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قوانينمزاحموتورمقانونيحاصلموازيكاريهاست
بحث تداخل قانونگذاري شوراهايي كه به موازات بهارستان در قانون نويسي 
دست دارند، بحثي قديمي است كه هرازچندگاهي از سوي نمايندگان محل 
نقد و بررسي قرار مي گيرد؛ اســتقالل قانونگذاري اين شوراها سبب عدم 
 رعايت شأن قانونگذاري و در برخي موارد نظارت پذيري آنها از سوي مجلس 
شده اســت. بحث تورم قانوني و ايجاد قوانين و مقررات درهم تنيده  يكي از 
خروجي هاي قانون نويسي موازي در كشور است. موازي كاري و عدم نظارت 
جدي بر اين روند سبب بروز و ظهور معضلي به نام قوانين مزاحم شده كه در 
برخي موارد مشكل ساز شده اند و دست مفسران قانون را براي هرگونه تفسير 

در امور باز مي گذارند.

ث
مك

واكنش ايران به قتل 11كارگر 
معدن در پاكستان

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت 
امــور خارجــه قتل عــام 11نفر از ديپلماسی

كارگران معدن در ايالت بلوچستان 
پاكستان توسط گروه تروريستي داعش را محكوم 
كرد.  به گزارش ايرنا، وي در اين رابطه گفت: اين 
اقدام جنايتكارانه، يك بار ديگر ضرورت همكاري 
تمام كشــورهاي منطقه براي مبارزه با گروه هاي 
تكفيري و تروريستي را مورد تأكيد قرار مي دهد. 
به گفته ســخنگوي وزارت امور خارجه، ضروري 
است كشورهاي جهان اسالم با همكاري يكديگر 
تمام مساعي خود را براي از بين بردن بسترهاي 
فكري و تامين مالــي اين گروه هــاي افراطي و 
تكفيري متمركــز كرده و از تــداوم حمايت اين 
گروه ها توسط كشورهاي خاص، با هدف امحاي 
خشونت عليه انسان هاي بي گناه از مذاهب و اديان 

مختلف، ممانعت به عمل آورند. 

خرازي: اروپايي ها اتكاي 
مردمي ما را برنمي تابند

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي 
سياست 
دقت در مواجهه با كشورهاي اروپايي خارجی

را به علــت بدعهدي آنــان ضروري 
دانست و تأكيد كرد: نبايد فريب خوش رويي، لبخند 
و روابط ظاهري با آنان را خورد. به گزارش ايســنا، 
ســيدكمال خــرازي دربــاره نحــوه مواجهه با 
زياده خواهي 3كشور اروپايي در موضوع برجام، گفت: 
با مرور خاطرات دوره مسئوليتم در وزارت خارجه 
مي بينم كه در آن مقطع هم روابط و رفت وآمدهاي ما 
با اروپايي ها بســيار نزديك شــده بود، اما دست از 
شيطنت عليه كشورمان برنداشتند. به گزارش ايسنا، 
وي گفت: اروپايي ها، اتكاي مردمي ما را برنمي تابند 
و به انواع شيوه ها متوسل مي شوند تا به هدف شان 
برسند. ما هم بايد درعين گفت وگوهاي ديپلماتيك 
هيچ گاه فراموش نكنيم كه در چه صحنه اي هستيم، 

با چه كساني مواجهيم و راه اصلي را گم نكنيم.

تحليل تخت روانچي از 
روزهاي آخر ترامپ

سفير و نماينده دائم ايران در سازمان 
ملل متحد گفــت: باتوجه به فضاي ديپلماسی

كنوني آمريكا و حساسيت هاي جناح 
رقيب نسبت به تصميمات و اقدامات احتمالي ترامپ 
در روزهاي پاياني مسئوليتش، شخصا بعيد مي دانم 
دونالد ترامپ در روزهاي پاياني رياست جمهوري اش 
به خصوص در موضوع اقدام هســته اي مشكل ساز 
باشد. به گزارش ايسنا، مجيد تخت روانچي در تحليل 
رويكرد راهبردي دولت بعدي آمريكا در قبال ايران 
تصريح كــرد: دولت هاي مختلــف در آمريكا، چه 
دمكــرات و چــه جمهوريخــواه، سياســت هاي 
بين المللي شان تفاوت چنداني با هم ندارد. وي با بيان 
اينكه البته دولت ترامپ سياســت هاي نامتعارفي 
داشت، گفت: حركات اين دولت چه در قبال ايران و 
چه در قبال ديگر كشورها براي بسياري از ناظران در 

داخل يا خارج از آمريكا، غيرقابل پيش بيني بود.

 جمعي از نمايندگان در 
دفاع از حق قانونگذاري مجلس

مجلــس پــا در منطقه 
ممنوعه اي گذاشته اند و در قالب طرحي 
ســوداي نظارت بر شــوراهاي عالي را 
دارند كه به موازات مجلس سال هاست 

اقدام به قانون نويسي مي كنند.
اين نمايندگان تالش دارند در قالب اين 
طرح از قانونگذاري هــاي فراپارلماني 
جلوگيــري كنند و هدفشــان ارتقاي 
جايگاه تقنيني قوه مقننه است. دايره 
ورود نمايندگان شوراي ســران قوا تا 
ستاد كرونا و 41شوراي عالي را شامل 
مي شود و تنها استثناي مجلس در اين 
حوزه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي 
به دليــل جايگاه و حساســيت كار آن 

است.

 مجلس به دنبال چيست؟
ابوالفضل ابوترابي، نماينده نجف آباد در 
گفت وگو با تسنيم درباره جزئيات اين 

طرح گفت: با توجه به اينكه هم اكنون 
43شوراي عالي در كشور وجود دارد و 
هركدام از اين شــوراها به نوعي در امر 
قانونگــذاري دخالت دارنــد، بايد اين 

موضوع ساماندهي شود.
وي ادامه داد: اخيراً نيز ســتاد مقابله با 
كرونا تشكيل شده كه برخي از قوانين 
مصوب مجلس به دليل تشــكيل اين 
ستاد اجرايي نمي شود و از سوي ديگر 
جلسات سران قوا برگزار مي شود كه در 
اين جلسات قانون وضع مي شود و با اين 

شرايط مجلس در راس امور قرار ندارد.
نماينده نجف آباد با بيان اينكه با وجود 
اين شوراها و دســتگاه هايی كه در امر 
قانونگذاري دخالت دارند، نمايندگان 
طرحي را تدوين كردند تا اين موضوع را 
ساماندهي كنند، افزود: در اين طرح ذكر 
شده كه به جز شوراي عالي امنيت ملي 
تمامي شــوراهاي عالي مكلف هستند 
تا مصوباتشان را به مجلس ارجاع دهند 
و اگــر قانونگذاري جديد نبــود تأييد 

شود. ابوترابي تصريح كرد: در اين طرح 
پيشنهاد شده شــوراهاي عالي كه اذن 
رهبــري را نيز دارند پــس از اخذ اذن 
رهبري مكلف شوند مصوبات خود را به 

مجلس ارائه كنند تا بررسي شود.
وي گفــت: اين طرح به هيأت رئيســه 
پارلمان تقديم شــده و براي بررســي 
بيشــتر به كميســيون مربوطه ارجاع 
داده شــده تا بررسي هاي الزم روي آن 

انجام گيرد.

