احتمال تحريم بانك مركزي لبنان

به نوشته العربي الجديد، رژيم صهيونيستي نسبت 
به وقوع انتقام ايران  عليه نيروهاي اين رژيم در 
كشورهاي عربي نگران است. اين روزنامه پيام هاي 
متعدد كشورهاي عربي در محكوميت ترور شهيد 
فخري زاده را تالشي براي جلوگيري از عمليات 

انتقامي از سوي ايران توصيف كرده است.

جهان نما

ادامه از 
صفحه 7

نخست وزير ارمنستان، زير فشار استعفا

همزمان با تحويل منطقه الچين به جمهوري آذربايجان، فشارها 
به نخست وزير ارمنستان براي استعفا افزايش يافته است. الچين 
منطقه اي وسيع حايل ميان منطقه قره باغ و خاك ارمنستان است 
كه طي 3دهه گذشته در كنترل نيروهاي ارمني بوده است. كنترل 
اين منطقه طبق توافقنامه سه جانبه صلحي كه 3هفته قبل ميان 
روساي جمهوري آذربايجان و روسيه و نخست وزير ارمنستان به 

امضا رسيد، به نيروهاي آذربايجاني واگذار شده است.
الچين آخرين منطقه اي است كه تحويل آذربايجان داده مي شود. 
طبق توافقنامه صلح، تماميت ارضي جمهوري آذربايجان تامين 
و 4قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با خروج 
ارتش ارمنستان از خاك آذربايجان نيز اجرا مي شود. حدود يك 
ميليون آذربايجاني كه از قره باغ كوهستاني اخراج شدند نيز دوباره 
به مناطق آزاد شده برمي گردند. ديروز كريدور الچين كه ارمنستان 
را به قره باغ متصل مي كند هم باز شد و طبق گزارش خبرگزاري 
اســپوتنيك روســيه، كنترل آن در اختيار نيروهاي حافظ صلح 
اين كشور قرار گرفته است. روس ها طبق توافق در ادامه خطوط 

جداسازي نيروهاي ارمنستان و آذربايجان مستقر شده اند.
همزمان با اتفاقات ديروز، اعتراض هاي خياباني عليه نخست وزير 
ارمنســتان ادامه دارد. اين اعتراض ها در پايتخت ارمنستان با زد 
و خورد ميان مردم و نيروهاي امنيتي همراه بوده و دســتگيري 
شمار زيادي از معترضان را به دنبال داشته است. آنها امضاي توافق 
صلح با آذربايجان را خيانت نيوكول پاشينيان مي دانند و خواستار 
استعفاي او هستند. بحث استعفاي پاشينيان در حالي جدي تر شده 
كه رئيس جمهور نيز خواستار كناره گيري او از قدرت شده است. 
آرمن ساركيسيان، رئيس جمهور ارمنستان نيز خواستار استعفاي 
دولت اين كشور شد. ساركيسيان در سخنراني خود در جمع ارامنه 
روسيه از نيكول پاشينيان به شدت انتقاد كرد و خواستار استعفاي 
دولت پاشينيان شد. ساركيسيان شكســت ارمنستان در مقابل 
آذربايجان و خروج نيروهاي اين كشور از قره باغ را »تراژدي« خواند 
و گفت: »در هر كشــوري كه چنين تراژدي بزرگي رخ مي دهد، 
چاره اش اين است دولتي كه مسبب آن بوده بايد استعفا دهد.« او 
همچنين خواستار تشكيل دولت وفاق ملي و برگزاري انتخابات 

زودهنگام در ارمنستان شد.
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به نوشته روزنامه االخبار تهديدهاي آمريكا در 
لبنان ديگر محدود بــه جريان مقاومت نبوده و 
حتي متحدين اين كشور، ازجمله رياض سالمه، 
رئيس كل بانك مركزي را هم شــامل مي شود. 
دور جديد تحريم هــاي آمريكا بخش مهمي از 
زيرساخت هاي اقتصادي لبنان را هدف گرفته 

است.



  چهارشــنبه 12 آذر 1399  سال بيست و هشــتم   شماره 8100

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحبامتياز: مؤسسه همشهري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به پارك وي
كوچه تورج، شماره14- كدپستي 19666-45956

 تهران، صندوق پستي19395/5446
 تلفن :23023000، نمابر :22046067

www.hamshahrionline.ir:ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023 همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099
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كم كم عالئم و نشــانه هاي قرنطينه هاي سراسري كنترل شــيوع كرونا نمايان 
مي شود. اين عالئم را از روي آمار روزانه وزارت بهداشت مي توان فهميد. مهرسا، 
 كاربر توييتر هم با انتشار عكسي از اورژانس بيمارســتان طالقاني نوشته است: 

»اورژانس بيمارستان طالقاني امروز صبح؛ بعد از يك ماه نداشتن تخت خالي.«

شهريزيرآب
باران هاي چند روز گذشــته باعث شده است برخي از شــهرهاي جنوب كشور 
همچون ماهشهر ســيالبي شــوند. اين بالي طبيعي همزمان با تاريخ 99/9/9 
كه برخي با هزينه هــاي ميليوني براي به دنيا آوردن فرزندانشــان در اين تاريخ 
رند اقدام كردند انتقاداتي را در فضاي مجازي همراه داشــته اســت. محســن 
افشاري، روزنامه نگار با انتشار عكسي از ماهشهر در توييتر نوشت: »اين عكس را 
دست به دست كنيد تا برسد به دست آن شــخصي كه 150ميليون تومان داد به 
بيمارستان و دكتر كه بچه اش را 99/9/9 به دنيا بياورند! به او بگوييد اينجا ماهشهر 

است، درست در تاريخ99/9/9 يكي از پولدارترين نقاط جغرافياي ايران«.

پاييزاصفهان

پاييــز  آخرين مــاه 
دارد  همچنــان  هــم 
دلبري هايش را در آخرين 
روزهاي اين فصل ســال 
مي كند و ما حســرت به 
دل مانده ايم كه بتوانيم از 
اين هوا و زيبايي پاييزي 
لــذت ببريــم. به قــول 
دوســتي لعنت به كرونا 
و قرنطينــه آن. اعظــم، 
كاربر توييتر عكس هايي 
از پاييز در شهر اصفهان 
با شــرح»بياييد تا كمي 
از قشنگي هاي اصفهان 
لذت ببريد« منتشر كرده 

است.
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عکس:ايرنا/حسنشيروانی بارشهادرشهرهایجنوبیکشورهمچنانادامهدارد؛ماهشهر

  فيلم مهم و شــاخصي 50ساله شده. 
هميشــه عددهاي رند براي مناسبت ها، 
رخدادهــا و آثــاري كــه در خاطره ها 

مانده انــد، مورد توجه رســانه ها قرار 
مي گيرنــد. همين چنــد روز پيش 
)مســعود كيميايي نيم قــرن از اكــران »رضا موتوري« 

1349( گذشت و 50سالگي فيلمي خاطره انگيز بهانه اي شد 
براي يادداشت و گزارش و خالصه بازخواني فيلم نوستالژيك 
كيميايي. در ســكوت قابل درك صدا و ســيما، شبكه  هاي 
فارسي زبان گزارش هايي در اين باره پخش كردند كه يكي شان 
به شــكل غريبي اطالعات غلط به خورد مخاطبانش مي داد. 
اين ميزان شتاب و اشتباه درباره فيلمي مشهور كه دست كم 
اطالعات اوليه درباره اش در دسترس است، نشان مي دهد كه 
پول زياد و بي حساب )كه اين شبكه فارسي زبان از آن برخوردار 
است( تخصص نمي آفريند و ســواد نمي آورد. انتظار رعايت 

بديهيات هم گويا انتظار زيادي است.
  سال ها پيش به پيشنهاد دوستي به راديو رفتم تا به عنوان 
كارشناس در برنامه اي با موضوع تاريخ سينما حضور يابم. اين 
همكاري حدود يك سال طول كشيد و اتفاقا ماجراهايي هم 
در زمان ضبط برنامه پيش آمد كه شــايد روزي درباره شان 
بنويسم. نكته اي كه اينجا مي خواهم به آن بپردازم، مربوط به 
روز اولي است كه براي ضبط برنامه به استوديو رفتم؛ برنامه اي 
كه يكي از بازيگران شناخته شده سينما و تلويزيون اجرايش را 
بر عهده داشت. اگر اشتباه نكنم، قرار بود در نخستين برنامه به 
سينماي فرانسه پرداخته شود. وارد استوديو كه شدم، دستيار 
تهيه برنامه، كتابي قديمي و چند صفحه پرينت مقابلم گذاشت. 
كتاب تاريخ سينماي آرتور نايت بود و چند صفحه اطالعات 
ويكي پديايي درباره سينماي فرانسه. پرسيدم اينها چيست؟ 
دستيار تهيه جواب داد ما هميشه كتاب و اطالعات را در اختيار 
كارشناس برنامه قرار مي دهيم تا بعد از هماهنگي با مجري، از 
اين منابع بهره بگيرد. نام كارشناس قبلي برنامه را پرسيدم و 
متوجه شدم پيش از من يكي از اساتيدي كه در دانشگاه سينما 
تدريس مي  كند، در برنامه حاضر مي شده. گفتم احتياجي به 
اينها نيست و خواستم توضيح دهم كه تاريخ سينماي آرتور 
نايت تا اواخر دهه50 ميالدي جلو آمده و با هر متر و معياري 
منبعي كهنه و ناقص است كه ديدم توضيح بي فايده اي است. 
اين آداب تهيه برنامه تخصصي سينمايي بود؛ روالي كه مدت ها 
رعايت شده بود تا استاد بزرگوار از روي منابعي كهنه و ناقص 
روخواني كند و برنامه اي ضبط شود و تمام. طبيعتا اين روال را 
برهم زدم و ماجرا به شكلي ديگر پيش رفت. يك سالي مهمان 
آن برنامه بودم ولي هميشه خاطره جلسه اول در ذهنم ماند. 
اينكه يك اســتاد دانشــگاه، اينگونه به عنوان كارشناس در 
برنامه اي سينمايي حاضر مي شــده و همه  چيز هم طبيعي 
و بديهي بوده و برنامه هم توليد و پخش مي شــده. به همين 

سادگي.
  فصل مشــترك دو نكته اي كه در باال آمــد، بي توجهي 
به مخاطب اســت؛ مخاطبي كــه مي توانيــم هرچه دلمان 
خواســت، به او عرضه كنيم. درباره فيلمي قديمي اطالعاتي 
غلط به او بدهيم؛ به اسم كارشــناس برايش از روي كتاب ها 
و دم دســتي ترين اطالعاتي كه با نخســتين جست وجوي 
اينترنتي به دست مي آيد، روخواني كنيم و راحت و سرخوش 
به كارمان ادامه دهيم. بي سوادي به خصوص در عرصه فرهنگ، 
سال هاست كه دامن رسانه هاي گروهي را گرفته و هيچ كس 
هم عين خيالش نيست. برنامه سازي  آدابي دارد كه به راحتي 
مي شود زيرپايش گذاشت. فقط كافي است حواست به خطوط 

قرمز باشد، باقي بهانه است و بي اهميت.

سعيدمروتينگاه
منتقد فيلم و روزنامه نگار

 ps5 تايوان:مردي كه ســال ها منتظر عرضه كنســول
شــركت ســوني بود و ســرانجام چند هفته پيش آن را 
خريداري كرده بود، پس از اينكه همسرش متوجه شد اين 
يك دستگاه تصفيه هوا نيست و شوهرش به او دروغ گفته 
مجبور شد آن را بفروشد. به گزارش سايت پيپرز، هويت 
واقعي اين ps5 هنگامي مشخص شد كه پس از مردن يك 
موش بوي بدي تا چند روز در خانه استشمام مي شد كه 

درنهايت زن، موش مرده را كنار دستگاه پيدا كرد.

نيوجرسي: سازندگان يك گوشي تلفن همراه به نام كت 
اس42 تحت ليسانس شــركت كاترپيالر مدعي شده اند 
اين گوشي تنها گوشــي ضد ويروس و باكتري دنياست. 
به گزارش آديتي ســنترال، اين گوشــي بيشتر مناسب 
افرادي است كه هميشه آرزو داشــته اند گوشي خود را 
 با آب و صابون و ســاير شوينده ها بشــويند و تا به حال 
به خصوص در اوضاع دشــوار شــيوع كرونا اين امكان را 

نداشته اند.

کاراکاس: تمام شــعبه هاي يك فســت فود مشهور در 
ونزوئال از اين پس ارز ديجيتال كريپتو را به جاي پول هاي 
رايج قبول مي كنند. به گزارش ديلي ميل، رستوران هاي 
زنجيره اي پيتزا هات در اين كشور 30سال سابقه دارند 
و صاحبان ايــن رســتوران ها در حالي ايــن تصميم را 
 گرفته اند كه قرار اســت بيش از 100هزار واحد تجاري
  ايــن ارز ديجيتــال را براي مبــادالت پولــي و ارزي

 بپذيرند.

پاريس: يك زن فرانسوي نخستين زني خواهد بود كه در 
مســابقه ليگ قهرمانان مردان به عنوان داور اصلي حاضر 
مي شود. به گزارش اســپوتنيك، استفاني فراپار به عنوان 
داور اصلــي مرحله پنجــم گروهي ليــگ قهرمانان بين 
تيم هاي يوونتوس و دينامو كه به تاريخ 2 دسامبر در شهر 
تورين ايتاليا برگزار مي شــود، انتخاب شده است. در اين 
بازي، هشام ذاكراني، مدي راموني و همچنين داور ذخيره 

مسابقه، كريم عابد، استفاني فراپار را كمك خواهند كرد.

ps5 نخستينداورزنليگقهرمانانمردانخريدپيتزادرونزوئالباارزديجيتالساختگوشيآنتيويروسوضدکرونالورفتنهويتواقعي

باقيبهانهاست

حاتم را گفتند: »تو را چه آرزو مي كند؟«
گفت: »عافيت.«

گفتنــد: »مگــر همــه روزه در عافيت 
نه يي؟«

گفت: »عافيت من، آن روزي ســت كه در آن روز، عاصي 
نباشم!«

 * * *
حاتم را گفتند: »فالني، مال بسيار جمع كرده است.«

گفت: »زندگاني نيز به آن جمع كرده است؟«
گفتند: »نه.«

گفت: »مرده را مال به چه كار آيد؟«
تذكره االوليا، عطار نيشابوري

قصه هاي كهن

حاتماصم

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:اطيعوا اهلل حسب ما امركم به و رسله؛
اطاعت از خدا كن بدان گونه كه او و پيامبرانش به تو دستور داده اند.

   اذان ظهر:  11:54    غروب آفتــاب: 16:51    اذان مغرب: 17:11 
   نيمه شب  شرعي: 23:10    اذان صبح: 5:28     طلوع آفتاب: 6:58

بازارچهگاهگاهيبرسرنهدکالهي
مرغانقافدانندآيينپادشاهي

دانمدلتببخشدبرعجزشبنشينان
گرحالبندهپرسيازباِدصبحگاهي

قاف، منزلگاه سيمرغ)عنقا( است، كوهي كه در دوردست ترين فاصله هاست و با 
طي طريقي دشوار به قله آن مي رسند. از همين رو خواجه شيراز مي سرايد:

بُِبر ز َخلق و چو عنقا، قياِس كار بگير
كه صيِت گوشه نشينان، ز قاف تا قاف است

افزون بر دوري، كوهي گران و سنگين اســت و مظهر تنهايي، آنگونه كه رودكي 
گويد:

اين غم كه مراست، كوه قاف است، نه غم
اين دل كه تو راست، سنِگ خاراست، نه دل

سي مرغ در منطق الطير عطار به مقصد قاف به راه مي افتند و به كماِل سيمرغي 
مي رسند:

هست ما را پادشاهي بي خالف
در پِس كوهي كه هست آن كوه قاف

موالنا زمانه را قفسي مي داند كه بيرون ازاين قفس، كوه قاف است و در غزلي ديگر 
مي گويد: 

زهي دلشاد مرغي، كو مقامي يافت اندر عشق
به كوِه قاف كي يابد مقام و جاي، جز عنقا؟

گاهي نام قله قاف را با حرف الفباي »قاف« پيوند مي زنند؛ چنان كه در نگاه سعدي، 
نشيمِن سيمرغ در قاِف قناعت است. در مســيِر قله قاِف عشق هم، حرف آخر را 

قاف مي زند.
و صائب چنين الف مي زند:

تيِغ كوِه قاف، پيش ما سپر انداخته است
كيست عنقا تا تواند گشت هم پرواِز ما؟

همپروازتاقاف

فضاي مجازي

»ملوان آمســتردام« با گــردآوري و مقدمه 
ميشــل لوبرن و كلــود مســپلد به تازگي با 
ترجمه ياســمن َمنو از ســوي انتشــارات 

جهان كتاب منتشــر شده است. 
داســتان هاي اين كتاب، مجموعه 
منتخبــي از بخــش اول كتــاب 
گلچيــن داســتان هاي ســياه و 
پليسي فرانسوي است. بخش اول 
آن كتــاب، »اجداد رمان ســياه« 
نام داشــت و داســتان هايي كه از 
آن بخش در »ملوان آمســتردام« 

چاپ شــده اند همگي از اســالف داستان 

پليسي در فرانسه هستند. كتاب 
گلچيــن داســتان هاي ســياه و 
پليســي فرانسوي، ســال 1995 
توسط انتشــارات التاالنت منتشر 
شده است. داستان هاي چاپ شده 
در »ملوان آمســتردام« آثار كوتاه 
جنايــي قرون19 و 20 را شــامل 
مي شــود. اين كتاب دربرگيرنده 
اين داستان هاست: »الگراند بِرتْش« از 

هونره دوبالزاك، »جنايت روسي« از آلفونس 
اَله، »ملوان آمســتردام« از گيــوم آپولينر، 
»جوشانده« از لئون بلوي، »بشكه كوچك« 
از گي دو موپوســان و »ماتئــو فالكون« از 
پروســِپر مريمه. پيش از هر داستان كتاب، 
معرفي كوتاهي از نويسنده آن منتشر شده 
است.اين كتاب با 92صفحه، شمارگان 440 
نســخه و قيمت 20 هزار تومان منتشر شده 

است.

ويترين

ملوانآمستردام

بســياري از ما احتماال دوســتان و نزديكان و 
آشــناياني داريم كه به هر دليــل ترك وطن 
كرده اند و در ســرماي كانادا و دوري اســتراليا 
و ســردي اروپا دنبال خانه اي نــو مي گردند و 
احتماال، بسياري از ما از ميان همين دوستان، 
آشنايان و خويشان كساني را ديده ام كه وقتي 
پاي امور كنســولي به ميان مي آيــد، هر آنچه 
خشــم و غضب از عوامل هجرتشان به خارج از 
وطن مي شناســند را نثار تابعيت ايراني شــان 
مي كنند. انگار كه مشــكل، ايراني بودن است. 
بارها هم احتماالً شنيده ايم كه همين دوستان 

غر زده اند كه چرا اين تابعيــت ايراني هر جاي 
دنيا مي روند بر پيشاني شان است. اما اين چيزي 
كه اين دوســتان و خيلي هاي ديگر اينچنين 
تحقيرآميز درباره اش صحبت مي كنند، يكي از 
حقوق مسلم و سفت و سخت تك تك ما ايرانيان 
است. اين حق ما، چنان مسلم است كه فقط به 
درخواست ما و در شرايطي ويژه اي كه خودمان 
آن را رقم بزنيم مي توان آن را سلب كرد. براي 
اينكه فكر نكنيم اين امتياز ويژه اي نيست كافي 
است به اتفاق هايي كه در همين سال هاي اخير 
در گوشه و كنار دنيا افتاده اســت، نگاه كنيم. 

يادداشت

هميشهايراني

جوادنصرتي
روزنامه نگار

در بحرين، همســايه كوچك ما در آن ســوي 
آب هاي گرم و دلنشــين خليج فارس، خاندان 
حاكم ،شهروندي ده ها چهره سياسي مخالف 
را با دستوري شاهانه لغو كرده است. به همين 
سادگي. انگار كه شــهروندي اين كشور براي 
شهروندانش، حقي بوده است كه شاه به رعايا 
داده است و هر وقت كه دلش بخواهد مي تواند 
آن را پس بگيرد. سلب شهروندي فقط مربوط 
به كشورهايي با اين نظام حاكم هم نيست. در 
اســتراليا و بريتانيا در همين سال ها، ارتباط با 
داعش بهانه اي براي دولت ها و دادگاه ها شــده 
است تا تابعيت شهروندانشــان را سلب كنند. 
استراليا همين هفته گذشته يك مرد را به خاطر 
ارتباط با داعش، سلب تابعيت كرد. اوضاع چنان 
وخيم بوده است كه اين بار استراليا و بريتانيا هم 
در كنار بحرين قرار گرفته اند و گروه هاي حقوق 
بشــري از اين رفتار آنها گله كرده اند. اما قانون 

به دولت ها اين امكان را داده اســت. ما بسيار 
بسيار خوش شانسيم و بخت يار كه حتي تصور 
اين مجازات در كشــورمان هم محال است. ما 
به عنوان ايراني، مي توانيم هر كاري در هر جاي 
جهان بكنيم، به هر گروهي كه دلمان مي خواهد 
بپيونديم، هر خالفي كه دوســت داريم انجام 
دهيم، اما در نهايت، حتي در پاي چوبه دار هم 
ايراني بمانيم. اينكه ما در هر جاي دنيا و تحت 
هر شرايطي ايراني هستيم و خواهيم ماند، حقي 
اســت كه قانون اساسي كشــورمان به ما داده 
است. اينكه پاسپورت ما چقدر ارج و قرب دارد 
به شــهروندي ما ربط ندارد. نمي شود به خاطر 
اينكه براي سفر به كشورهاي زيادي لنگ ويزا 
هستيم، از خدشه ناپذيرترين حقمان در قانون 
اساسي گله مند باشيم. شهروندي ايران، آنطور 
كه دوستان خارج رفته غر مي زنند، نه  باري بر 

دوش ما كه نشان افتخار ماست.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
فراخوانسوميندورهجايزه»الوند«

ســومين دوره جايزه ادبي »الوند« فراخــوان داد. به گزارش 
همشــهري، دبيرخانه اين جايزه )كتاب ســال شعر »الوند« 
و جايزه ويژه انجمن علمي نقد ادبي ايران( در ســومين دوره 
برگزاري، با تمهيدات مختص دوران شيوع ويروس كرونا، از 
شاعران و ناشــران دعوت كرد كه در اين رقابت ادبي حضور 
يابند. شــاعران و ناشــران مي توانند فايل PDF كتاب  چاپ 

اول خود را كه در 
ســال1398 در 
ايران منتشر شده 
بــراي دبيرخانه 
بفرســتند. مهلت 
ارســال آثار پايان 
آذر1399 اســت 
و بــرگــــزاري 
آييــن پاياني هم 
غيــرحضـــوري 

خواهد بود.

وبيناريدربارهاديانابراهيمي
وبينار »همسايه من كيست؟ اديان ابراهيمي در دوران كوويد« با حضور 
سيدمصطفي محقق داماد، ربي لين گوتليب و اسقف جان برايسون 
َچين برگزار مي شود. اين وبينار با حمايت مركز ميان ايماني نيويورك، 
كليساي جامع مسيحي واشنگتن و اتحاديه اوانجليست هاي جهان 
برگزار مي شــود. زمان برگزاري وبينار، 13آذر1399، ساعت7:30 
به وقت تهران اســت. اين وبينار به صورت زنده از سايت انجمن علمي 

فلسفه دين ايران )philor.org( پخش خواهد شد.

اجراياپراي»عروسكپشتپرده«

اپراي »عروسك پشت پرده« با الهام داستاني از صادق هدايت 
در اپراي ســلطنتي دانمــارك اجرا مي شــود. به گزارش 
همشهري، اپراي »عروسك پشــت پرده« اثر »اميرمهيار 
تفرشي پور« از 18آذر )8دسامبر2020( به مدت 5شب در 
سالن اپراي شهر كپنهاگ دانمارك به روي صحنه خواهد 
رفت. متن اين اثر براساس داستاني از نويسنده معاصر ايران، 
صادق هدايت به رشته تحرير درآمده است. لينك اين اجرا 

در سالن اپراي شهر كپنهاگ دانمارك عبارت است از:
https://kglteater.dk/det-sker/sason-20202021/
gastespil/the-doll-behind-the-curtain
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در سال 60 تعداد عناوين كتاب هاي چاپ شده افت مي كند 

امام اروپا
آيت اهلل سيدمحمد بهشتي، 

هفت تير 1360به شهادت رسيد
 

   حميدرضا محمدي ����������������������

مركز اســامي هامبــورگ را بايد 
محصول بلندنظري آيت   اهلل   العظمي 
بروجردي دانست؛ مركزي كه 67سال 
پيش ايجاد شد و نخستين مدير آن، 
مرحوم محققــي الهيجي بود كه تا 

سال1344در آنجا فعاليت كرد�
مدير و امــام جماعــت دوم اما در 
اين ســال بود كه عازم آلمان شد؛ 
اينجانب سيدمحمد  »مســافرت 
قم  مقيم  حسيني بهشتي اصفهاني 
و تهران از تهران بــه هامبورگ كه 
به   دعوت آقاي خوانســاري و آقاي 
ميانــي صورت گرفت��� ســاعت 
6بعدازظهر سه   شــنبه 44/1/3با 
ماشين بنز موتور عقب به    رانندگي 
حاج محمد مقدم قمي مقيم تهران از 

تهران حركت كرديم��� �« 
او كه هم يك حوزوي تمام   عيار بود 
و هم يك   دانشــگاهي درجه يك، 
بهترين كســي بود كه مي   توانست 
در ســال   هاي نيمه دهه60ميادي 
راهي اروپا شود؛»روزي كه قرار بود 
دكتر بهشتي به هامبورگ برود، عده 
زيادي از دانشــجويان مسلمان در 
سالن فرودگاه هامبورگ گرد آمده 
و مشــتاقانه، منتظر ورود او بودند� 
وقتي هواپيماي حامل دكتر به زمين 
نشست، دل در سينه دانشجويان به 
تپش درآمد و شادي در چشم   هايشان 
موج مي   زد� بهشتي، در ميان سرور 
و شــادي و صلوات و بوســه   هاي 
جوانان دانشجو، قدم به خاك آلمان 

گذاشت�« 
او كه بر عربي و انگليسي تسلط كامل 
داشت، توانســت در كوتاه   زماني بر 
آلماني هم اشــراف پيدا و مجات 
»اســام مكتب مبارز« و »صداي 
اســام« را منتشــر كند� در كنار 
اين، موفق شــد اسام   شناسان و 
ايران   شناســان اروپايي را به مركز 
ايرانيان هامبورگ كه حاال ديگر به 
مركز اسامي تغيير نام پيدا كرده بود 
بكشاند� او در آنجا چنان پرآوازه شده 
بود كه حتي در كليساي پيروان فرقه 
اپي فانين در هامبورگ ســخنراني 

كرد�
او حدود    6سال، اين مركز را سامان 
داد و چون در سفري به ايران، ساواك 
مانع بازگشتش شد، حجت االسام 
ســيدمحمد خاتمي را به جانشيني 

خود به آنجا فرستاد�
او اما در اين ســال   ها، حواســش 
به دانشــجويان هم بود و »اتحاديه 
انجمن   هاي اســامي دانشجويان 
گروه فارسي   زبان« را ايجاد كرد كه 
در 14شهر آلمان و اتريش نمايندگي 
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 جمال رهنمايي  �������������������������������������������������������
به    دنبال عزل رئيس   جمهور توســط مجلس و تأييد آن 
توسط رهبرانقالب، منافقين )سازمان مجاهدين خلق( 
با صدور بيانيه   اي، مبارزه مســلحانه با حكومت را آغاز 
كردند و طي مدت كوتاهي ده   ها تن از مسئوالن كشور و 
صدهانفر از مردم عادي را به شهادت رساندند. حكومت 
براي مقابله دست به اسلحه برد و درگيري   ها به اوج رسيد. 
سرگذشت پر فراز و نشيب اين سازمان با بيش از نيم قرن 
سابقه در ســپهر سياسي ايران سرنوشــت غم   انگيزي 
اســت؛ اينكه چگونه عده   اي از فرزندان اين سرزمين با 
آرمان   هايي متعالي و در جست   وجوي راه رهايي، در پيچ 
و خم   هاي ايدئولوژي   هاي گوناگون زمانه به بن بست ترور، 
زندان، شــكنجه و آوارگي و مزدوري رسيدند. جواناني 
كه مي   توانســتند مانند تعدادكثيري از هم نسالن خود 
با موقعيت   هاي كم نظيري كه داشــتند به محبوبيت و 
پيشرفت برسند، مدارج معمول ترقي را طي كنند و هر 
كدام منشا اثري در بخشــي از تاريخ كشور باشند، سر 
از راهروهاي زنــدان و دادگاه، خانه   هاي تيمي و آوارگي 
در كشور   هاي متخاصم، سنگرهاي جنگ با هموطنان 
خود و مزدوري براي ارتش   هاي بيگانه درآوردند. آنجا كه 
انگيزه   هاي خصمانه عليه ديگران در آدمي بروز مي   كند 
و اين توان را مي   يابد كه نســبت به ديگران خونريزي و 

دشمني بي   پايان به خرج دهد، يك تقسيم بندي فاجعه بار 
در ذهنش شكل گرفته است. او توانسته آدميان را به دو 
دسته »ما« و »آنها« تقســيم كند. آنان كه از ما هستند 
اليق عشق و احترام و زندگي و ديگراني كه از ما نيستند 
اليق نفرت، كينه توزي و مرگ اند. پس از اين دوپاره   سازي    
مي   توان خشم ناشــي از ناكامي   هاي موجود را روي اين 
دسته غيرخودي كه مســبب تمام بدبختي   ها شده   اند، 
فرافكني كرد و با مكانيســم دفاعي »توجيه« آنهايي را 
كه مسبب اين ناكامي   ها و در حال نابودي ما هستند به 
شديدترين شــكل ممكن مجازات و از زندگي محروم 
كرد. از نگاه روانشــناختي اين تقسيم بندي   هاي ذهني 
نشانه   هاي اختالل شخصيت تجزيه   اي هستند. افراد عادي 
و سالم چنين تقســيم   بندي   هايي در ذهن خود ندارند 
و نمي   توانند به   خودشــان اجازه تصميمات بي   رحمانه، 

كينه توزانه، ويرانگر و مرگبار عليه ديگران را بدهند.