تجربه افزايش قيمت بنزين و بهت 
مجلس 

در كنار اين موضوع اما به نظر مي رسد 
آنچه عامل محرك ورود نمايندگان به 
داستان ســاماندهي قانون نويسي در 
نهادهاي موازي شــده، ناديده گرفتن 
شــأن و جايگاه مجلــس به عنوان قوه 
مقننه و اختيارات تقنيني آن اســت؛ 
اختياراتي كــه به ســبب گاليه هاي 
اخير آنها از مصوبات ستاد ملي كرونا و 
حتي مصوبات شوراي سران قوا آشكار 
مي كند هدف اصلي آنها از تدوين اين 
طرح كاهش نقش اثر گــذاري اين دو 
شوراســت. ســتاد ملي كرونا از سال 
گذشته و بنا به ضرورت و براي تسريع 
در روند رســيدگي و مديريت شرايط 
وي ژه پاندمي كرونا و شــوراي سران قوا 
كه به دســتور رهبري قريب به 3سال 
پيش به واسطه شرايط دشوار اقتصادي 
در پي بازگشــت تحريم ها تشــكيل 
شــده اند، هردو جلب رضايت مجلس 

در مصوباتشان را ضروري نمي دانند.
پرمناقشــه ترين قانوني كه سبب شد 

جايگاه قانون نويســي مجلس تضعيف 
شود و نمايندگان به آن معترض شوند، 
مصوبه افزايش نرخ بنزين در نشســت 
آبان ماه ســران قوا بــود؛ مصوبه اي كه 
اجراي آن در 24آبان ماه سال گذشته 
زنجيره اي از اعتراضــات مردمي را در 
گوشه و كنار كشــور به ارمغان آورد و 
سبب شكل گيري حوادث آبان98 شد. 
مصوبه اي كه مجلس در نشســت هاي 
غيررســمي اش توســط گزارش هاي 
علي الريجانــي رئيس وقت مجلس در 
جريان احتمال تصويب آن قرار گرفته 
بود اما بنا به گفته نمايندگان، در مورد 
اين افزايش نرخ ســه بار از مجلس در 
جلسات غيرعلني رأي استمزاجي گرفته 
شد و هر سه بار نمايندگان با استناد به 
شرايط اقتصادي مردم و شناختي كه از 
واكنش احتمالي مردم داشــتند با اين 
تصميم سران قوا اعالم مخالفت كردند. 
اعالم مخالفتي كه در تصميم ســران 
قوا بي تأثير ماند و بهــت مجلس غائله 

آبان ماه98 را رقم زد.
تجربه افزايش نرخ بنزين از يك ســو و 
عدم نظارت مجلس در قانونگذاري هاي 
ســتاد ملي كرونا مثل قرنطينه كردن 
شهرها، برگزاري آزمون هاي استخدامي 
يا كنكور سراسري موارد ديگري بودند 
كه در حوزه وظايف مجلس با اين ستاد 
مناقشه برانگيز شــدند؛ مناقشاتي كه 
حاال مجلس يازدهــم 6 ماه بعد از روي 
كار آمدنش سوداي ســاماندهي آن را 
دارد و وارد حوزه ممنوعه اي شــده كه 
مجلس ســابق عزمي براي ورود به آن 

نداشت. 

مجلس با طرح جديدي بر مصوبات شوراي هماهنگي سران قوا نظارت مي كند

بر اساس طرح نمايندگان، مصوبات همه شوراهاي عالي به جز شوراي عالي امنيت ملي، بايد در مجلس تأييد شود 

تعيينقلمروقانونگذاري

در حاشيه سياست

يادداشت

كافه مجلس 

  واكنش انصاری به اظهارات صديقی
 مجيد انصاري، از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش 
به اظهارات اخير كاظم صديقي درباره چشم باز كردن آيت اهلل مصباح 
يزدي، گفت: ايشان گفته اند مرحوم آيت اهلل مصباح كه از دنيا رفته اند، 
غّسال داشته ايشان را غسل مي داده و براي اينكه به غسال بگويد من تو را 
شفاعت مي كنم، چشم هايش را باز كرده و با نگاهي مهربان، چشم هايش 
را بسته است. به گزارش جماران، انصاري افزود: به نظرم اين سخن موهن 
اهانت به مرحوم آيت اهلل مصباح، فهم شنونده و معارف دين است. مگر 

شفاعت و قول شفاعت اين طوري است؟! به اين سادگي است؟! 

  انتقاد تند محسن هاشمي از صداوسيما
محسن هاشمي، رئيس شــوراي شــهر تهران از صداوسيما به دليل 
بي توجهي به سالگرد قربانيان تشــييع جنازه كرمان، پرواز اوكراين و 
رحلت آيت اهلل هاشمي انتقاد كرد و گفت: اگر ما فكر كنيم كه با بايكوت 
و سانسور و بي توجهي به موضوعي، جامعه آن را فراموش مي كند و يا 
بالعكس با افراط در پرداختن به موضوعي، جامعه به ســوي آن جذب 
مي شود، در اشتباهيم. به گزارش انتخاب، هاشمي گفت: امروزه با وجود 
فضاي مجازي و آگاهي افكار عمومي، مردم از مسئوالن در دسترسي به 
اطالعات عقب تر نيستند و چه بسا نسل جوان جلوتر نيز هست. او افزود: 
با اين افراط و تفريط  ها فقط صداوسيما ضرر مي كند و اعتماد و توجه 

مخاطب را از دست مي دهد و نفع آن به رسانه هاي بيگانه مي رسد.

  روحيه نظامي گري در هيأت رئيسه مجلس
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي با اشاره به پيش بيني 
مجازات هاي حبس براي متخلفان از اجراي قانون در طرح هاي مجلس، 
به اعتمادآنالين گفت: درج مكرر مســئله بازداشــت و حبس وزرا و 
مديران كل دولت در طرح ها و مصوبات مجلس نشان از تسلط روحيات 
نظامي گري در تركيب هيأت رئيسه مجلس است. حسين مرعشي تأكيد 
كرد: آنها فكر مي كنند با امر و نهي و توهين و توبيخ، كشور اداره مي شود. 

اينها پيش درآمد حاكم شدن تفكرات نظامي در كشور است.

  باهنر: رئيسي گفت كانديدا نمي شوم
محمدرضا باهنر درباره انتخابات رياست جمهوري 1400 به برنا گفت: 
در ارتباط با كانديداها شــايعه زياد اســت اما به طور جدي قاليباف و 
رئيسي مطرح هستند. خود من يك ماه پيش با رئيسي صحبت كردم 
و ايشان به صورت جدي گفتند كه من نمي آيم، ولي عوامل محيطي 
درباره حضور او تعيين كننده هستند. دبيركل حزب جامعه اسالمي 
مهندسين در بخشي از اين گفت وگو افزود: من يك بار گفتم اگر بخواهيم 
مشاركت باال باشد، بايد احمدي نژاد و خاتمي هم در انتخابات باشند؛ 
منظور من اين بود كه بايد همه طيف ها باشند ولي در آن صورت شكاف 
امنيتي شديدي ايجاد مي شود كه ديگر نمي توان اين شكاف را درست 
كرد. اگر من بين تصميم گيران نظام باشم، قطعا مي گويم كه خاتمي و 
احمدي نژاد نبايد باشند و آنها را به انتخابات راه نمي دادم. ما كه مشاركت 
يك بعدي نمي خواهيم. ما به دنبال باال بردن امنيت كشــور هستيم. 

مشاركت ما بايد باال برود ولي بايد مصالح كشور هم كنترل شود.

  نمايندگان در پي تشكيل وزارت مديريت بحران 
طرح تشــكيل وزارت مديريت بحران با ادغام سازمان هاي اورژانس، 
مديريت بحران و هــالل احمر و پدافند غيرعامل توســط تعدادي از 
نمايندگان مجلس تهيه و تدوين شــده و اخيرا از سوي هيأت رئيسه 
پارلمان اعالم وصول شد. به گزارش فارس، در بخشي از مقدمه توجيهي 
اين طرح آمده است كه ايران جزو 10 كشــور اول با بالهاي طبيعي 
و انسان ساز دنياســت و ايجاد يك وزارتخانه هماهنگ كه بتواند هم 
درخصوص پيشگيري و پيش بيني اقدامات مؤثر انجام دهد و هم پس از 
بحران بتواند با مديريت واحد نسبت به امدادرساني حين و پس از حادثه 
درست و صحيح اقدام كند، يك ضرورت است. بسياري از كشورهاي دنيا 
وزارتخانه اي قوي درخصوص پيشگيري و امدادرساني در امر حوادث 
دارند ولي امروزه در كشور ما مديريت بحران، خود تبديل به يك بحران 
مهم شده است. اين مسئله با ايجاد مديريت واحد در قالب وزارتخانه 

واحد، همانند بسياري از كشورهاي دنيا، قابل حل است.

  بازرسان را اخراج مي كنيم
احمد اميرآبادي فراهاني ديروز در برنامه صبح بخير ايران شبكه يك 
سيما، اعالم كرد كه اگر تا سوم اســفندماه تحريم ها عليه جمهوري 
اسالمي ايران به ويژه در زمينه هاي مالي، بانكي و نفت برداشته نشود، 
قطعاً بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي را از كشور اخراج خواهيم 
كرد. وي گفت: ما يك فرصت يك ماهه به آمريكايي ها داده ايم و دوم 
بهمن ماه دولت جديد آمريكا مستقر مي شود، آنها تا سوم اسفند فرصت 
دارند اقدامات خود را براي رفع تحريم ها انجام دهند در غيراين صورت 

جمهوري اسالمي ايران پاي منافع ملت خود خواهد ايستاد.

قولدولت
برايخريدواكسنمطمئن

روحانی: پيشنهادهايي براي تهيه واكسن و استفاده از آن در جريان 
آزمايش هاي انساني به ايران شد، اما وزارت بهداشت نپذيرفت مردم براي 

مقاصد آزمايشي شركت هاي ساخت واكسن مورد استفاده قرار گيرند

رئيس جمهور روز شنبه طي سخناني در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا، پرهيز از 
دورهمي ها و اجتماعات و رعايت دقيق دستورالعمل هاي بهداشتي را در روند مبارزه دولت

با بيماري كرونا در كشــور، همچنان ضروري دانست و با ابراز خرسندي از كاهش 
80درصدي آمار بستري ها و 70درصدي آمار فوتي ها تصريح كرد: به جمع وضعيت سه گانه قرمز، 
نارنجي و زرد، وضعيت آبي نيز اضافه شده كه در چارچوب آن، در اين مناطق همه كسب وكارها 
فعاليت خود را انجام خواهند داد. به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني 
در عين حال پايدار سازي شرايط كنوني و اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از مواجهه با موج 
چهارم بيماري را ضروري خواند و گفت: رعايت يك سلسله موارد براي حفظ اين وضعيت مهم 

است چرا كه هر يك از اين مجموعه ها آسيب ببيند مجددا با خطر مواجه خواهيم شد.
روحاني تهيه واكسن و انجام واكسيناسيون را از مطالبات بحق مردم دانست و افزود: دولت همه 
تالش خود را براي تهيه واكسن مورد اعتماد انجام داده، اما همگان بدانند كه دولت حدود 40روز 
براي انتقال پول مورد نياز خريد واكسن گرفتار بود و اين جنايتي بود كه حتي در زمينه تهيه دارو 
عليه ملت ايران اعمال شــد. در عين حال دولت همه اقدامات الزم براي ساخت واكسن داخلي، 
ساخت واكسن مشاركتي و خريد و واردات واكســن، انجام داده و با وجود محدوديت هاي مالي 
فراوان، در اين زمينه با دست باز عمل كرده است. رئيس جمهور با اشاره به تصويب سند تعيين 
اولويت ها براي واكسيناسيون در برابر كرونا در جلسه ديروز ستاد ملي مقابله با كرونا، گفت: براي 
روزي كه واكسن در اختيار ما بوده و قرار است واكسيناسيون آغاز شود به يك سند براي تعيين 
اولويت ها نياز داشتيم كه در اين جلسه به تصويب رســيد و براساس آن، كادر درماني، كاركنان 
خانه هاي سالمندان، جانبازان و معلوالن، سالمندان و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي، به ترتيب 
در اولويت هاي اول و دوم دريافت واكسن قرار داشته و برنامه واكسيناسيون باقي آحاد اجتماع 

نيز در اين سند ديده شده است.
روحاني با بيــان اينكه مردم نبايد در زمينه واكســن به شــايعات توجه كننــد، تصريح كرد: 
پيشنهادهايي براي تهيه واكسن و اســتفاده از آن در جريان آزمايش هاي انساني به جمهوري 
اسالمي ايران نيز شد، اما وزارت بهداشت و درمان به حق اين پيشــنهادها را نپذيرفت و اجازه 
نداد كه مردم براي مقاصد آزمايشي شركت هاي ساخت واكسن مورد استفاده قرار گيرند و اين 
اطمينان را به مردم مي دهيم كه چنين اتفاقي نيفتاده و نخواهد افتاد و الزم است هرگونه خبر و 

اطالعي در مورد واكسن را از منابع معتبر دريافت كنند.