وی مردم  اسلحه به ر
سازمان مجاهدين)منافقين( وارد فاز مسلحانه شد

محمد رحماني ����������������������������������������������������������������������������������
در آستانه پيروزي انقالب اسالمي و باز شــدن درهاي زندان   هاي كشور، در 
كنار بســياري از فعالين سياسي، اعضاي بلند پايه ســازمان مجاهدين خلق 
نيز از زندان رها شــدند. ســازمان به سرعت با ايجاد تشــكيالت منسجم و 
تقويت ساختار خود تبديل به يكي از گروه   هاي فعال در كشور شد. با پيروزي 
انقالب اسالمي، سازمان مجاهدين خلق كه در صفوف انقالبيون، و مخالفان 
سلطنت قرار داشت، ظاهرا روابط خوبي با حاكميت تازه تاسيس برقرار كرد؛ 
آنان همچون ساير گروه   ها، از رهبر وقت انقالب با عنوان »امام خميني« ياد 
مي   كردند و تصوير ايشان را در تجمعات خود سر دست مي بردند. با گذشت 
زمان و افزايش تنش   ها براي كسب قدرت و باال گرفتن اختالف   هاي سياسي، 
خصوصا درگيري بين رئيس   جمهور با مجلس شــوراي اســالمي و ســاير 
نهادهاي انقالبي و همزمان با تب و تاب استيضاح رئيس   جمهور، سرانجام در 
28خرداد60 سازمان مجاهدين خلق )با اطالعيه سياسي-نظامي شماره25( 

وارد فاز مبارزه مسلحانه با حكومت جمهوري اسالمي ايران شد.
هر چند كه درگيري   هاي روزهاي نخست با سالح سرد بود، اما طولي نكشيد 
كه يك مبارزه تمام عيار نظامي و جنگي شــهري بر كشور سايه انداخت و به 
واسطه اين درگيري  ها عده زيادي از مسئوالن بلندپايه و طرفداران از دو طرف 
و مردم عادي كشته يا زخمي شــدند. از همين رو بسياري از كارشناسان در 
رابطه با اينكه »آيا امكان كنترل سازمان در جهت عدم    ورود به فاز مسلحانه 

وجود داشــت يا نه؟!« يا اين پرســش كه »آيا اين برخورد گريزناپذير بود يا 
نه؟!« در مطبوعات دست به قلم شدند كه بيشــتر جنبه روايي داشت. به هر 
حال ســازمان با توجه به مباني انديشــه   اي خود به فكر ايجاد يك حاكميت 
تماميت خواه چپ گرا با پوســته اســالمي بود؛ آنچه خود با عنوان »جامعه 
توحيدي بي   طبقه« از آن ياد مي   كرد كه در آثار منتشــره از سوي منافقين 
)سازمان مجاهدين خلق( به كرات تبيين شده بود. نظام حاكم نيز مبتني بر 
روحانيوني بود كه اسالم مكتبي را پذيرا بودند و از همين رو هرگز روي خوشي 
به تفكرات التقاطي سازمان نشان نمي دادند. در رابطه با منافقين و خاصه قرائت 
نادرست آنان از اسالم، تضاد   ها باال گرفت، به   ويژه آنكه سابقه تغيير ايدئولوژي 
اين سازمان و درگيري   هاي درون زندان در ذهن مسئوالن جديد حاكميت 

به ياد مانده بود.
منافقين )ســازمان مجاهدين خلق( بــراي آغاز مبارزه خود نيــاز به ايجاد 
تشــكيالت، اقناع اعضا و تشــكيل قطب ضد   هژمونتيك در گام نخســت و 
مرحله   گذار و جنگ مواضع داشــت؛ اين ادعا در ســخنان موســي خياباني 
به   عنوان نفر دوم ســازمان متجلي بود )نوار موسوم به صداي سردار(. در اين 
دوران سازمان با تبليغ روي شهرت امام خميني و برخي از چهره   هاي كشته 
شده شاخص سازمان در مبارزه با رژيم پيشين و چاپ نشريات متنوع و معرفي 
خود به   عنوان سازماني پيشرو، كوشش كرد بسياري از دانش   آموزان و جوانان 
را در فاصله فعاليت قانوني خود در چارچوب ميليشــيا )نيروي شبه نظامي( 
جذب و سازماندهي كند و ايدئولوژي خود را به   عنوان يك آلترناتيو )جايگزين( 
شايســته   تر، تبليغ و ترويج كند. بدين   ترتيب همت مسعود رجوي، نفر اول 
منافقين، در برگزاري كالس   هاي ايدئولوژيك، در حاد   ترين شرايط قابل درك 
مي شود. ســازمان كه روزبه   روز در حال جذب نيرو بود همواره گزينه مبارزه 
مسلحانه با رژيم را روي ميز داشت و هرگز حاضر به تحويل سالح   هاي خود به 
حكومت مركزي نشد. از سوي ديگر نيز به نفوذ در ساختار سياسي- امنيتي 
حاكميت مبــادرت ورزيد تا در موقع لزوم براي ضربــه زدن از آن بهره گيرد. 
سازمان كه از ورود به نهاد   هاي كشور از طريق انتخابات ناكام مانده بود، براي 
سرنگون كردن حاكميت به شيوه مسلحانه لحظه به لحظه مشتاق   تر مي   شد و از 
سوي ديگر در برآورد قدرت خود و رقيب و اقبال جامعه دچار خطاي راهبردي 
بود، خصوصا آنكه نظام جمهوري اسالمي را بر مبناي تحليل چپ گرايانه خود 
حتي برآمده از يك طبقه نمي   دانســت و معتقد بود با يك ضربه و تكانه، اين 
نظام به راحتي ساقط مي   شود؛ بدين   ترتيب اشتباه در برآورد قدرت نظام باعث 
شد تا سازمان لحظه به لحظه براي آغاز جنگ عملي و مبارزه مسلحانه مشتاق  

 تر شود. نزديك شدن رئيس   جمهور وقت، ابوالحسن بني  صدر به سازمان اين 
تلقي را به   وجود آورد كه هژموني حاكم نيز دچار بحران مشــروعيت شده و 
اكنون ضد   هژمونتيك، قدرتي بيش از هژمونتيك يافته اســت و بايد مرحله 

جنگ مواضع را به مرحله جنگ قدرت ارتقا داد. 

سعيد زاهدي  �������������������������������������������������������������

1360سال برنامه   هاي گلف بود. اواخر سال1359، مردان 
سپاه، خسته از درگيري   هاي سياسي و نظامي، در پادگان 
گلف اهواز نشســتند و برنامه   ريزي كردند كــه چطور به 
پيروزي   هاي مقطعي كوچك    برســند، تــا مقدمه پيروزي 
بزرگ مهيا شود. با برنامه آنها، اوايل ارديبهشت، رزمندگان 
ايراني ابتدا ارتفاعات بازي   دراز را با كمك پروازهاي بالگردي 
علي اكبرشــيرودي و تيمش آزاد كردند. اواخر ارديبهشت، 
تپه   هاي   اهلل   اكبر سوســنگرد را پس   گرفتند. همچنين آنها، 
همان روز كه امام، بني   صدر را از فرماندهي كل قوا بركنار كرد، 
عمليات فرمانده كل قوا را اجــرا و دارخوين را پس گرفتند. 

اين نخســتين عملياتي بود كه رزمندگان بسيجي، برايش 
آموزش   هاي تخريب و مخابراتي ديدند و به سالح   هاي سبك 

مسلح شدند؛ آنها هنوز سالح سنگين نداشتند.
تابستان60، اين مردان هم درگير جنگ داخلي با منافقين 
شــدند، اما در 5مهر، دو روزه حصر آبادان را شكســتند و 
1500عراقي را اســير گرفتند. در اين عمليات، كارگران و 
مهندسان شــركت نفت، كارون را با نفت پوشاندند و آتش 

گرفتن كارون در نيمه   شب عراقي   ها را حسابي ترساند.
اين پيروزي   ها موجب شد مردم بيشتري براي دفاع از كشور به 
سمت جبهه   هاي جنگ سرازير شوند و با حضور آنها، عمليات 
بزرگ طريق   القدس در 8آذر آغاز شــد. اين   بار عراقي   ها، كه 
چندبار پشت سر هم شكست خورده بودند، سخت جنگيدند 

و نبرد 7روز ادامه يافت و چندبار مناطق دست   به   دست شد، 
اما سرانجام در 15آذر همه پذيرفتند كه بستان و چزابه آزاد 
شده است. در آن سال رزمندگان در چند عمليات ديگر مثل 
محمد رسول   اهلل هم به پيروزي رســيدند؛ با اين حال همه 
پيروزي   هاي ســال60فقط مربوط به گلف نبود. از چمران 
كه بگذريم، 15فروردين همان ســال، 8جنگنده ايراني در 
عملياتي پيچيده، خود را به مرز اردن رساندند و 48هواپيما 
و بالگرد جنگي عراق را از بين بردند؛ طوري   كه عراق تا پايان 
آن سال - و رسيدن خريدهايش از فرانســه - نتوانست از 
نيروي هوايي اش به   صورت مؤثر اســتفاده كنــد. در فيلم 
سينمايي »حمله    به    اچ    3« ساخته شهريار بحراني بخشي از 

پيچيدگي   هاي اين عمليات به نمايش گذاشته شد.

سال1360 از جمله ســال   هاي عجيب و 
غريب در طول تاريخ معاصر ايران است؛ 
سالي كه ابتدايش بني صدر رئيس   جمهور 
كشــور بود، اما در آخرين روز بهار خزان 
او رســيد و با تصويب طــرح عدم كفايت 
او در مجلس، نخســتين منتخب مردم 
از رياســت   جمهوري عزل شد. بني   صدر 
در روز 5بهمن1358در نخســتين دوره 
انتخابــات رياســت   جمهوري از مجموع 
14ميليون و152هــزار و887رأي بــا 
كســب 10ميليون و753هزار و752رأي 
به رياســت   جمهوري رســيده بــود اما 
اختالف نظر   هاي وي با مجلس، نخست   وزير 
و بعدها ساير نهادهاي انقالبي و در عوض 
نزديك شــدن وي به منافقين )سازمان 
مجاهدين خلق( سبب شد تا او تنها    17ماه 
در مسند رياســت   جمهوري باقي بماند. 
عزل بني صدر، تابستاني داغ براي كشور 
رقم زد و موجي از ناامني و ترور كشــور را 
فراگرفت. به هر ترتيب عزل بني   صدر در 
تاريخ 31خرداد1360 سبب شد تا كشور 
آماده برگزاري انتخابات رياست   جمهوري 
شود. آيت   اهلل بهشتي كه مورد آماج حمالت 
تبليغاتي بود در همان ابتدا اعالم كرد كه 
حزب جمهوري بنا ندارد در اين انتخابات 
فردي را به   عنوان نامزد انتخاباتي معرفي 
كند تا پاسخي باشد بر اتهام تماميت خواهي 

حزب جمهوري اسالمي.
درحالي   كــه اخبــار اول كشــور همگي 
تبديل به انجام ترور و انفجار شده بود، در 
6تير1360 انفجاري مسجد ابوذر تهران را 
لرزاند و سخنران آن يعني آيت   اهلل سيدعلي 
خامنه   اي، امام جمعه و نماينده مردم تهران 
را به   شدت مجروح كرد. آيت   اهلل خامنه   اي 
بعد از خارج شدن از اتاق عمل مورد عيادت 

عموم مقامات و مسئوالن قرار مي   گرفت 
اما خبري از آيت   اهلل بهشــتي و برخي از 
دوستان ديگر نبود؛ چراكه روز بعد از اين 
ترور يعني در 7تير، مقر حزب جمهوري 
اســالمي با انفجاري بزرگ مواجه شده 
و چه بســا اگر به آيت   اهلل خامنــه   اي نيز 
سوءقصد نمي   شد او نيز در كنار 73تن ديگر 

در خيل شهداي اين واقعه قرار مي   گرفت.
نظام اما بــه رهبــري امام خميني تمام 
بحران   ها را پشت ســر مي   گذاشت و براي 
انتخاب رئيس   جمهور جديد آماده مي   شد. 
تقريبا همگي مي   دانستند رئيس   جمهور 
بعدي كسي نيست جز نخست   وزير وقت. 
محمد علي رجايي رقبايي جدي در پيش 
روي خود نداشت و توانست با 90درصد آرا 
و 12ميليون و770هزار و50رأي به   عنوان 
رئيس   جمهور منتخب در 2مرداد1360 
انتخاب شود و در همان ابتدا بدون چالش 
و دغدغه   ، حجت   االسالم محمدجواد باهنر 
را به   عنوان نخست   وزير به مجلس معرفي 
كند اما رجايــي و باهنر كوتاه   ترين دولت 
بعد از پيروزي انقالب را رقم زدند؛ چراكه 
نفوذي   هاي سازمان تروريستي منافقين 
در 8شهريور همان سال، رئيس   جمهور، 
نخست   وزير و رئيس شهرباني را در انفجار 
دفتر نخست وزيري به شهادت رساندند. 
عامل انفجار مســعود كشميري، منشي 
شوراي امنيت كشور بود كه توانست تا اين 

سطح داخل دولت نفوذ كند.
هنوز نيمه اول ســال به پايان نرسيده بود 
كه 2دولت ناتمــام ماندند. در خأل قدرت، 
آيت   اهلل محمدرضا مهدوي كني از ســوي 
امام خميني مســئوليت دولت موقت را 
از 11شــهريور تا 7 آبــان1360 به   عهده 
گرفت و مقدمــات برگــزاري انتخابات 

جديد رياســت   جمهوري را مهيا ساخت. 
بحران   هاي امنيتي در كنار جنگ با رژيم 
بعثي عراق سبب نشد تا فرايند انتخابات 
در كشور متوقف شود و آيت اهلل سيدعلي 
خامنه   اي در10مهر1360 توانست با كسب 
حدود 95درصد آراي مأخــوذه به ميزان 
15ميليون و905هزار و987رأي به    عنوان 
سومين رئيس   جمهور ايران انتخاب شود. 
علي اكبر واليتي به   عنوان نخستين گزينه 
آيت   اهلل خامنــه   اي براي نخســت وزيري 
نتوانســت رأي اعتماد از مجلس كســب 
كند اما ميرحسين موســوي، ديگر عضو 
حزب جمهوري اســالمي توانســت در 
7آبان سال1360 بر كرسي رياست دولت 
و نخست   وزيري تكيه بزند و بدين   ترتيب 
طوفان سال1360در پاييز اين سال رو به 
آرامي نهاد و دولت اين بار توانســت دوره 

كامل چهارساله خود را آغاز كند.