  قاليباف حرفي نزده
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهور، در رابطه با اظهارات كريمي قدوسي مبني 
براينكه »مجلس پيگير ابطال يا اصالح آيين نامه دولت براي اجراي قانون اقدام راهبردي براي 
لغو تحريم هاست« گفت: يكي از كســاني كه مصوبه هاي دولت برايش ارسال مي شود رئيس 
مجلس شوراي اسالمي است. رئيس مجلس شوراي اسالمي به موجب قانون اساسي اين حق را 
دارد كه مصوبات دولت را با قانون تطبيق دهد و اگر در مواردي مغايرتي وجود دارد مي تواند آن 
را اعالم كند. براي اين كار كميسيون تطبيق مصوبات طراحي شده است كه به رئيس مجلس 

مشورت مي دهد. 
به گزارش برنا، معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: تاكنون هيچ صحبتي با قاليباف در اين زمينه 
نداشتيم ولي رئيس مجلس به موجب قانون اساســي اين حق را دارد كه آيين نامه را با قانون 
مربوط به همين آيين نامه، تطبيق دهد و در جايي كه به نظر او، خالف قانون است بايد آن را به 
دولت اعالم كند. اين چيز عجيب و غريبي نيســت، معمول است. تشخيص ها متفاوت است و 

مالك تشخيص نظر رئيس مجلس است.

  طرح اصالح شوراها به 1400نمي رسد
محسن پيرهادي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در پاسخ به اينكه آيا طرح اصالح 
قانون انتخابات شــوراها به انتخابات 1400 خواهد رســيد، گفت:تصور نمي كنم اين طرح به 
انتخابات شوراهاي 1400 برسد، چرا كه در طرح تصريح شده بنا بر اصالحيه، هيأت مركزي 
بايد 7 ماه پيش از انتخابات آغاز به كار كند كه با فرض تاريخ 28 خرداد 1400 براي انتخابات و 
برخي فروض ديگر، عمال زمان برای چنين كاري نمانده است. البته اين احتمال هم وجود دارد 
كه با خواست عموم نمايندگان، در فرايند قانوني تعجيل شود كه آن ديگر به تصميم مجلس 
بازمي گردد. به گزارش ايلنا، وي تأكيد كرد: معتقــدم كه هرچند قانون فعلي نواقصي دارد اما 
نبايد دقت را فداي سرعت كرد، چرا كه هر چه انتخابات بهتر و دقيق تر برگزار شود، خروجي آن، 

نظام هاي مديريت شهري بهتر در تهران، كالنشهرها و ساير مناطق شهري است.

  روحاني سيبل تذكرات مجلس
بابك نگاهداري، مشاور و رئيس حوزه رياســت مجلس در نشستي خبري گزارشي از عملكرد 
6 ماهه مديريتي مجلس يازدهم ارائه كرد و گفت: مجلس در اين مدت 49 جلسه علني و 608 
جلسه كميسيون برگزار كرد و در اين مدت 10 طرح و 7 اليحه در صحن مجلس بررسي شده 
است. به گزارش تســنيم، او تصريح كرد: در اين مدت، ۵ تحقيق و تفحص در صحن مجلس 
تصويب شد و 4 سؤال در صحن مطرح شده اســت كه ناشي از مديريت هيأت رئيسه است كه 
موارد ضروري در صحن مورد رسيدگي قرار گيرد. نگاهداري افزود: بيشتر تذكرات مطرح شده 
در صحن مجلس در اين 6 ماه درباره رئيس جمهور بوده است و وي بيشترين تذكرات را در اين 
مدت از مجلس گرفته است. نگاهداري با بيان اينكه راهبري مجلس در حوزه تقنيني و نظارتي 
دنبال مي شود، گفت: ما دچار تورم قوانين در كشور هستيم و 12 هزار قانون در كشور وجود دارد 

كه مجلس در حال تجميع اين قوانين است.

  مقام كره اي امروز در تهران
خبرگزاري يونهاپ كره جنوبي اعالم كرد »چوي جونگ گون« 
معاون اول وزير اين كشور امروز، يكشنبه سئول را به مقصد 

تهران ترك مي كند. 

اين گزارش مي افزايد: معــاون وزير خارجه كره جنوبي قصد 
دارد با پيوســتن به هيأت كاري كه روز پنجشــنبه سئول 
را به مقصد تهران ترك كرده اســت، با مقامــات ايران براي 
 آزادي كشتي توقيف شــده كره اي و ملوانان آن وارد مذاكره

 شود.
 نيروي دريايي ســپاه پاسداران انقالب اســالمي صبح روز 
دوشنبه در بيانيه اي از توقيف يك فروند شناور كره جنوبي با 

نام تجاري »هانكوك چيمي« حامل 7 هزار و 200 تن مواد 
شــيميايي نفتي به دليل نقض پروتكل هاي زيست محيطي 
در خليج فارس خبر داد. اين كشتي هم اكنون در بندرعباس 

لنگر انداخته است.

  مانع تراشي آمريكا در روابط ايران و افغانستان
اشرف غني، رئيس جمهور افغانســتان در گفت وگو با شبكه 

خبري سي ان ان به سؤاالتي پيرامون روابط كشورش با آمريكا، 
ايران، پاكستان و مسئله طالبان پاسخ داد. 

وي در بخشي از اين مصاحبه درباره تأثير تحريم هاي آمريكا 
بر روابط تهــران- كابل گفت: دولت افغانســتان بايد روابط 
كوتاه مــدت، ميان مدت و بلندمدت با ايران داشــته باشــد 
اما وضع تحريم هاي آمريكا عليه ايران، روابط دو كشــور را 

تحت الشعاع قرار داده است.

روي خط ديپلماسي

فرمانده بي سالح
براي نمونه، ســازمان حفاظت محيط زيســت 
پيشنهاد كرده اســت ۵ تا 10درصد از بودجه 
عمومي ساالنه كشــور كه بايد به هر نهادي برســد، منوط به تأييد 
اقدامات محيط زيستي و اجراي قانون هواي پاك باشد كه توسط اين 
سازمان پيگيري مي شود. موضوع ديگر ايفاي نقش سازمان حفاظت 
محيط زيست به عنوان ضابط قضايي است كه هنوز هم توان پلمب كردن 
واحدهاي متخلف آالينده هوا را ندارد. سال1396 شهرداري تهران 
برنامه مهم جامع كاهش آلودگي هواي تهران و كالنشهرها را رونمايي 
كرد كه قابليت اجرا داشت. اين برنامه عالوه بر نوسازي ناوگان فرسوده، 
موضوع طرح هاي كاهش دهنده آلودگي هوا در سراسر شهرهاي كشور 
را مدنظر قرار داد. همچنين بر برقي كردن موتورســيكلت ها و نصب 
فيلترهاي جذب آالينده  نيز تأكيد داشت. عالوه بر راه حل هاي معين، 
حتي بودجه مشخصي هم براي آن ارزيابي شد. اما هميشه تهيه بودجه 
طرح هاي ناظر بر كاهش آلودگي هوا در كشور با مشكل مواجه مي شود. 
متأسفانه در قوانين بودجه ساالنه هيچ سرفصلي براي كاهش آالينده ها 
درنظر گرفته نمي شود و اعتبارات براي برنامه هاي مؤثر در آلودگي هوا 
مشخص نيست. نكته اين است كه با اجراي برنامه هايي نظير برنامه 
جامع كاهش آلودگي هواي تهران و كالنشهرها، مي توانيم بر بخشي از 
منابع انتشار تمركز كنيم و بحران آلودگي را به راحتي از شهرها حذف 
كنيم و نيازي هم نيست همه منابع يكباره حذف شوند. در اين ديدگاه 
حتي كاهش 30درصدي منابع آالينــده براي بهبود كيفيت هوا نيز 
كافي است. بدين ترتيب الزم اســت بودجه الزم در اختيار نهادهاي 
ناظر قرار گيرد و برنامه هاي هدفمند كاهش آلودگي هوا نيز به صورت 

ميان مدت اجرايي شوند.
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 در فاصله كوتاهي از مراسم كلنگ زني 
عمليــات اجرايــي شــارباغ حضرت گزارش

فاطمه زهرا در جنوب غرب شهر تهران، 
بزرگراه شهيد نجفي رستگار در جنوب شرق پايتخت 

هم به بهره برداري رسيد. 
اين دو اتفاق در حضــور معــاون اول رئيس جمهور، 
شــهردار تهران، رئيس و تعدادي از اعضاي شــوراي 
شهر تهران و سعيد محمد، رئيس قرارگاه خاتم االنبياء 
رخ داد. اســحاق جهانگيري صبــح اول وقت خود را 
به نزديكي پارك 15خرداد در منطقه18 رســاند و با 
استقبال پيروز حناچي روبه رو شــد. آنها در محوطه 
كارگاه شارباغ قدم برداشتند و معاون اول رئيس جمهور 
در جريان امور يكي از پروژه هاي مهم مديريت شهري 
قرار گرفت. پس از آن، مراسم كلنگ زني شارباغ فاطمه 

 زهرا توسط جهانگيري و حناچي انجام شد. 
 اســحاق جهانگيــري، معــاون اول رئيس جمهور در 
مراسم گفت: از جناب آقاي دكتر حناچي عزيز، جناب 
آقاي هاشمي عزيز، معاونان شهرداري و اعضاي شوراي 
شهر تهران تشكر مي كنم كه با تمام جديت فعاليت هاي 
مديريت شهري را دنبال مي كنند، آنها رويكرد اصالحي 
را پيش گرفته اند و دنبال كارهاي جدي و بزرگ هستند. 
شارباغ يك مجموعه بزرگ است كه  براي استفاده مردم 
انجام مي گيرد؛ هم به جهت گردشگري، رفاه حاِل مردم 
و امكانات ورزشــي در خدمت مردم قرار مي گيرد و هم 

تحولي در زندگي مردم ايجاد خواهد كرد. چراكه حتما 
يكي از نمادهاي خوب تهران مي شــود.«  او ادامه داد: 
»امروز )ديروز( دوســتان زحمت كشيده و قصد شروع 
كارهاي جديدي داشــتند كه هم براي مــردم تهران 
به خصوص منطقه جنوب تهران و شارباغ مي تواند فرصت 
خوبي ايجاد كند و هم به بزرگراه هايي كه در دست اجرا 
دارند كمك مي كند.«  شهردار تهران در اين مراسم گفت: 
»امروز )ديروز( 2 پروژه عظيم داريم؛  يكي پروژه بزرگراه 
شهيد نجفي رستگار است كه طول آن 4.7كيلومتر است. 

در اين پروژه 3۰7ميليارد تومان مستقيم هزينه شده و 
49۰ميليارد تومان تملك شده است. 21ميليارد تومان 
هم هزينه جابه جايي تاسيسات بوده است. با اين پروژه 
بار ترافيكي بزرگراه بسيج و كمربندي جنوب تهران كم 

مي شود و در اتالف وقت و سوخت تأثير مي گذارد.«  
شهردار تهران ضمن تشكر از همراهی راه آهن در مسير 
ساماندهی اراضی روسطحی خطوط ريلی تهران- تبريز 
گفت: »از مدير راه آهن تشكر مي كنم كه با دست باز اين 
كار را دنبال كردند. ما هم به تعهدات خود عمل می كنيم 
و در ادامه، ايمن سازی مسير زير و استفاده از ظرفيت 
پاركينگ های پيش بينی شده در دستور كار است. در 
ســطح بين المللی فراخوان داده ايم كه يك شركت 
ايرانی و دو مشــاور خارجی برنده اين مسابقه شدند.« 
به گفته حناچی تالش مي شود كه در پروژه های بزرگ 
شهر تهران از مشاوران بيشتر استفاده شود. او در ادامه 
صحبت هايش به موضوع كاهــش درآمدها و افزايش 
هزينه ها اشاره كرد و گفت: » با وجود وضعيت سخت 
پيش آمده اما تمامي پروژه های بزرگ شــهر تهران با 
گشايش بزرگراه نجفی رستگار به پايان رسيد. در نسل 
جديد پروژه ها به كيفيت و آرامــش در محدوده های 
مسكونی و توســعه قلمروی عمومي بيشتر انديشيده 
شده و تالش می شود تا احترام به محيط زيست و فضای 
سبز را در دستور كار خود قرار دهيم. از ابتدای مديريت 
جديد شهری تاكنون 17 بوستان به بهره برداری رسيده 