ستاره هاي سوخته
مرزبندي   هاي ويرانگر و نشانه هاي اختالل شخصيت تجزيه   اي 

پادگان گلف اهواز
5مهر حصر آبادان شكست

چهار دولت در يك سال

در سال 1360، بازار كتاب  با تعداد 1475 عنوان كتاب چاپ شده، نسبت به سال هاي 
رونق بعد از سال 57 سال، كم فروغي را تجربه كرد� تيراژ متوسط كتاب بيش از 5هزار 
و پانصد نسخه است و قيمت متوسط هر جلد كتاب 244ريال� از كل عناوين كتاب  هاي 
منتشر شده هزار و 138 عنوان تاليفي و هزار و 161 عنوان چاپ اولي هستند� تاثيرات 

جنگ و كمبود كاغذ به خوبي تاثير خود را روي بازار كتاب نشان مي دهد� 
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عالم بي حاشيه اي بود كه كم حاشيه نداشــت. فقر مجبورش كرد فقه و فلسفه و 
عرفان را رها كند و از نجف به تبريز برگردد و 10ســال كشــاورزي كند. خودش 
از اين 10 ســال با عبارت »سال هاي ســياه زندگي  « ياد مي كرد. بعد از 10سال 
كشاورزي به قم مهاجرت كرد. از همان ابتداي ورود به قم تدريس فلسفه را آغاز 
كرد و شايد همين تدريس، نقطه آغاز حاشيه هايي بود كه دامنگيرش شد. حدود 
300-200نفر در كالس اسفارش شركت مي كردند. چنين جمعيتي براي خواندن 
فلسفه آن  هم در آن زمان، اتفاقي نبود كه بدنه حوزه بتواند به راحتي آن را هضم 
كند. آيت اهلل بروجردي تهديد كرده بود كه شهريه شاگردان فلسفه عالمه را قطع 

خواهد كرد، عالمه طباطبايي هم كوتاه نمي آمد و بنا داشت با شاگردانش كالس 
را بيرون از قم برگزار كند اما با وساطت آيت اهلل منتظري و كوتاه آمدن نسبي هردو 
طرف، غائله خوابيد. مهم ترين خروجي آن كالس، آيت اهلل مرتضي مطهري بود. 
مطهري پس از آشنايي با عالمه، در شمار شاگردان ايشان درآمد. »اصول فلسفه و 
روش رئاليسم« حاصل كالس ها و مذاكرات علمي مطهري و عالمه بود كه جايزه 
سلطنتي كتاب سال را از آن خود كرد. كمي بعد با شروع مبارزات سياسي مرتضي 
مطهري، اين رابطه كم رنگ شد و به قوت قبلش باقي نماند. طباطبايي آزردگي اش را 
از اين كم رنگ شدن فعاليت هاي علمي مطهري در جلسه اي با حسين نصر در ميان 
گذاشته بود. حسين نصر، داريوش شايگان و داريوش عاشوري و چندين نفر ديگر از 
كت وشلواري هاي دانشگاهي، دسته ديگري از شاگردان عالمه طباطبايي بودند كه 

هفته اي يك روز در محضر او  انجيل، اوپانيشادها، سوتراهاي بودايي و تائوته چينگ 
مي خواندند. آشنايي طباطبايي با اين طيف از غيرروحانيون، زمينه تأليف كتاب 
شيعه در اسالم و ديدار او با هانري كربن مستشرق مشهور فرانسوي را فراهم كرد. 

اين ديدارها نيز خالي از حاشيه نبود و پس از مدتي كار به تعطيلي كشيد.
اگرچه بسياري از شاگردان عالمه طباطبايي بعدها جزو رجال سياسي جمهوري 
اسالمي شــدند اما خود او اهل مداخله در امور دنيوي و سياسي نبود. دوري او از 
مسائل سياسي نيز سبب برخي ناماليمتي ها و بي توجهي ها شد. به ترتيبي كه بود، 
عالمه طباطبايي توانست با تربيت شاگردان و تأليف چندين و چند كتاب و جزوه، 
تأثيري جدي بر ساختار ذهني بدنه حوزه بگذارد. تأثيري كه از سال وفات او 1360 

تا همين امروز نيز قابل  مشاهده است.

عالمه دهر
 آيت اهلل سيدمحمدحسين طباطبايي 

چشم از جهان فروبست

چهرهاول

1 36 0
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چهره تازه چپ ها 
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لنين و ماركس به روايت كارتونيســت مجله پيام انقالب، ارگان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي. )1اسفند 1360و 29 اسفند 1360؛ شماره هاي 52 و 54( 

وقتي ويدئو زيركنترل رفت
آغاز اجراي قانون ممنوعيت ويدئو

اجتماعی

فکاهی

شهر هايي كه چاق مي شوند 
 برنامه هاي وزارت كشور و شهرداري براي مقابله با مهاجرت

همشهری

زندان اوين از درون
10سال طول كشيد تا منقح زندان اوين را بسازد

معماری

اقتصاد در برزخ ترور
تعديل ثروت از مهم ترين محورهاي اقتصادي برنامه نخست وزير بود.

اقتصاد

بدون شرح! نرخ

علیرضا احمدي  ����������������������������������������������������������������������������������������������

با اينكه امام خميني)ره( در پيام نوروزي خود بر برادري و اتحاد نيروهاي سياسي با هدف 
كوتاه كردن دست دشمنان تأكيد كردند، اما اختالفات بني صدر با نخست وزير رجايي 
و به ويژه حزب جمهوري اسالمي در بهار1360 به باالترين سطح رسيد و لحن دوطرف 
نسبت به يكديگر روزبه روز تندتر مي شد. يكي از سطوح اختالف مباحث اقتصادي بود؛ 
رئيس جمهور از عملكرد اقتصادي دولت رجايي انتقاد مي كرد و بيكاري و تورم را از نقاط 
ضعف عملكرد نخست وزير مي دانست. اختالف ها ادامه  داشت تا اينكه 19فروردين با 
دستور امام)ره(، هيأتي سه نفره به منظور حل اختالفات مسئوالن كشور تشكيل شد. 
در اين روز همزمان با موج انتقادات بني صدر از توقيف روزنامه ميزان، بهزاد نبوي در 
قامت سخنگوي دولت در ساختمان نخســت وزيري ميزبان خبرنگاران و نمايندگان 
رسانه ها شد و نسبت به آينده اقتصادي كشور اظهار خوش بيني و ميزان كسري بودجه 
سال1360 را 60ميليارد تومان اعالم كرد و از افزايش سهميه قند روستاييان خبرداد.

در ارديبهشــت و خرداد زد و خوردهــاي خياباني اعضاي ســازمان مجاهدين خلق 
)منافقين(، كه اكنون به حاميان بني صدر بدل شده بودند، هر روز خشن تر مي شد و 
اخبار كشور را تحت الشعاع قرار داده بود. ادامه اين شرايط سبب بركناري بني صدر از 
فرماندهي كل قوا با حكم امام)ره( در20خرداد1360 شد و نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي در تاريخ 31خرداد ماه 1360 به عدم كفايت سياســي بني صدر رأي دادند. 
امام)ره( هم نظر مجلس را تأييد و طي فرماني بني صدر را از رياســت جمهوري خلع 
كردند. با آغاز تابستان، موج جديد و سنگين ترورهايي كه ازسوي گروهك هاي معاند 
انجام مي شد تقريبا هر روز در سراسر كشور و از ميان مردم و مسئوالن قرباني مي گرفت 

و اين موضوع فعاليت هاي اقتصادي در كشور را تحت تأثير قرار داده بود.
دراين ميان در دومين روز مردادماه انتخابات رياســت جمهوري برگزار و محمدعلي 
رجايي با حدود 13ميليون رأي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شــد و چند روز بعد 
دكتر باهنر براي پست نخســت وزير از مجلس شوراي اســالمي رأي اعتماد گرفت. 
كاهش تورم، ايجاد اشتغال، تهيه امكانات براي رونق توليد، راه اندازي صنايع، مبارزه با 
زندگي مصرفي و تجملي، اقدام براي تعديل ثروت، ايجاد تعادل و نزديك كردن سطح 
درآمدهاي كارمنــدان، از مهم ترين محورهاي اقتصادي برنامه نخســت وزير بود كه 

مورد تأييد نمايندگان مردم قرار گرفت. انفجار دفتر نخست وزيري در 8شهريور كه به 
 شهادت رئيس جمهور و نخست وزير انجاميد، كشور را با شوك خبري ديگري مواجه 
كرد، اما بالفاصله مجلس شوراي اسالمي به نخست وزيري آيت اهلل مهدوي كني رأي 
اعتماد داد تا دولت جديد ادامه دهنده راه دولت قبل به ويژه در مسير اقتصادي باشد. در 
پاييز و همزمان با موفقيت هاي رزمندگان ايراني در جبهه هاي نبرد، فضاي سياسي و 
اقتصادي كشور حال و هواي انتخاباتي گرفته بود تا اينكه در انتخابات 10مهر آيت اهلل 
سيدعلي خامنه اي به  رياست جمهوري برگزيده شد و مدتي بعد ميرحسين موسوي 
به عنوان نخست وزير از مجلس رأي اعتماد گرفت. وي اولويت نخست كشور را مسئله 

جنگ دانست و خط اقتصادي دولت را حمايت از مستضعفان اعالم كرد.
در آذرماه اليحه دولت مبني بر انحالل ســازمان معامالت ترياك به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيد. براين اساس از تاريخ تصويب، سازمان معامالت ترياك موضوع 
آيين نامه اجرايي تبصره3قانون اجازه معامالت ترياك و كمك به درمان  معتادان مصوب 
14دي1349 شمسي منحل شد و دارايي ها و كاركنان آن زيرنظر وزارت كشاورزي قرار 
گرفتند. در بهمن ماه نيز با تصويب مجلس شوراي اسالمي، قانون تشكيل سازمان غله و 
قندوشكر و چاي كشور مصوب 25 ارديبهشت ماه 1352لغو شد و اين سازمان به 3واحد 

مجزا از  يكديگر به صورت شركت سهامي و وابسته به وزارت بازرگاني تغيير شكل داد.

محمد سرابي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

افزايش جمعيت شهر ها مهم ترين مشكل ســال اول دهه60 بود. در فروردين سال1360 
سازمان هاي عمران استان ها از سوي نخست وزير مطرح شد كه يكي از اهداف آن، جلوگيري 
از مهاجرت روستاييان به شهر ها بود و تصميم گيري درباره نحوه اجراي اين كار را به استان ها 
واگذار مي كرد. در همين  ماه آيين نامه خريد و فروش خانه در هيأت دولت تصويب شد كه 
براساس آن خريدار نتواند خانه را تا 5سال به فروش برساند. همچنين با افزايش ساخت بنا هاي 
غيرمجاز، قائم مقام شهرداري تهران اعالم كرد ســاختمان هايي كه در زمين هاي غصبي و 
همينطور اراضي موات، حاشيه رودخانه و مانند آن ساخته شده باشند تخريب مي شوند. در 
اين خبر مشخصا از خاك سفيد و يافت آباد نام برده شده است. در تيرماه و با افزايش دماي هوا، 
سازمان آب براي كاهش مصرف آب به شهروندان توصيه هايي كرد. در اين خبر آمده بود كه تا 
قبل از انقالب پيش بيني مي شد كه جمعيت تهران تا 10سال آينده به 5.5ميليون نفر برسد 
اما در 2سال گذشته هجوم جمعيت اين محاسبه را بر هم زده و باعث كمبود و قطع آب شده 
است. شهرداري و وزارت كشور در تالش براي جلوگيري از افزايش جمعيت تهران، قوانين 
متعددي تعيين  كردند و در مهر اين سال قائم مقام شهردار تهران اعالم كرد از اين پس تنها 
براي ساختمان هايي جواز ساخت صادر خواهد شد كه سطح زيربناي آنها از 165متر بيشتر 
نباشد. در آذرماه پرسشنامه هايي منتشر شد كه هدف از آن  اثبات سابقه 10سال سكونت در 

تهران بود تا متقاضي بتواند پس از تأييد، در اين شهر خانه بخرد. ارگاني به نام دفتر صدور 
مجوز خريد مسكن اين كار را انجام مي داد و مشكالت مربوط به تأييد مدارك و ارسال آن كه 
از طريق پست انجام مي شد، مدت ها ادامه داشت. در بهمن اين سال پاركومتر هاي خيابان هاي 
فردوسي، نجات اللهي، بهار جنوبي، سعدي و جمهوري دوباره راه اندازي شدند و رانندگان با 

انداختن سكه مي توانستند در مقابل آنها خودروي خود را پارك كنند.

 سعید برآبادي     ����������������������������������������������������������
سال1360 است؛ جنگ در مرزهاي غربي و شمال غربي و 
بمب گذاري هاي مكرر گروهك هاي تروريستي كشور را در 
شرايط سختي قرار داده. در چنين شرايطي، ساخت وساز 
دولتي عمال در تهران و بســياري از شهرها متوقف شده و 
تجهيزات و دستگاه هاي سازندگي به جبهه ها اعزام شده اند. 
با اين همه در مرور خاطرات اين سال، ذكر يادي از اميرنصرت 
منقح، معمــار و مهنــدس ايراني و ســازنده آثاري چون 
بيمارستان ژاندارمري )نيروي انتظامي فعلي(، ساختمان 
مركزي وزارت كار و امور اجتماعي در خيابان آزادي تهران، 
بيمارستان شهيد لبافي نژاد تهران و... بي مناسبت نيست. 
منقح يكي از متفاوت ترين معماران پيش از انقالب اســت 
كه بسياري از ســاختمان هاي عمومي فعلي، حاصل هنر 

او و دفاتر معماري  اوست. او يك دهه از وقت خود را صرف 
ساخت زندان اوين بر تپه هاي منطقه ســعادت آباد كرد؛ 
زميني چهل هكتاري كه هنوز به عنوان يكي از اصلي ترين 
بازداشتگاه هاي كشــور محسوب مي شــود و شهرداري 
چندسالي است كه در تكاپوست تا آن را بدل به يك پارك 
بزرگ كند. سرانجام در سال1350، زندان اوين رسما افتتاح 
شد و در اختيار ســاواك قرار گرفت. منقح در ساخت اين 
زندان، تمركز خود را بر بحــث امنيت و نگهداري قرار داده 
بود؛ ســاختمان اوليه 20ســلول انفرادي و 2بند عمومي 
داشت و مجموعا ظرفيت آن براي 320زنداني بود. بيست 
و سوم بهمن ماه سال1357، مردم انقالبي براي نخستين بار 
آن سوي درهاي زندان اوين را به چشم ديدند و زندانيانش 
طعم آزادي را چشيدند. از آن تاريخ چند عكس وجود دارد 

كه با استناد به آنها مي توان اندكي درباره معماري اين زندان 
سخن گفت و آن را با ديگر آثار منقح سنجيد؛ جنس مصالح، 
آجر و سيمان است كه هم زود ساخته مي شوند و هم مقاومت 
بااليي دارند، ديوارهاي كل زندان، تا حد امكان قطور ساخته 
شــده تا به نوعي عايق حرارتي باشد كه با توجه به سرماي 
منطقه اوين موضوع عجيبي نيست. در تفكرات معمارانه 
منقح، ساختمان ها چندان رشد عمودي ندارند بلكه كوتاه و 
در خط افق پراكنده شده اند و البته كه زندان اوين هم با نهايتا 
ســه طبقه در هر بخش از اين قاعده مستثني نيست. يك 
نكته مهم ديگر هم درباره ضريب امنيت زندان اوين وجود 
دارد؛ درحالي كه زندان قصر چند باري شاهد فرار زندانيان 
بود، براساس گزارش ها تاكنون هيچ زنداني اي نتوانسته از 

زندان اوين بگريزد. 

  ترمه هوشیار   ������������������������������������������������������������
 پتوي پلنگي سبزرنگ كه اليش وسيله اي سنگين و كمي 
بزرگ پنهان شــده بود را در صندوق عقب ماشين البه الي 
كلي خرت و پرت مي گذاشتند. دم در خانه هم كسي دوروبر 
را مي پاييد تا مبادا رهگذران و همسايه ها متوجه جابه جايي 
آن محموله ممنوعه شوند؛ محموله اي به اسم »ويدئو«. شايد 
اين تصوير و خاطراتي از اين دست در ياد برخي از كساني كه 
تجربه زيست در دهه 60 را داشتند، مانده باشد؛ خاطراتي كه 
با ممنوعيت استفاده از اين وسيله تقريبا تازه وارد رقم خورده. 
دوم شهريور1360 خبري كوتاه در روزنامه ها منتشر شد كه 
خبر از ممنوعيت ويدئو مي داد. سيســتم نمايش خانگي يا 
ويدئو قابليت ضبط فيلم ها روي نوارهاي مغناطيسي را داشت 
و براي نخستين بار در 9سپتامبر1976ميالدي )18شهريور 
1355( وارد بازار شــد. نمايش فيلم تا قبل از ظهور ويدئو، 
فقط روي نوارهاي ســلولوئيدي در اندازه هاي مختلف 8تا 
35ميلي متري امكان پذير بود كه صــدا را روي باند ديگري 
ضبط مي كرد اما ويدئو بسيار آسان تر از دستگاه هاي آپارات 
بود و مي شد تصاوير و صداهاي ضبط شده روي كاست هاي 
آن را در تلويزيون ديد و شنيد. اين سيستم بي ترديد انقالبي 
در دنياي تصوير متحرك ايجاد كرد كه هم مي توانســت به 
كمك دوربين هاي ويدئويي، به حفــظ و ضبط رويدادهاي 
دوستانه و خانوادگي بدون نياز به ابزار حرفه اي و پخش آن در 
دستگاه هاي خانگي كمك كند و هم اين قابليت را داشت كه 
آثار و فيلم هاي سينمايي را پس از اكران در سينما همچنان 
در دســترس عالقه مندان بگذارد. تا پيش از انقالب، معدود 
دســتگاه هاي ويدئوي خانگي كه به ايران رسيد در اختيار 
درباريان و ثروتمندان آن روزگار بود كه چندان قابليتي هم 
نداشت چون نوارهاي آن كمياب بود اما پس از انقالب تعداد 
بيشتري از اين دستگاه ها به ايران رسيد و با قابليت تكثير آنها، 
شغل و مغازه هاي كرايه فيلم ايجاد شدند. ويدئوهاي خانگي 
آن زمان در سيســتم  بتاماكس بود و اغلــب قريب به اتفاق 
450هزار دستگاه ويدئويي كه حدفاصل تير 58تا شهريور 59 
وارد كشور شد از نوع » سوني - تي سون« بود؛ دستگاه هايي 
فلزي و سنگين با دكمه ها و شاسي هاي متعدد كه جاي كاست 

با كلي سروصدا از روي دستگاه باز مي شد. اين دستگاه ها كه 
حتي تيونر داشتند و مي شد عالوه بر نمايش، تصاوير پخش 
شــده از تلويزيون را هم ضبط كرد، آن زمان قيمت زيادي 
داشتند؛ بين 5تا 7هزار تومان؛ معادل 2يا 3ماه حقوق بيشتر 
كارمندان و كارگران آن زمان. حتي با اين پول مي شد ماشيني 
كوچك و دست دوم خريد. به همين دليل، مغازه هاي كرايه 
فيلم، خود ويدئو را هم با گرفتن وثيقه هاي ســنگين كرايه 
مي دادند. عمده محصوالتي كه تا پيش از ممنوعيت ويدئو 
در ايران در اين مغازه هــا وجود داشــت، فيلم هاي ايراني 
و خارجي بود كه ســال هاي قبل در ســينما اكران شده و 
توسط شركت هايي از روي نسخه 35ميلي متري با استفاده 
از دستگاه هايي پيشــرفته كه تعدادشــان اندك بود، روي 
نوارهاي ويدئويي مي آمد و بعد از روي همان نوار، كپي هاي 
متعددي گرفته مي شد كه اين كار باعث افت كيفيت صدا و 
تصوير مي شد. اســتفاده مكرر از نوارها و نگهداري نادرست 
كاست هايي كه هر روز دست به دست مي شد ديگر چيزي از 
فيلم باقي نمي گذاشت. با اين حال جامعه انقالبي و مسلمان 
آن زمان كه بسياري از آثار سينمايي پيش از انقالب را طاغوتي 
و عمده آثار خارجي را نشانه بي بندوباري غرب مي پنداشت 
و حتي پيش از انقالب، خيلي از خانواده هاي مومن و معتقد 
تلويزيون را به خانه هايشان راه نداده بودند، ويدئو و فيلم هاي 
رنگ و وارنگي كه خارج از سيستم رسمي در خانه ها به نمايش 
درمي آمد را برنتافتند. در اواخر مــرداد1360، زمزمه هايي 
مبني بر اشاعه فحشا توســط ويدئو مطرح شد. نمايندگان 
مجلس و انقالبيون، ويدئو را وسيله اي شيطاني مي دانستند 
كه زمينه ديدن فيلم هاي مســتهجن را فراهم مي كرد. در 
همان دهه و حتي در دهه70 كه نسل جديدي از ويدئوهاي 
خانگي با سيستم » وي اچ اس« و معروف به نوار بزرگ بيش 
از پيش گســترش يافت، جمله اي بر در و ديوار شهر به وفور 
ديده مي شد؛ »ويدئو مخرب تر است يا بمب اتم؟«. در چنين 
فضايي ويدئو ممنوع شد و قوه قضاييه اعالم كرد كه داشتن 
آن جرم محسوب مي شود؛ بنا به تصميم كميته اي در وزارت 
ارشاد كه افرادي چون فخرالدين انوار و سيدمحمد بهشتي در 
آن بودند، فروشگاه هاي فروش و كرايه نوارهاي ويدئويي هم 

موظف شدند ويدئوهايشان را تحويل كميته بدهند. كمي 
بعدتر محمدتقي ســجادي نماينده دادستاني در منكرات 
اعالم كرد، از آنجا كه ويدئو ممنوع شده است فروشگاه هايي 
كه اقدام به فروش ويدئو يا كرايه نوار مي كنند نيز بايد تعطيل 
شــوند. همزمان با تعطيلي 200فروشگاه در سراسر كشور، 
آنهايي كه در خانه ويدئو داشــتند هم آن را به مخفي ترين 
نقاط خانه بردند. برخي خانواده هاي طبقه متوسط شهري 
در دورهمي ها، ويدئو را از پســتو درمي آوردند و به تماشاي 
فيلم هايي كه قاچاقي و به سختي جور مي شد مي نشستند. 
ردپايي از وضعيت تماشاي فيلم در آن زمان در فيلم سينمايي 
»نهنگ عنبر« ساخته سال 1393 سامان مقدم ديده مي شود. 
ســال ها بعد محمدمهدي حيدريان يكي از مسئوالن وقت 
ســينمايي با دفاع از ممنوعيت ويدئو در آن دوره، دليل آن 
را نبودكنترل بر پخش فيلم ها دانســت ولي زمانه چرخيد 
و وزارتخانه اي كه يك دهه قبل ويدئــو را ممنوع كرده بود، 
در سال1372 مؤسسه رســانه هاي تصويري را براي فروش 
آثار سينماي ايران در قالب ويدئو راه اندازي كرد. ماهواره ها 
هم از راه رسيدند و ديگر شرايط براي كنترل سخت تر شد. 
همين ها كار را به جايي رساند تا نمايندگان مجلس تصميم 
به آزادسازي ويدئو گرفتند. 29شهريور 1373 درحالي كه 
مصطفي ميرسليم، وزير ارشاد وقت با اين طرح مخالف بود 
و از آزادســازي ويدئو به عنوان اشغال فرهنگي نام مي برد، با 
رأي نمايندگان مجلس ويدئو آزاد اعالم شد. ويدئو خيلي زود 
جايش را به رقبايي كم حجم تر داد؛ سي دي ها از راه رسيدند.
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امام ورزشكاران را دوست داشت
مالقات فوتباليست   ها با امام خميني)ره(، فضا را به نفع ورزش كشور برگرداند

ورزش 

خواه پندگير و خواه مالل
 مثل    آباد؛ به شيريني ضرب   المثل   هاي فارسي

دعوت به مراسم عروسي متفاوت 
جلوه   هاي انقالب در زندگي روزمره مردم نمود دارد 

سبك زندگیسريال

  جواد نصرتي   ����������������������������������������������������������
بسياري در نخســتين ســال   هاي بعد از انقالب، ورزش را 
دلقك   بازي انگليسي   ها و آمريكايي   ها مي   دانستند و موجوديت 
ورزش در خطر بود تــا اينكه ديدار فوتباليســت   ها با امام 

خميني)ره( صورت گرفت.
رهبر انقالب، نخســتين بار در ســال1358 با وزنه   برداران 
مالقات كرده بود. درخواســت   ها براي مالقات با ايشان زياد 
بود تا اينكه در اسفند1360، جمعي از فوتباليست   ها از طريق 
كاظم رحيمي مدافع سابق پرسپوليس و دوست و هم   تيمي 

حاج احمد آقا فرزند امام، به جماران رفتند.
به خاطر محدوديت فضا، تنها تيم   هاي شــاهين )قهرمان 
جام   حذفي(، تيم منتخب تهران )قهرمان جام قائداعظم( و 
تيم پرسپوليس )قهرمان جام بين   المللي وحدت( به جماران 

رفتند. امام با گرمي به صحبت با اين فوتباليست   ها نشست و 
جمله معروف »من ورزشكار نيستم اما ورزشكاران را دوست 
دارم« را در همين ديدار خطاب به آنها گفت. نقل اين جمله، 
تأثير زيادي در جامعه داشت و فضاي ضد   ورزش را شكست. 
ازجمله بازيكناني كه در اين ديــدار موفق به مالقات با امام 
شدند كاظم رحيمي، جمشــيد آبياري، مهدي دينورزاده، 
علي حيدري، نادر فرياد   شيران، امير خاني، عباس موسيوند، 
محمود حقيقيان، امير مرزوقي، ســعيد مراغه   چيان، ناصر 
محمدخاني، كامــل انجيني، منوچهــر طاهرخاني، علي 
پروين، ناصر حجازي، محمــد دادكان، محمود خوردبين، 
محمد مايلي   كهن،  مجيد سبزي، ضياء عربشاهي، مهدي 
غفاري، ابراهيم كيان   طهماســبي، عباس كارگر و غالمرضا 

فتح   آبادي بودند.

خيابان الله   زار با شروع دهه1360 روزگار خاموشي شانزه ليزه تهران
پوست انداخت 

پروازي كه به تهران نرسيد حوادث

ترمه هوشيار ��������������������������������������������
 »ساعت 7 و 15دقيقه ديشب يك هواپيماي 
حمل   ونقــل ارتش در جنوب تهران ســقوط 
كرد«؛ اين تيتر خبري بود كه روز چهارشنبه 
هشــتم مهرمــاه 1360 در روزنامه اطالعات 
منتشر شــد؛ بيانيه   اي كه اخبار الصاقي به آن 
نيز نشاني از سرنشــينان اين پرواز سي - 130 
نداشــت كه بعد از شكســت حصر آبادان به 
تهران باز مي   گشــت و حامل تعدادي از شهدا 
و مجروحيــن و فرماندهان جنــگ بود. تنها 
اطالعات منتشــر شــده حاكي از آن بود كه 
يك هواپيماي ارتشــي دچار حادثه شده و در 
منطقه ميدان تير كهريزك سقوط كرده است. 
هواپيمايي كه يك روز بعد از آن مشخص شد 
حامل 5نفر از مهم   تريــن فرماندهان نظامي 
كشــور و مغزهاي متفكر جنگ بوده اســت؛ 
سرلشكر ولي   اهلل فالحي جانشين رئيس ستاد 
ارتش، يوسف كالهدوز قائم   مقام سپاه، سرتيپ 
سيدموســي نامجو وزير دفاع، سرتيپ جواد 
فكوري مشاور جانشين ستاد ارتش و محمد 
جهان   آرا فرمانده سپاه پاســداران خرمشهر، 
5فرماندهي بودند كه در اين حادثه به شهادت 
رسيدند.    اين فرماندهان چند روز بعد از عمليات 
موفق ثامن   االئمه و پايان حصر آبادان براي ارائه 
گزارش اين پيروزي به تهران بازمي گشــتند 
ولي در اين پرواز نافرجام به شهادت رسيدند. 
روزنامه اطالعات در نخستين خبر از اين حادثه 
در روز هشتم مهر نوشت: »ساعت 7:15 ديشب 
يك هواپيماي باري به   علت نامعلومي در منطقه 
ميدان تير كهريزك ســقوط كرد. براســاس 
گزارش خبرنگار ما به نقل از شــاهدان عيني 
ساعت 7:15 ديشــب بعد از شنيدن صدايي 
مهيب در نزديكي كهريزك، روبه   روي ميدان 
تير متوجه آتش   سوزي وسيعي شديم. بالفاصله 
براي آگاهي از چگونگــي آن به محل رفتيم و 
مشاهده كرديم يك هواپيما در حال سوختن 
است و عده   اي ناالن خودشان را از هواپيما به 
بيرون مي   اندازند. بالفاصله با كمك عده   اي از 
اهالي منطقه براي كمك به مجروحين بسيج 
شديم و عده   اي را كه قدرت و توانايي داشتند و 
سالم بودند از داخل هواپيما بيرون آورديم. پس 
از مدتي 3 هلي   كوپتر متعلق به ارتش و نيروي 
هوايي براي كمك و اعزام مجروحين به محل 
آمدند و در همين موقع مأموران آتش   نشاني و 
اورژانس و پاسداران به منطقه آمدند و با كمك 
برادران ارتش و سپاه مجروحان را با هلي   كوپتر 
به بيمارستان   ها انتقال دادند. شاهدان عيني 
به خبرنگار ما گفتند پس از ســقوط، هواپيما 
به    مدت چند ســاعت مي   سوخت كه با كمك 
مأموران و نيروهاي مردمي آتش خاموش شد 
درحالي   كه از هواپيما جز آهن   پاره چيز ديگري 
نمانده بود. خبرنگار ما كــه از هواپيما ديدن 
كرد گزارش مي   دهد كه در اثر سقوط هواپيما 
جلو و قسمتي از وســط هواپيما از بين رفته و 
مقداري از دم هواپيما سالم است. شاهدان عيني 
گفتند ما شنيديم كه هواپيما حامل عده   اي از 
رزمندگان مجروح جبهه   هاي جنوب و تعدادي 
از جنازه   هاي شهداي جبهه   هاي جنوب بوده و 

از اهواز به تهران مي   آمده است«. 