اســت.  اولويت با نقاطی است كه ســرانه فضای سبز 
كمتری دارند. سياســت عمومي ما با همراهی شورای 
شــهر ارزان تر و منطقی تر اداره كردن شهر تهران و 

سرمايه گذاری روی ظرفيت های موجود است.«
شهردار پايتخت با بيان اينكه احيای روددره اوين را با 
پيگيری شــهروندان دنبال می كنيم، افزود: »رود دره 
اوين يكی از روددره های طرح جامع اســت و مي توانم 

ادعا كنم كه منطبق با طرح تفصيلی عمل كرده ايم.«

اميدواري به آشتي هيات دولت و شهرداري
در جريان مراسم اجراي پروژه شارباغ و بهره برداري از 
بزرگراه نجفي رستگار، محسن هاشمي از آشتي هيأت 
دولت و شهرداري تهران صحبت كرد. رئيس شوراي 
شهر هنگامي كه پشت تريبون قرار گرفت، در حضور 
جهانگيري و حناچي گفت:  »اميدواريم از فردا شاهد 
آشتي هيأت دولت و شهرداري و حضور شهردار تهران 

در هيأت دولت باشيم.«
محسن هاشمي، درباره ســابقه پروژه شارباغ گفت: 
»اين پروژه به دوران شهرداري محمود احمدي نژاد 
بازمي گردد. در آن زمان يكي از تقاضاها در منطقه 
17 و 18 راه انــدازي مترو بــود و درنهايت تصميم 
بر اين شــد كه شــمال راه آهن در اين منطقه براي 
آســايش مردم به زيرزمين برود و همــان ايام بنده 
تالش كردم تا همزمان 2خــط مترو نيز براي مردم 

عمليات اجرايي شارباغ فاطمه زهرا با محوريت بازآفريني فضاي فوقاني تونل راه آهن تهران - تبريز با بهره برداري رسمي از فاز 2 بزرگراه شهيد نجفي رستگار همراه شد

2 پروژه  براي تحول زندگي در جنوب پايتخت
در جمع خبرنگاران

 درخواست شهردار از دولت 
درباره آلودگي هواي تهران

معاون اول  رئيس جمهور در حاشــيه مراســم كلنگ زني عمليات 
اجرايي شــارباغ حضرت فاطمه زهرا شــهر تهران و بهره برداري از 
پروژه بزرگراه شهيد نجفي رستگار در جمع خبرنگاران گفت: »در 
مورد بودجه شــهرداري يك بحث در مورد مديريت شهري داريم 
كه بخشي از مديريت شهري طبق قوانين موجود كشور در اختيار 
شهرداري هاست و بخشي از مسائل شهري همچنان در اختيار دولت 
است. به طور مثال بحث آب و فاضالب يك موضوع شهري است كه 
مي تواند به شهرداري واگذار شود ولي فعال در اختيار دولت است و 
دولت مخصوصا در تهران ساالنه ميلياردها تومان هزينه مي كند كه 
بحث آب و فاضالب تهران را تأمين كند و حتي سدهايي در تهران 
بزند كه آب را تأمين كند. شــايد يكي از داليلي كه اين بخش ها به 
شهرداري واگذار نشده اين است كه مديريت شهري را در اين حد از 

آمادگي نمي بيند كه همه اينها را يكجا به شهرداري واگذار كند.«
 اسحاق جهانگيري ادامه داد: »از طرف ديگر شهرداري منابع محدودي 
دارد. آقايان در گذشــته روش تراكم فروشــي را درپيش گرفتند كه 
به معناي واقعي شهرفروشي و قانون فروشي بود. اين طرح با وجود آنكه 
منبع درآمد مهمي براي شــهرداري بود متوقف شده است. خيلي از 

مشكالت شهر تهران به دليل همين روش كار بوده است.«   
معاون اول رئيس جمهور گفت: »بايد دولت كمك هايي مي كرده كه 
يكي از آنها اوراق مشاركت بوده است. اكثر كالنشهرهاي كشور از آن 
اوراق استفاده كرده اند. آقاي شهردار هم امسال 15۰۰ميليارد تومان 
و هم يك ميلياردو2۰۰ ميليون تومان در سال گذشته استفاده كرده 
است. خود من به اين موضوع ورود كردم و با كمك بانك مركزي حل 
شد. براي ســال جديد نيز به تازگي به ما منتقل شده است كه يك 
مشكلي با تأمين اجتماعي و بانك رفاه وجود داشته كه آن هم حل 
شده است. لذا مطمئن هستيم اوراقي كه در قانون براي شهرداري 
تعيين شده، به طور كامل تأمين خواهد شد و اگر هم مشكلي وجود 

داشته باشد حتما كمك مي كنم كه حل شود.« 
همچنين شــهردار تهران در جمع خبرنگاران بــه آلودگي هواي 
پايتخت اشاره كرد و گفت: »به نمايندگي از همكارانم در شهرداري 
تهران از دولت خواهشي دارم ؛ 2عارضه آلودگي و ترافيك، معضل 
تهران و ساير كالنشهرهاست. وقتي در كنترل و پايش هواي تهران 
تغييرات جدي مي بينيم نشان مي دهد كه يكي از آالينده ها از مسير 
خود خارج شده. روزهاي ســختي كه به طور طبيعي در اواخر آذر 
و دي ماه داريم ناشي از كاهش ســرعت باد و انباشت آالينده ها در 
شهر است و اگر آالينده اضافه شود شــرايط تنفس در شهر سخت 

مي شود.«
او گفت: »مديريت  مسئله آلودگی هوا از توان مديريت شهری تهران 
خارج است و خواهش می كنم آن را پيگيری كنيد. در همين زمينه 
بايد توسعه حمل و نقل عمومی و دستگاه های برقی در دستور كار 