ستاد مشترك ارتش نيز در روز اول تنها به اعالم 
حادثه اشاره كرد. روز پنجشنبه 9 مهر   ماه بود كه 
اين ستاد در بيانيه   اي سراسر احساسي سرانجام 
اسامي چند تن از شهداي اين حادثه را اعالم 
كرد:»امروز ارتش جمهوري اســالمي ايران و 
سپاه پاســداران با كمال افتخار و سرافرازي، 
گلگون   كفناني ديگر را به انقالب اسالمي ايران 
هديه نمود. گلگون   كفناني كه از بدو پيروزي 
انقالب همه     چيز خود را وقف اين انقالب نموده و 
در اين راه هرگونه تالم و تاثرات روحي و جسمي 
را به جان خريده بودند. گلگون   كفناني كه به 
انقالب اسالمي ايران و رهبر عظيم و عزيز آن 
عشق ورزيده و در اين راه سر از پاي نشناخته و 
پروانه   وار گرد شمع وجود آنان سوختند. اينان 
به آرزوي قلبي خود كه همانا آرزوي فرد فرد 
پرسنل مسلمان و متعهد و جان بر كف نيروهاي 
مسلح است نايل گشــته و به لقااهلل پيوستند. 
ايشان همچون ديگر شهداي نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران از ســرباز تا سپهبد 
شهيد قرني با افتخار زيســتند، با سرافرازي و 
سربلندي در راه حفظ دســتاوردهاي انقالب 
مبارزه كرده و جانانه ســر در ايــن راه جان به 
جان   آفرين تســليم نمودند. سرلشكر شهيد 
ولي فالحي جانشين ســتاد مشترك ارتش 
جمهوري اسالمي ايران، سرتيپ نامجو وزير 
دفاع و نماينــده امام در شــوراي   عالي دفاع و 
فرمانده دانشكده افسري، سرتيپ شهيد فكوري 
وزير دفاع سابق و فرمانده سابق نيروي هوايي و 
مشاور رئيس ستاد مشترك ارتش و برادر شهيد 
كالهدوز قائم   مقام ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمي ايران از اين خيل بودند كه در حادثه 
جانخراش سقوط هواپيماي سي-130 همراه 
تعداد ديگري از برادران ارتشي و سپاه پاسداران 
و بسيج مستضعفين نداي حق را لبيك گفته و 

در جوار رحمتش قرار گرفتند«. 
شوراي موقت رياست   جمهوري نيز در بيانيه   اي 
اين حادثه را تسليت گفت. اما كسي نمي   دانست 
مدافع روزهاي نخست خرمشهر و فرماندهي 
كه بيش از يك    ماه مقابل عراقي   ها ايستاده نيز 
در ميان شــهيدان اين حادثه بود، هرچند كه 
در فهرســت   هاي احتمالي روزنامه جمهوري 
اسالمي و اطالعات از محمدجهان   آرا نام برده 
شد. سرانجام در روز چهلم اين حادثه بود كه 
نام محمد جهان   آرا در ميان شــهدا اعالم شد 
و مراسم رســمي براي فرمانده خرمشهر در 

چهلمين روز شهادتش برگزار شد. 
اما جدا از اين موضوع، درباره علت اين حادثه 
حرف  و حديث هايي پيش آمد. در آن زمان علت 
حادثه نقص فني هواپيما اعالم شــد. محمود 
خرم   دل كمك خلبان اين پــرواز كه از حادثه 
جان سالم به در برده بود، سال   ها بعد در ماهنامه 
صنايع هوايي گفت: »پس از ترك اهواز همه    چيز 
مرتب بود تا حدود ســاعت 8 شب به نزديك 
كوه   هاي حســن   آباد قم رسيديم. در اين زمان 
سيستم برق هواپيما به   طور كامل از كار افتاد 
و تاريكي همه جا را فراگرفت و تنها چراغ   هاي 
حرم حضرت عبدالعظيم ديده مي   شدند. بر اثر 
قطع برق، موتورهاي هواپيما نيز خاموش شدند 
و سيستم هدايت هيدروليك هم از كار افتاد...«.   
 ماهنامه صنايع هوايي در شماره176 خود طي 
گزارشي كه درباره سقوط سي-130 به همراه 
اين گفت   وگو منتشر كرد، نوشت: »فكوري ابتدا 
به كابين خلبان آمد و با چراغ قوه ســعي كرد 
كه مشكل را برطرف كند و بعد براي باز كردن 
دستي چرخ   ها رفت. چنين احساس مي   شد كه 
فكوري فهميده مشكل فرا   تر از قطع برق است. 
از آنجا كه فرمان هواپيما تريم شده بود هواپيما 
با سرعتي آهسته و به   طور افقي به سمت زمين 
حركت مي كرد. به همين دليل هواپيما در بيابان 
فرود آمد. از آنجا كه يكي از چرخ   ها قفل نشده 
بود، هواپيما به يك سمت خم شده و روي زمين 
كشيده شــد. كمك خلبان با باز كردن پنجره 
از هواپيما خارج شد و لحظاتي بعد هواپيما با 
8000    پوند سوخت منفجر گرديد. 45 دقيقه 
بعد يك بالگرد براي كمك به بازماندگان حادثه 

به محل آمد«. 
سال 96 در مصاحبه  يكي از روزنامه ها با ناخدا 
هوشنگ صمدي فرمانده نيروي تكاور دريايي 
خرمشهر كه در كنار جهان   آرا از اين شهر دفاع 
كرد و در فتح خرمشــهر تأثير زيادي داشت، 
علت سقوط اين هواپيما پدافند خودي اعالم 
شــد اما بالفاصله ناخدا صمدي اين نقل قول 
را تكذيب كرد. امير ســرتيپ قاسم فراوان، از 
فرماندهان پيشكسوت پدافند هوايی نيز همان 
مقطع به توضيح درباره نحوه سقوط اين هواپيما 
پرداخت و اعالم كرد كه دليل ساقط شدن آن 
به هيچ وجه اصابت از سوی پدافند نبوده است. 
هر چه بود پرواز سي - 130 به تهران نرسيد و 
محمد جهان آرا نتوانست آزادي شهري را ببيند 
كه بسياري از يارانش در آن به شهادت رسيدند.

خياباني پر از ماجراهاي عجيب و قصه   هاي تاريخي. الله   زار براي مدتي طوالني در مركز تهران نقش يك 
تفرجگاه اصلي را ايفا مي   كرد؛ شــيك   پوش   ترين جوانان آالمد و به   روزترين ماشين   هاي به تهران آمده، 
لباس   فروشي   هاي فرنگي و كافه   ها و تئاترها و سالن   هاي سينما. اين خيابان به نياِز تفريح و سرگرمي هر 
قشر و طبقه   اي پاسخ مي   داد. همان خياباني كه داريوش اسدزاده آن را باالتر و بهتر از شانزه ليزه پاريس 
مي   دانست. در طول تاريخ و گذر از ساليان دراز، اين تنها الله   زار بوده كه برجا مانده است. در دل آمد و 
شدها و تغيير و تحول   ها الله   زار به   عنوان مهم   ترين مركز تفريِح جوانان دهه   هاي1330 و 1340، براي 
نسل   هاي بعد كاركردي نوستالژيك به   خود گرفت. افول اين خيابان از اوايل دهه1350 آغاز شد. تئاترهاي 
روشــنفكري جاي خود را به كارهاي عامه پسند دادند و ســينماها به نمايش فيلمفارسي روي آوردند. 
پوست   اندازي جدي   تر خيابان الله   زار از سال1360 آغاز شــد و رفته   رفته سرعت گرفت. بيژن شافعي 
در گفت   وگو با نويد پورمحمدرضا در شماره دوازدهم نشريه »آنگاه« اين دوره را چنين روايت مي   كند: 
»انقالب كه رخ مي   دهد الله   زار دو چهره به    خودش مي   گيرد. يكي چهره   اي است كه بسياري فكر مي   كنند 
اينجا »الله    زاري« است، يعني از نظر اجتماعي آن كلمه الله   زاري كه رويش است، مربوط به يك   سري 
طبقات اجتماعي پايين   دستي است كه مي   خواهند اوقات فراغت خودشان را در آن صرف كنند، درصورتي 
كه اين برداشت چندان درستي نيست. وقتي انقالب شد، تا قبل از شروع جنگ و تحوالت سال1362، 
الله   زار و خيابان   هاي فرعي آن در ابتداي آن دهه از بعد مســائل سياسي بسيار فعال بودند. چون تمام 
كهنه سياسي   هاي گذشــته در الله   زار فعال شدند. بســياري از خياطان و كفاشان، از كسبه   اي كه بين 
سال   هاي1332 تا 1357 سركوب شده بودند، دوباره برگشتند. اينها افرادي بودند كه صدايشان بسته 
شده بود و اينها در اين سه   چهار سال يا شايد بايد گفت 4سال و خرده   اي فعال شدند و الله   زار همچنان يك 
چهره سياسي و اجتماعي با گرايش چپ براي خودش داشت، البته گرايش   هاي ديگري هم در كنارش 
بودند. اين جو در الله   زار و خيابان   هاي فرعي   اش وجود داشــت. كوچه برلن اين را داشت و منوچهري و 
الله   زار پايين و باال هم همينطور. فضاي خيلي جذابي داشــت. به هر حال بين دوره جنگ تا سال67 يا 
به   عبارت ديگر بين 62 تا 67 همه   چيز خاموش شد و درواقع تحت   تأثير جنگ قرار گرفت و عمال نه الله   زار 

بلكه كل ايران براي موضوع جنگ آماده شد كه ديگر شامل الله   زار هم مي   شد...«.  
تئاتر نصر )تماشاخانه     تهران( را مي   توان تنها مركز تفريح و سرگرمي اي     دانست كه پس از انقالب نيز به 
فعاليت خود ادامه داد. از اوايل دهه1360 زمام كار اين سالن در دست جهاد دانشگاهي بود و تئاترهاي 
مختلفي روي صحنه مي   رفت و تا پس از جنگ نيز ادامه داشــت. حســن عظيمي؛ بازيگر، نويسنده و 
كارگرداِن كهنه   كار تئاتر در گفت   وگو با نگارنده اين دوره را به   تفصيل شــرح مي   دهد. براي شنيدنش 
مي   توانيد به شماره دهم از پادكست »راديو نيست« با موضوع تئاتر نصر رجوع كنيد. در پايان اما من دلم 
مي   خواهد الله   زار را با آن سكانس زيباي فيلم »توفان در شهر ما« به    ياد بياورم. هماني كه گرشا، سپهرنيا 
و متوسالني در مقابل دوربين خاچيكيان در الله   زار درخشان دهه1330 در حال تعقيب   وگريز هستند. 
همان فيلمي كه در روز نخست اكران جمعيت عظيمي را در مقابل سينما ايران در همين خيابان جمع 

كرده بود؛ الله   زاري درخشان از نوِر فرهنگ و هنر، نه نوِر لوستر و المپ و تجهيزات برقي.

شهادت فرماندهان جنگ در سقوط هواپيماي سي - 130 

آيين »چراغ« خاموشي نيست زنان 
نخستين زن مديرمسئول نشريه در بعد از انقالب

ستايش يگانه   �������������������������������������������
سيما كوبان سال1318 در تهران به دنيا آمد 
و در ســال   هاي كودكي آموزش نقاشي ديد. 
تا كالس 11 در تهران درس خواند و ســپس 
براي ادامه تحصيل رهســپار بلژيك شد. در 
بلژيك دوره طراحي و نقاشي ديواري را گذراند 
و ســال1342 به ايران بازگشت و تدريس در 
دانشكده هنرهاي زيبا را آغاز كرد. سال1343، 
سردر كاشي   كاري تئاتر سنگلج را به ابعاد 3 در 
14متر طراحي كــرد و آن را با همكاري گروه 
كاشي   سازي هنرهاي زيبا ســاخت. هرچند 
خودش از اين همكاري با وزارت فرهنگ رضايت 
نداشت و نه شرايط كار را خوب مي   دانست و نه 
نحوه پرداخت حق و حقوقش را. دوباره از ايران 
رفت و در فرانسه به تدريس دكور تئاتر پرداخت 
و خودش هم در رشته جامعه   شناسي شهري 
در مقطع دكتري مشــغول تحصيل شــد. به 
گفته عذرا دژم در كتاب »اولين زنان«، پيش 
از پايــان دوره دكتري به ايران برگشــت و در 
سال1348 تدريس در دانشگاه تهران را آغاز 
كرد تا اينكه در ســال1364 براي هميشه از 
خدمت دولتي منفصل شد. در سال1358، در 

انتشار دوره اول مجله »بوستان«- كه به   صورت 
شورايي منتشر مي   شد و درباره فرهنگ و هنر 
انقالب بود- مشاركت داشــت، اما از كيفيت 
مطالبش رضايت نداشت. در دوره دوم انتشار 
اين مجله، خودش صاحب امتياز، مديرمسئول 
و سردبير بود و با كمك دكتر شفيعي   كدكني و 
با مطالبي از ساعدي، مجابي، سيمين بهبهاني 
و... شماره نخست را منتشر كرد كه شماره اول و 
آخرش باقي ماند و پيگيري   هاي بعدي   اش باعث 
گشايشي نشد. اما كوبان خستگي     نمي   شناخت 
و در سال1360 با »چراغ« آمد كه گاهنامه   اي 
مشتمل بر مقاالت ادبي و فرهنگي و داستان و 
شــعر و فيلمنامه قلم    زنان نامدار بود. چراغ از 
طريق كتابفروشــي   ها توزيع مي   شد و بيشتر 
از 4شماره دوام نياورد و جلد پنجمش توقيف 
شــد كه البته بعدها بخت انتشار يافت. كوبان 
كه نخستين زن مديرمسئول نشريه در بعد از 
انقالب بود، باز نااميد نشد و در خيابان بزرگمهر 
كتابفروشي و نشر روشــنفكري »دماوند« را 
با همــكاري منير رامين   فــر )بيضايي( و پرتو 
نوري   عــالء راه اندخت. انتشــار كتاب »نقد و 
تحليل جباريت« مانس اشپربر با ترجمه كريم 

قصيم، كوالكي به راه انداخت و دماوند را محو 
كرد. كوبــان اين بار ســراغ كار طراحي گليم 
صادراتي رفــت. 6    ماه هم مشــاور مديرعامل 
سازمان زيباسازي تهران بود. سال1374 تهران 
را ترك كــرد، اما او كــه دل در گرو اين خاك 
داشت، گاهنامه »تهران« را در 6جلد منتشر 
كرد. او در سال1394 به   دليل ابتال به سرطان 
ريه در فرانسه درگذشت و در قبرستان پرالشز 

به خاك سپرده شد.

 محمدمسعود احدی    ���������������� 
با مشخص شــدن چهارچوب   هاي 
جديــد تلويزيــون، به   تدريــج 
سريال   ســازي رونــق گرفــت و 
مجموعه   هــاي زيــادي ســاخته 
شــدند و به روي آنتن رفتند. يكي 
از خاطره   انگيزترين اين سريال   ها، 
»مثل    آباد« بود كه در سال1360 از 
شبكه اول سيما پخش شد. مثل   آباد 

را مي   توان پايه   گذار سريال   هاي اپيزوديك پس از انقالب دانست. هر قسمت از اين مجموعه، يك 
ضرب   المثل را در قالب يك داستان روايت مي   كرد. كارگردان هنري اين مجموعه شش قسمتي رضا 
ژيان بود كه خود نويسندگي فيلمنامه را با همراهي زويا زاكاريان برعهده داشت. مسعود فروتن و 
بيژن صمصامي هم كارگردانان تلويزيوني اين سريال بودند. قالب برخي از قسمت   ها مانند »عجب 
سرگذشتي داشتي كل علي!« طنز بود و برخي ديگر مانند »نه شير شتر، نه ديدار عرب« با لحني 
جدي و ناصحانه، ضرب   المثل را به تصوير مي   كشيدند. رضا ژيان، اسماعيل داورفر، سامي تحصني، 
مهين شهابي و مهري وداديان در كنار بازيگراني مانند اكبر عبدي، حميد جبلي، مرتضي ضرابي، 
آتيال پسياني و كامبيز صميمي   مفخم، تركيب موفقي از بازيگران قديمي و نوظهور را پديد آورده 
بودند. اكبر عبدي كه پيش از اين سريال، تنها در يك نمايش تلويزيوني با عنوان »سنجاب    ها« 
بازي كرده بود، در اين اثر خوش درخشيد و به سرعت تبديل به يكي از بازيگران شاخص و ماندگار 
تلويزيون و سينماي ايران شد. محمدرضا عليقلي، موسيقي اين مجموعه را در دستگاه بيات اصفهان 
و با تنظيمي اركسترال ساخت و بيژن كامكار خوانندگي تيتراژ را عهده   دار بود. اين قطعات از چنان 

كيفيت هنري بااليي برخوردارند كه مستقل از اثر هم شنيدني هستند.

  ش�عزيزمنش    ���������������������������������������������������

در ابتــداي دهه60 مــردم خود را صاحــب انقالب 
مي   دانند و ســعي مي   كنند تا بــه روش   هاي مختلف 
در زندگي روزمره خود، اين نگــرش را وارد جزئيات 
زندگي خود كنند. بــر ديوار بهترين جــاي خانه   ها 
پوستر امام   خميني)ره( نصب مي   شود. رفتن به مراسم 
نمازجمعه و مراسم سياسي و تشييع جنازه شهداي 
بمب گذاري   هاي تابســتان خونين1360 در برنامه 

همه اهالي تهران قرار دارد. اين همه داستان نيست و 
صاحبان صنوف هم سعي مي   كنند آميختگي با انقالب 
را به شــكل و روش خود اعالم كنند. برگزاري مراسم 
ساده عروسي و ترويج عروسي ارزان يكي از مهم   ترين 
جلوه زندگي جوانان انقالبي در آن سال   هاست. جدا از 
عكس   هاي اندك و خاطرات خانوادگي كه از اين مراسم 
كوچك و ارزان به جا مانده كارت   هاي عروسي اي كه 
در آن سال   ها چاپ شــده   اند، خود گواهي مستند از 

چگونگي نگرش جوانان انقالبي به زندگي بوده است. 

 معراج قنبري

سال آتش و خون

داستان

جنگ تبديل به دلمشغولي بسياري از 
نويسندگان جوان شده بود

حسنا مرادي  �������������������������������������������������������������������������������������������������������

سال1360، سال دشواري براي مردم ايران بود. اتفاقاتي مانند ترور بسياري از مسئولين كشور، 
فرار رئيس   جمهور و جنگ تحميلي هر روز كشور را با يك بحران جديد روبه   رو مي   كرد. كم   كم 
با گذشتن چندين    ماه از شروع جنگ تحميلي مشخص شد كه اين جنگ به اين زودي   ها 
تمام نمي   شود. همين شد كه ادبيات جنگ كه سال قبل جوانه   هاي بي   رمقي زده بود، به مرور 
شروع به قوت گرفتن كرد و به مرور زمان حتي زيرژانرهاي مختلفي هم در ادامه اين ژانر شكل 
گرفتند. بيشتر آثار سال   هاي ابتدايي جنگ، شرح مواجهه مردم عادي با جنگ و تبعات آن 
بود. مردمي كه شهرشان اشغال شده بود، مردمي كه خانه   شان خراب شده بود، مردمي كه 
عزيزانشان راهي جنگ شده بودند، همه از قهرمانان داستان   هاي اوليه اين ژانر بودند و كمتر 

داستاني به تجربه يك مدافع وطن مي   پرداخت.
در داستان   هاي روزهاي ابتدايي تولد ژانر ادبيات جنگ، خرمشهر نقشي اساسي داشت. سقوط 
خرمشهر و اشغال آن به وسيله رژيم بعثي صدام، قلب   هاي بسياري از ايراني   ها را به درد آورده 
بود. »آخرين نگاه از پل خرمشهر« از ناصر مؤذن و »روزهاي مقاومت در خرمشهر« نوشته 
پرويز مسجدي از نخستين داستان   هايي بودند كه در مورد خرمشهر چاپ شدند. اين آثار 
كه از نظر ادبي نثر ضعيفي داشتند، بيشتر حاصل كنشگري نويسندگانشان نسبت به دنياي 
اطرافشان بودند. مجموعه   داستان »شــعله    هاي آتش در ميان قيرخانه« از بهار محمد هم 
داستان ديگري بود كه مقاومت كارگرهاي پااليشگاه آبادان در برابر بمباران   ها و خطرات ناشي 
از جنگ را روايت مي   كرد. مجموعه   داستان »دو چشم بي   سو« از محسن مخملباف، »دعاي 
مرغ آمين« از سيروس طاهباز، »شش تابلو« از عبدالحي شماسي و »اسماعيل، اسماعيل« 

اثر محمود گالبدره   اي هم داستان   هايي بودند كه زمينه وقوع اتفاقاتشان، جنگ تحميلي بود و 
نشان از تالش نويسندگانشان براي ثبت اتفاقاتي كه بر مردم ايران مي   رفت، داشتند. داستان 
»آفتاب در سياهي جنگ گم مي   شود« نوشته اصغر عبداللهي اثري با درونمايه متفاوت در 
ژانر ادبيات جنگ بود. اين كتاب كه ماجراي زندگي آوارگان و جنگ   زدگان را روايت مي   كرد، 
نثري سخت و گزارشي و به دور از پرداخت انساني داشت و به دل نمي   نشست. تولد ادبيات 
جنگ، خيلي زود شكل گرفتن ادبيات ضدجنگ را در پي داشت. قاضي ربيحاوي كه سال 
قبل نخستين داستان ادبيات جنگ را نوشــته بود و از روزهاي ابتدايي جنگ گزارش داده 
بود، اين بار با مجموعه   داستان »خاطرات يك سرباز« اثري ضدجنگ را روانه بازار نشر كرد. 
داستان   هاي خاطرات يك سرباز، از زبان سربازي روايت مي   شدند كه برايش فرقي نداشت در 

ايران جمهوري اسالمي سر كار باشد يا رژيم شاهنشاهي. 

با تعطيلی مراکز اصلی سرگرمی در خيابان الله زار، پياده روهای اين خيابان به محل سرگرمی های 
کوچک تبديل شد�
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.كاغذبويوكتابازبــودپرخانهزيرزمين
عبدالرحيمخانــهمگربــود؛همطبيعي
.كردتصوراينازغيرشــودميراجعفري
درخانوادهپســرتنها،جعفريمحمدرضا
.كردميبازيهاكتابميانزيرزمينهمان
مغازهبهپدرهمراهبهشدتربزرگكهكمي
هاكتابميانراوقتشورفتميكتابفروشي
پيشــنهادبهجوانياواندر.گذرانــدمي
وشــدترجمهكارواردآذريــزديمهدي
فارســيبهرا»بزغالههفتوگرگ«كتاب
بررسيداشت18سالتنهاوقتيوبرگرداند
رااميركبيرانتشــاراتهايكتابارزيابيو
هامدتازپسسال1360ودر.دادميانجام

شكايتومشكالتباكردننرمپنجهودست
اموالمصادرهوجعفــريعبدالرحيمعليه
»نونشر«جعفريمحمدرضا،انتشــاراتش
،حركتنخســتيندروكردانــدازيراهرا
محموداحمدنوشته»سوختهزمين«كتاب
بسياريتوجهموردكهرســاندچاپبهرا
فروشبهآنازنســخههزارانوگرفتقرار
اواســطهمانازجعفريمحمدرضا.رفت
تصحيحكاربرنظــارتهنگام1350دهه
منابعباآنهامقايســهوهافرهنگچاپو
وهانظميبي،هاكاستي،نقايصبهخارجي
آنهاثبتبهوبرخوردفراوانيهاينابساماني
كتاببعدهاتاشدايزمينهاينوپرداخت
نشر.كندعرضهبازاربهرا»نونشرفرهنگ«
مشكالتبابارهافعاليتشساليانطولدرنو

نشرپروانهنشــدنصادرهمچونمختلفي
جعفريمحمدرضا،حالاينبا،شدمواجه
نشرپرباركارنامهكهدادادامهفعاليتشبه
علومكتبچاپونگاريفرهنگحوزهدرنو

انسانيمويدهمينامراست.

آيندگانيهابهصنعتحملونقلجانميدهند
پيشبينيدربارهگسترشماهواره

مطبوعات
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انقالبازبعدهايسالدركهايتخصصيمجالتنخســتينازيكي
صنعتماهنامه«،يافتهادامهامروزبهتاانتشارشوكردكاربهشروع
تهران«مجلهدلازماهنامهاينشــودميگفته.اســت»ونقلحمل
توريســتيمجلهمحلدرودرآمــدانقالبازقبل»اكونوميســت
سردبير(گورانفيروزشاگردانوهمكارانازنفرچندكه-»جهانگرد«
دفتردروبستنطفه-بودندكاربهمشغولآندر)»آيندگان«روزنامه
بهگوران،آيندگانتعطيليازپس.كردآغازراكارش»روزنه«نشــر
از.گذاشتبنيادراآنذرقانيقربانعليكهپيوستونقلحملصنعت
روزنامهسردبيريشوراياعضايازهماوكه-نائينيعميد،8شماره
ديگريهايآيندگانيپايترتيباينبهوآمدمجلهبه-بودآيندگان
ايندفتربهنيزقائدمحمدومهاجرمســعود،بهنودمسعودهمچون
دائميامتياز،نشريات،انقالبازبعدنخستهايسالدر.شدبازنشريه
ازپيشراشمارههرمطالبماهنامهايناندركاراندســتونداشتند
چنانچهوبگيردقراربررسيموردتابردندميارشــادوزارتبهانتشار
.كردندميآنجايگزينراديگريمطلب،يافتنميانتشاراجازهمطلبي
وكاالترانزيتدربــارهتخصصيمطالبكناردر،ونقلحملصنعت
همادبيوهنريوفرهنگيمطالب،وكاركسبوكاميونوكشتيراني

مرحوم.كردپيداعاممخاطبزودخيليدليلهمينبهوكردميمنتشر
»حرفهتارسالتازايران؛درنگاريروزنامه«كتابدرشهيديحسين
درستيبهونقلحملصنعتدرايمقاله،1369سالدر«:نويسدمي
اين،ماهوارهتلويزيونگيرندهممنوعيــتوجودباكهكردبينيپيش
دادننشانباوشدخواهدواردايرانيانهايخانهبهزوديبهدســتگاه
سياسيواجتماعي،اقتصاديهايچشمداشت،زندگيديگرهايشيوه
داخليتلويزيونهايبرنامهبهشــانعالقهازوبردخواهدباالراآنان
مسائليبه70دههابتداييهايسالدرماهنامهاين.»كاستخواهد
سخنشاندربارهراحتيبهشودنميهمروزهااينحتيكهپرداختمي
تاشدجداونقلحملصنعتازنائيني،1373سالوحوشحول.گفت
.بيندازدراهرا»امروزپيام«ماهنامه،تحريريهاعضايازبرخيهمراهبه
مختلفيمسائلباشدهمنتشرونقلحملصنعتكههاييسالطولدر
باريكگوياحتيوكردهنرمپنجهودســتماليمشكالتهمچون
همايوناكنونهم.كردورشكستگياعالمنشريهاين1385سالدر

ذرقاني،فرزندقربانعلي،سردبيراينماهنامهاست.

افتتاحفستيوالتئاترانقالبدركرمان

سالسخت

نمايشهايمردمي

سينما 

تئاتر 
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مهديوشاهيمسعود(مديرانتالشوجودبا
كه(سينماگرانسماجتوپايداريو)كلهر
خواهندميهمچناننامطلوبشــرايطدر
برايسختي60سالسال)بمانندصحنهدر
ايرانجامعهكهســاليبود؛ايرانسينماي
ايگستردههاياختالفوخشــونتدرگير
جنگاعالمسال،خيابانيترورهايسال.بود
جمهوررئيسنخستينسقوطسال،مسلحانه
و7تيردلشازكــهايپرحادثهتابســتانو
،هاگروهككهسالي.آمدبيرون8شــهريور
گردباديدر.گرفتندهدفراجامعهامنيت
ســختيبههمايرانســينماي،حوادثاز

ميكوشيدتابهراهشادامهدهد.
ايرانيهايفيلمتعدادهمچنانكهســالي
مقرراتيغيبتدرتازهوبوداندكاكرانبراي
سينماداران،باشدايرانسينمايحاميكه
اكرانخارجيفيلمبيشتردادندميترجيح
هايفيلمكپيوشدگشودهانبارهاپسكنند؛
رفت؛پردهرويوآمدبيرونخارجيقديمي
ايندر.بودندصاحببيعمالكههاييفيلم
كه)كاوشحبيب(»خونفصل«،شــرايط
مضمونيهاسالآنهايفيلمبيشــترمثل
كهفيلميرود؛مــيپردهرويداردانقالبي
از،60ســالدرشــدهاكرانآثاراغلبمثل
وتوليدقوسوكشدرقبلســالدويكي

منميراث«مثل،بودهشــدننمايشآماده
معدودازكــه)زادهفخيمجنون«)مهــدي
ربطيمضمونشكهاستسالاينهايفيلم
.كندنميپيداربطيروزوقايــعوحوادثبه
دركه»ســنگسفر«موفقيتتأثيرتحت
،اســتپرفروشهمچنانمجددهاياكران
باروستاييهاييفيلمسراغايرانسينماي
دورانهايســتمراويورودميانقالبيتم
تا»گندمهايدانه«ازشود؛ميفئوداليسم

»برنجخونين«و»آفتابنشينها«.
دركهبود»سال»اعدامياينمتفاوتفيلم
زادهفنيپرويزاشفيلمبــرداريهايميانه

ادامهرانقشرضاييكرمرضــاورفتدنيااز
راآخرواولحرفجديتكهســاليدر.داد
توجهجالبخودنوعدراعداميطنز،زدمي
درزندبافحســينتالشكههمچنانبود؛
وتكنيكيپرداختدر»شــيطاندســت«
سالدر.بازيقواعدرعايتبرايكوشــش
اولويتدرخيليســينماهنوز،60سخت
درگيركهنداشــتقراردولتوحاكميــت
ضوابطي.بودخارجيوداخليدشمنباجنگ
وليشدميتشكيلهاييكميسيونوتدوين
چندانيامكاننهوبودثباتازخبرينههنوز