قرار گيرد؛ اين راهی است كه در آينده پيش روی ماست.«

پيروز حناچي، شهردار تهران درباره پروژه شارباغ حضرت فاطمه زهرا به همشهري گفت:  »شارباغ يكي از 
محورهايي است كه اواخر دهه80 درباره آن تصميم گيري شده و به اجرا درآمده است. حدود 600ميليارد 
تومان براي سرپوشيده كردن اينجا هزينه شده و بعد از آن تقريبا به عنوان يك فضاي رهاشده بود. شهرداري 
تهران اين محور را به مسابقه طراحي شهري گذاشت و نزديك 200شركت كننده در اين مسابقه شركت كردند. 
اسامي برنده ها روي بنرها آمده و قرار است شارباغ به يك محور تجهيز شده در مقياس محلي تبديل شود. 
البته به دليل وسعت و طول آن، قطعا در مقياس شهر عمل خواهد كرد. با همكاري هايي كه با شركت راه آهن 
داشتيم، قرار است بخش فوقاني پروژه را تبديل به حوزه قلمرو عمومي كنيم. درواقع قرار است به محورهاي 
پياده، دوچرخه، فضاي سبز و فضاهاي اقتصادي محلي تجهيز شود.« او ادامه داد: »امروز)ديروز( اجرای پروژه 
را در4 نقطه اي كه آزاد شده و در تصرف شهرداري با توافق راه آهن قرار گرفته است، آغاز مي كنيم. طول محور 
9كيلومتر است كه منطقه 17 و 18 تهران را دربرمي گيرد و مطمئنا يك تحول بسيار خوبي در منطقه به دنبال 
خواهد داشت.«  شهردار تهران درباره منابع مالي اين پروژه اضافه كرد: »چيزي حدود 300ميليارد تومان 
اعتبار براي پروژه درنظر گرفته شده است. بخش هايي از اين محور در منطقه17 بايد تملك شود، ولي بخش 
مهمي از مسير آزاد است و ان شاءاهلل با اجراي طرح تأثيرات زيادي در بافت هاي مجاور خود خواهد گذاشت.« 

حناچي  به همشهري گفت : جنوب غرب پايتخت در انتظار تحول

  محمود مواليي
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ساخته شــود. در مورد راه آهن بايد بگويم كه طرح 
با تــالش بي وقفه پيمانــكار پروژه يعنــي قرارگاه 
خاتم االنبياءپيش رفــت و راه آهن به زيرزمين رفت 
اما متأسفانه آن 2 خط مترو بيش از 14سال است كه 
مورد استفاده قرار نگرفته اند و بايد در انتهاي دولت 

كنوني اقدامي براي آن ها  انجام شود.« 
همچنين محسن هاشمي رفسنجاني، درباره بزرگراه 
شهيد نجفي رستگار عنوان كرد: »اين پروژه كه به نام 
شهيد بزرگوار كاظم نجفي رستگار نامگذاري شده از 
دستاوردهاي اين دوره مديريت شــهري است كه با 
وجود همه مشكالت و چالش هاي بي سابقه اي كه براي 
اقتصاد كشور و مديريت شهري ايجاد شده، تكميل شده 
و مورد استفاده مناطق كم برخوردار در جنوب تهران 

قرار مي گيرد.«
سعيد محمد، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء 
نيز در مراسم آغاز عمليات اجرايي شارباغ و بهره برداري 
از فاز2 بزرگراه شهيد نجفي رستگار گفت: »هم اكنون 
فضــاي همدلي بيــن شــهرداري تهران و قــرارگاه 
خاتم االنبياء حاكم است و اين روزها موفق شده ايم يك 
پروژه ديگر را براي مردم تهران اجرايي كنيم. در يك ماه 
گذشــته پروژه هاي ديگري ازجمله افتتاح ايســتگاه 
برج ميالد و پارك هرندي را داشتيم. خوشبختانه در 
رويكرد شهردار تهران يك ديد منطقي حاكم است كه 
البته اين رويكرد فشارهاي زيادي را به شهرداري وارد 
كرده؛چرا كه منابع مالي محدود شده است.«  او ادامه 
داد: »به نظرم فضاي همكاري از سوي دولت در جهت 
حمايت از شــهرداري نبوده و اميدوارم مشكل در اين 

زمينه مرتفع شود.« 
همچنين صفا صبوري ديلمــي، معاون فني و عمراني 
شهرداري تهران نيز در حاشيه اين مراسم به همشهري 
گفت:  »محور راه آهن تهران- تبريز در منطقه 17 و 18 
شهر تهران از روي زمين مي گذشت و همين موضوع 
مشكالت عديده اي از نظر زيســت محيطي، ايمني و 
بصري براي مردم ايجاد مي كرد. در عين حال، محله را 
به دو قسمت تقسيم كرده بود كه تردد در آن امكان پذير 
نبود. براي همين، با همكاري وزارت راه و شهرسازي و 
شهرداري تهران راه آهن به طول 9كيلومتر به زير زمين 
منتقل شد و در حال حاضر روي اين محور به پاركينگ 
عمومي تبديل شده كه ان شاءاهلل  به زودي بهره برداري 
خواهد شد. در واقع فضاي روي اين محور كه هم سطح 
شهر است، تبديل به محور فرهنگي، ورزشي، تفريحي 

و گردشگري  شده است.«  
 در ادامه مراســم، معاون اول رئيس جمهور، شهردار 
تهران و مسئوالن شــهري به بوستان زندگي رفتند و 
از اين بوستان بازديد كردند. در اين بازديد محمدعلي 
مختاري، مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز 
شــهري توضيحاتي درباره فضاي ســبز، بوستان ها، 
كمربند سبز پيراموني و سرانه فضاي سبز در پايتخت به 

معاون اول رئيس جمهور ارائه داد. 
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چهره روز

رنج اقتصاد از سياست
سيداميرحســين قاضي زاده هاشمي، 
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسالمي 
مدعي شــده اســت كه دولت دالرها 
را حبس كــرده تا با آمــدن جوبايدن 
آنها را آزاد كنــد و قيمت را به 11هزار 
تومان برساند. او البته براي ادعاي خود 

سند ندارد و تنها بر آنچه شنيده  است استناد مي كند و مي گويد: 
متأســفانه بنده شــنيدم كه با اينكه ما منابع ارزي داريم، بعضا 
اين منابع ارزي براي روي كار آمدن بايدن حفظ شــده است كه 
با تزريق منابع ارزي قيمت ارز براي چند  مــاه تا 11هزار تومان 

كاهش يابد.
بي شك از سياســت مداران به ويژه آنها كه بر مسند نايب رئيسي 
مجلس شوراي اسالمي تكيه زده اند، انتظار مي رود به شنيده ها 
تكيه نكنند و بي حساب حرفي را نزنند كه باعث برداشت اشتباه 
در جامعه شود و طرح چنين ابهام و شايد اتهامي از سوي فردي 
كه در قوه مقننه حضور دارد، اگر ناشي از انگيزه سياسي و معطوف 
به انتخابات سال آينده نباشــد، مي تواند ناشي از ناآگاهي نسبت 
به مديريت منابع ارزي كشور باشد. انتظار مي رود سياستمداران 
به ويژه وقتي در جايگاه قدرت قرار مي گيرند، سنجيده و مستند 
صحبت كنند و با گفته هاي خود براساس شنيده ها، ابهام ايجاد 
نكنند. او البته در همين گفت وگو مي گويد: اگر قيمت دالر واقعا 
11هزار تومان است و دولت توان ارزان كردن ارز را دارد، ما از آن 
استقبال مي كنيم اما به شرطي كه اين مسئله بازي و موقت نباشد 
و اينگونه نباشد كه صرفا براي يك دوره اي خاص و راضي كردن 