برايتوليدوجودداشت.
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فجرتئاترسراسريجشنوارهدورهنخستينبرگزاريازپيشتا
رويدادهاي،اسالميانقالبپيروزيمناسبتبه،1361سالدر
شاملكهشدميبرگزاركشــورسطحدرغيرمتمركزيتئاتري
ايناما.بودتئاتراجرايوپوستروعكسنمايشگاه،فيلمنمايش
.شدندنميشناخته»جشنواره«نامبههنوززمانآندررويدادها
است»انقالبتئاترفستيوال«،رويدادمشهورترين،ميانايندر
برگزاركرماندر13601359وهايســالدرآنازدورهدوكه
جشنوارهنخستين«برگزاريازپيشســاليكيعنيشود؛مي
اسالميشورايمجلسرئيس.تهراندر»فجرتئاترسراســري
ششمدركهاسترفسنجانيهاشــمياكبراهللآيت،سالآندر
.كندميمنتشررويداداينبرگزاريمناسبتبهراپيامي،بهمن
معرفيبرايكهعزيزانيشــمابرسالم«:استآمدهپيامايندر
آغازرامقدســيتالشهنرخالقيتوقدرتباانقالبواســالم
ادلهبهترينازيكيفستيوالاينوشمااجتماعهمين.ايدكرده
دوراندرنداندكهكيست.استايرانمردمانقالبوسعتوعمر
فسادخدمتدرامكاناتونيروهاازبسياريهمانندهنر،طاغوت
بودمردمشعوروشوروانسانيتواخالقتباهيبرايايوسيلهو
حرصاشــاعهجهتابزاريمثابهبهراهنرمندوهنــرطاغوتو
ممتازومرفهقشــرشهواتولذاتتامينوجامعهمســتكبران
شــمااز....بودگرفتهخدمتبهناآگاهمــردموجوانانتحقيرو
ارائهباوبيفزاييدخودتالشوكاربرداريمانتظارمتعهدهنرمندان
ترميمجامعهدرراهنرمخدوشآبرويمفيدوسازندههنريآثار
مهندس.»دهيدنشــانراهنردرانقالبرهگذراينازونماييد

برگزاريازپسروزيكنيزوقتوزيرنخست،موسويميرحسين
منتشرمضمونهمينبابيشوكمپيامي،كرماندرفستيوالاين
تئاتراندركاراندستوهنرمندان«:استآمدهپيامايندر.كندمي
جامعهدرايجادشدهتحولدردقيقتعمقوتدبيربهبايدنمايشو
دررااسالميباورهايوهاخالقيت،هاارزشوبپردازندماناسالمي
محرومتودهاختياردررازمانهنر،بارسالتوكنندبارورترمردم
وهاتالشحاصلاسالميانقالبدستاوردهايكهپاخاستهبهو

رنجهاوصبرآناناستقراردهند«.
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روييدنازدلخاكستر
اميركبيرانتشاراتاموالمصادرهازپس»نونشر«كاربهآغاز
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ابتداييهايسالدرموسيقيوضعيتازبازگوشدهرواياتوشواهداز
شدنآگاهبافرهنگينهادهايمتوليانكهآيدبرميچنينانقالبازپس
ايندرمطالباتيوجودرغمبه(موسيقيكاملحذفنبودنممكناز
كمدســتتااندكردهتالش،)تندروهايچهرهبرخيجانبازمورد
كاريمحافظهايندرچندهركنند؛حفظامكانحددرراكارصورت
زمينهدرانقالبرهبرپيشينفتواهايهمان،مانعترينمهم،فرهنگي
اقداميهر،آنهادرموجودصراحتخاطربهكهبودهموسيقيتحريم
ايشاناصوليتأييدوكلينظرتأمينبه،رســميســاماندهيجهت

وابستهبودهاست.
بهمربوطهــايفعاليتكليت،مقطعآندركهاســتحاليدراين
هنرستان«تصرفازپسكهجاييتابود؛ماندهبالتكليفموســيقي
كناردرهمهنرســتاناينهنرجويان،1359ســالدر»تجسمي
در،»موسيقيعالي«و»مليموســيقي«هايهنرستانهنرجويان

2ساختمانمتفاوت)بهتفكيكدختروپسر(درهمشدهبودند.
فتوايياخذوتازهمديرانوهاچهرهپيگيريسال1360باازترتيبهربه
نويسيقانونمقدمات،غيرغناييوغناييموسيقيتفكيكزمينهدر

برايموسيقيمتناسبباپسندهايپسازانقالبنيزآغازشد.
كارورزانهدايتبرايبسترسازي،روپيشراهكارهايترينمهمازيكي
تريحساسيتكمهايعرصهسمتبه،آهنگسازانويژهبهوموسيقي
همهازوشعرخوانيباهمراهموسيقي،سرود،كودكموسيقيچون
باوفيلمموسيقيزمينهدركهرويكرديبود؛فيلمموســيقيترمهم

براياختصاصيموسيقيساختضرورتبرسينماييمديرانتأكيد
وزدرقمراتوجهدرخورومناسبكاركردي،توليدحالدرهايفيلم
هايسالدرارزشمندتجربياتگيريشكلوعرصهاينگسترشبه

بعديانجاميد.
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بودمعنياينبه1359سالبههادانشگاهتعطيليوفرهنگيانقالب
چندبرايبايدالاقل،داشتندعاليهتحصيالتسودايكهجوانانيكه
فرهنگيانقالبازپيشحتيجوانانقالبيون.كشيدندميانتظارسال
هاييچهرهعمدهاتهام.بودندكردهبيرونرااســتادانازتعدادياما
دفترودربارباارتباط،بودندشــدهاخراجزيباهنرهايدانشكدهازكه
فرهنگيانقالبازپيشحتيدانشجويانچنانچهبود؛ملكهمخصوص

مجالچندانيبهماركوگريگوريانندادند.
ديبافرحمخصوصدفتردرانقالبپيروزيازپيشآغداشــلوآيدين
تأسيسبانهايتدروبودكاربهمشــغولكارشناسومشاورعنوانبه
دارعهدهنيزرامديريتشوكرداندازيراهراموزهاينعباسيرضاموزه

هايفرصت،انقالبازپسپرآشــوبدورانبحبوحهدروحاال.شــد
درراچارهنيزآغداشلوآيدينوبودمحدودبسيارهنرمندانبرايشغلي
الاقلرادانشگاهدرحضورفرصتبايدكهديدجوانانيبههنرآموزش
آيديننقاشيآموزشگاهنخستين.كردندميفراموشسالچندبراي
چندهر.شدبرقرار32شماره،اسكوكوچه،انقالبخياباندرآغداشلو
اتهاماتسرمنشا،آموزشگاههمين1390دههواپسينهايسالدر
،انقالبيپرآشوبواپسينهايســالآندراماشدآغداشلوآيدينبه
ازيكيآغداشلوآموزشگاه،جنگآغازوهادانشگاهتعطيليباهمزمان
بعدترآموزشگاهاينشاگردان.بودنقاشيآموزشبرايهافرصتمعدود
دروكردندبرگزارمهمنمايشگاهچند1360دههپايانيهايسالدرو
دوباره32پالك،اسكوكوچهگروهينمايشگاهدر1386سالدرنهايت

درخانههنرمندانايرانگردهمآمدند.

كالسهايخصوصينقاشيراهميافتد

در كافه   هاي شهر 
پرآشوب

نسل تازه   اي از شاعران پس از انقالب اسالمي ظهور 
مي   كنند و شاعران در نسبت با انقالب و سنت و 

نوگرايي به ۲دسته تقسيم مي   شوند

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

درست است كه شعر سياسي    -    مذهبي در سال   هاي 
پيش از انقالب اسالمي بي   سابقه نيست و الگوي اوليه 
ادبيات انقالب اســالمي را بايد در سال   هاي پيش از 
انقالب جست اما آنچه به   عنوان شعر انقالب اسالمي 
شناخته مي   شود و ويژگي   هاي سبك   شناختي پيدا 
مي   كند و بخشي از شــعر امروز را به   خود اختصاص 
مي   دهد، مجموعه سروده   ها و آثار نسل نوی شاعراني 
است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي ظهور مي   كنند؛ 
مثل علي معلم دامغاني و نصــراهلل مرداني و قيصر 
امين   پور و سيدحسن حسيني و يوسفعلي ميرشكاك 

و ديگران�
 مي   توان بدون توجه به خاستگاه   ها و گفتمان انقالب 
اسالمي به بررسي ادبيات انقالب نشست� بي   ترديد 
يكي از گفتمان   هاي انقالب اسالمي بازگشت به سنت 
و ارزش   هاي گذشته است� هر آنچه از دوره گذشته 
مانده است، در معرض تشكيك و ترديد قرار مي   گيرد 
و شعر نو يكي از آنهاست� رونق قالب   هاي سنتي يكي 
از تأثيرهاي انكارناپذير انقالب اسالمي در حوزه شعر 
است� شاعران انقالب اسالمي بيشتر به سراغ غزل 
و مثنوي و رباعي مي   روند تا شعر نو� تذكر اين نكته 
ضروري است كه آنچه شــاعران انقالب در غزل و 
مثنوي و رباعي و��� به   دست مي   دهند، متفاوت از آن 

چيزي است كه در سنت ادبي خلق مي   شده�
 كاركرد شعر در ســال   هاي پس از انقالب اسالمي 
تغيير مي   كند� شعر قرار نيست سروده   هايي انتزاعي 
باشد كه در حلقه   هاي محدود دانشگاهي يا كافه   ها 
خوانده مي   شود و عموم مردم از آن سردرنمي   آورند� 
شعر وسيله   اي است در خدمت انقالب اسالمي و قرار 
است به   كار تهييج و آگاهي بخشي مردم بيايد� پس ما 
با شاعراني مواجه مي   شويم كه از سر ضرورت و وظيفه 
انقالبي به شعر روي مي   آورند؛ شاعراني كه خيلي از 
آنها پيش   نيازهاي حضور در جامعه حرفه   اي ادبيات 
را نگذرانده   اند و هنوز در حال آزمون و خطايند� شعر 
در ســال   هاي پس از انقالب اسالمي امري عمومي و 

وظيفه   اي همگاني است�
 انقالب اسالمي شاعران را به ۲دسته تقسيم مي   كند؛ 
شاعران انقالبي و شاعران جريان اصلي شعر سال   هاي 
پيش از انقالب كه با انقالب اسالمي هم   سو نشده   اند و 
كم   كم ضدانقالب، طاغوتي، روشنفكر، توده   اي  و يا��� 

خوانده مي   شوند�
از فضاي آزاد 3-۲ نســل نخست كه بگذريم، هنوز 
شــاعران پيش از انقالب، به   ويژه شاعران سياسي، 
حاضرند و شــاعران جوان انقالب سربرنياورده   اند� 
تقريبًا پس از سال1360 تقســيم   بندي   ها آشكار 
مي   شود� رســانه   هاي رســمي مثل صدا و سيما و 
روزنامه   هاي كثيراالنتشار و كنگره   ها و جلسه   هاي 
دولتي و دانشــگاهي و��� در اختيار شاعران انقالب 
قرار مي   گيرد� شاعران جريان روشنفكري به حلقه   ها 
و جلسه   هاي خانگي محدود مي   شوند و تنها شبكه 
ناشران و كتابفروشان جلوي دانشگاه را در اختيار 
دارند  و از سال   هاي مياني دهه60 كم   كم نشريه   هاي 

خود را منتشر مي   كنند�
دوطرف، ســال   هايي را به انكار و تخطئه يكديگر 
مشغول هستند� در سال   هاي بعد كه كمي فضا آرام   تر 
مي   شود، ناديده گرفتن، جاي انكار را مي   گيرد� ردپاي 
تقسيم   بندي سال   هاي نخست انقالب هنوز هم در 
شعر به چشم مي   خورد� كوشش   هايي كه در سال   هاي 
بعد براي آشتي ميان ۲دسته شاعران انجام مي   شود، 

هيچ   گاه، به شكل واقعي، به نتيجه نمي   رسد�
 شعر پيش روي نوگراي دهه   هاي 40و 50 در مواجهه با 
انقالب اسالمي به   نوعي دچار سرگرداني و بالتكليفي 
مي   شود� شاعراني كه بدون توجه به اتفاق   هاي روزگار، 
درگير زبان و شكل شــعر بوده   اند، حاال كه تعريف و 
كاركرد شعر عوض شده است، نمي   دانند چه كنند� 
شماري از شاعران نوگرا در سال   هاي پس از انقالب به 
تعبير حميدرضا شكارسري دچار سكوت مي   شوند� 
مجموعه شعرهاي نوگرايان دهه   هاي40 و 50 اگر هم در 
سال   هاي نخست پس از انقالب منتشر بشود تا سال   ها 
در قفسه   ها مي   ماند و كسي به سراغشان نمي   آيد؛ 
چراكه هنوز هم نسخه   هاي دست   نخورده چاپ اول اين 
مجموعه   ها در كتابفروشي   ها و بساط دستفروش   هاي 

خيابان انقالب ممكن است يافت شود�
- عنوان نوشته سطري از شعر زنده   ياد سيدحسن 

حسيني است�

شعر 
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،60دههازپيــشســلطانياديبالدينميرشــمس
ارائهرا»فارســيخطشــيوهچگونگيبردرآمدي«
ومترجموويراستارعنوانبهكهبودهاسالوبودكرده
هايدههبهتأثيراتشعمدهوليبودمشغولپژوهشگر
درهاسالوبودگراســنتسلطاني.شــدكشيدهبعد
2تأثيركارشنتيجهزبان؛هايريشــهوجويجست
ازبيشراويرايشسوييازداشت؛زبانجرياندرعمده

بازگشتديگرسويازوكردنهادينهوساختارمند،پيش
باستانيهايزبانازبرداريگرتهياباستانيهايزبانبه
درخصوصبه،سلطانيگراييباســتاني.دادتوسعهرا
ومتنزمانپيونددنبالبهگرچه،اشترجمهكارهاي
فاصلهيافت؛بسياررونقكهداشتجانبياثري،بودمعنا
كارهايدربيشتروســلطانيآثاردرگاه.معناوزبان
بودواسطهنه،ابزاروبودفرمنهزبان،هنرشكمرهروان
ًصرفانمايشيونمايشبرايبودايبازيچه،معناخودو
نمايشگرچه.آنفــرايچيزيهيچنهونمايشبراي

الجرمبهتماشاميخواندورونقيخواهدداشت.
تبارعربيفارسيهايواژهآنكهبي-اگركهآنيمبرما«
،آميزتعصبوحساببيوشتابزدهسانيبهبايستگانه
پارســيوپهلويهايزباناز-شــوندافكندهدوربه
برايويژهبهنيزسنسكريتحتیواوستاييوباستان
،شودجستهسود،فلسفيوفنيودانشيهاياصطالح
براينيزومينوهاوهاانديشــهبيانبرايفارسيزبان
موضوع.شــدخواهدتبديلخداييزبانيبه،ترجمه
تناظرتابعبايدبالطبعكهراسنسكريتگرفتنكاربه

ايرانيوهنديهايشاخهتاريخيزبانشناسيهايقانون
هايزبانتحولتابعسپسونخستينآرياييبطندر
يادآورخوداثرهايدرنيزپورداوودشادروان،باشدايراني
موردي،اخيرزمينهدرترجمهايندرولي[استشده
تبارعربيهايواژهودريفارسيبه:استنيامدهپيش
بسندهاوستاييوباســتانپارسيوپهلويوفارســي
اينوفارســيزبانعينيحركتاينپايهبر.]ايمكرده
شدنيكهآنجاتاايمكوشيدهنيزما،ذهنيهايگرايش

».گيريمكاربهراسرهفارسيهايريشه،باشد

سلطاني،سنتگرايي
زبانهايريشهوجويجستدرو

باستاني معاصر

نثر

پيشنهاد: مطالعه  مقاله »موسيقي سينماي ايران در مقابل سه گرايش«؛
 نوشته  كامبيز روشن روان، ماهنامه  »ادبستان«، شماره ۲5، دي ماه 13۷0

نمايشگاه عكس »راه شهيدان« در كرمان، 1360

تسخيروايرانيفيلمكمبود،سياسيالتهابات
سينماهاتوسطفيلمهايقديميخارجي
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