باشد بلكه بايد هميشگي باشد.
نايب رئيس نخســت مجلس را شايسته آن باشــد كه با نخبگان 
اقتصاد گفت وگو كند تا دچار توهم ارزي براساس شنيده ها نشود و 
مستدل صحبت كند تا دردسر ايجاد نشود. قمار كردن روي دالر 
تنها بر رنج هاي اقتصاد ناشي از سياســت زدگي مي افزايد و اگر 
بايدن به كاخ سفيد رفت و خبري از تزريق دالر نبود، چه مي توان 
گفت؟ از قديم گفته اند كه شــنيدن كي بــود مانند ديدن! لطفا 
براي ديده  شدن، به شنيده ها و شايعه ها تكيه نكنيد كه زحمت 

مي افزايد و اعتماد مي زدايد.

بانك مركزي از توقف رشــد حجم پول 
در آذرماه امســال خبر داده و مي گويد: 
انتظارات تورمي در حال كاهش اســت. 
همزمان عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك 
مركزي اعالم كرد: براي اطمينان از روند كاهش نرخ تورم نهادهاي 
قانونگذار بايد اجازه هرگونه دخالت و سلطه بر سياستگذاري پولي 
را از نهادهاي مختلف بگيرند و اجازه دهند تا بانك مركزي به عنوان 
نهاد متولي سياست هاي پولي از استقالل بيشتري برخوردار شود.

به گزارش همشهري، نرخ تورم هدف گذاري شده بانك مركزي 
در پايان خرداد سال آينده در محدوده 22تا 24درصد برآورد شده 
اما نگراني ها از اثرگذاري كسري بودجه دولت بر پايه پولي و رشد 
نقدينگي باعث شده تا سكاندار بانك مركزي به مجلس هشدار 
دهد تا جلوي دخالت در سياست هاي پولي و پولي شدن كسري 
بودجه دولت را بگيرد. تازه ترين گزارش سياستگذار پولي نشان 
مي دهد با رشــد صفر درصدي پول در آذرماه نسبت به آبان ماه 
امســال و همچنين كاهش 10.3واحد درصدي رشد 12ماهه 
حجم پول، يعني كاهش اين رقم از 80درصد در آبان امسال به 
69.7درصد در آذرماه، جلوي خروج سپرده ها از سيستم بانكي 
گرفته شده و طبق آمارهاي رسمي به نظر مي رسد سپرده ها نزد 
بانك ها ماندگار شده و اين اتفاق از نظر بانك مركزي عالمتي است 

از اينكه انتظارات تورمي در جامعه در حال فروكش كردن است.
البته مشاهدات ميداني هم تا حد زيادي مويد شواهد آماري است 
چنانكه با كم شدن از ميزان التهاب در بازار ارز و تعديل انتظارات 
تورمي، نرخ تورم اقالم كااليي در حال كاهش است، به ويژه اينكه 

روند كاهشي قيمت دارايي هايي چون خودرو و مسكن هم تأييد 
مي كند نرخ تورم ماهانه در آذرماه امسال نسبت به 2 ماه قبل آن 
به صورت قابل مالحظه اي كم شده و انتظار مي رود با ادامه اين روند 
در ماه هاي آينده، حركت به سمت تورم 22درصدي تقويت شود.

انتظار بهبود رشد اقتصادي
بانك مركزي نرخ رشــد اقتصادي ايران در نيمه نخست امسال 
را 1.3درصد برآورد و اعالم كرد: رشــد توليــد ناخالص داخلي 
در بهار ســال جاري منفي 2.9درصد بود و در تابستان امسال به 
مثبت 5.1درصد رســيده و نكته مهم اينكه نرخ رشد اقتصادي 
از منفي 6دهم درصد در بهار امســال بــه 3.2درصد در فصل 
تابستان و 1.4درصد در نيمه نخســت امسال رسيده است. اين 
اتفاق در شــرايطي رخ داده كه ارزش افــزوده بخش نفت ايران 
از منفي 16.8درصد در بهار گذشــته به مثبت 22.2درصد در 
تابستان امسال بهبود پيدا كرده و عالوه بر آن ارزش افزوده گروه 
صنايع و معادن از 2.5درصد رشد در بهار به 7.9درصد در فصل 
تابستان قد كشــيده است. سياســتگذار پولي با اشاره به تغيير 
مسير ارزش افزوده بخش خدمات از منفي 1.8درصد در بهار به 
مثبت 1.4درصد در تابستان مي گويد: نشانه هايي از بهبود رشد 

اقتصادي در تابستان مشاهده شده است. 

انضباط پولي در راسته بانكداران
يكي از سياست هاي بانك مركزي براي جلوگيري از نرخ فزاينده 
تورم اعمال سياست هاي جديد مديريت نقدينگي در بازار بين بانكي 

از مسير عمليات بازار باز است كه باعث شده تا نرخ سود در بازار بين 
بانكي در روزهاي آخر آذرماه در محدوده 20درصدي تثبيت شود. 
سياستگذاري پولي اميدوار است تا افزايش سهم اوراق بدهي دولت 
در ترازنامه بانك هايي كه داراي كمبود نقدينگي هستند، انضباط 
بيشــتري بين بانك ها با بانك مركزي حاكم شود. اين به معناي 
جلوگيري از اضافه برداشت بانك هاي ناتراز از بانك مركزي و ايجاد 
مانع جدي بر سر خلق نقدينگي از مسير پايه پولي است كه مي تواند 
به كاهش نرخ تورم بينجامد. افزون بر اينكه نرخ بازده اسناد خزانه 
اسالمي با سررسيدهاي يك و دوساله در آذرماه هم نشان مي دهد 

كه انتظارات تورمي در حال تعديل شدن است.

تنور تورم خاموش مي شود؟
به گزارش همشهري، شــرط الزم و البته مطمئن از اينكه نرخ 
تورم در ماه هاي آينده كاهش خواهــد يافت، نه تنها جلوگيري 
از رشــد پايه پولي بلكه كاهش آن است. بانك مركزي مي گويد: 
رشد نقدينگي در پايان آذرماه امسال نسبت به پايان سال 98با 
6.4واحد درصد رشــد به 26.6درصد رسيده است. اما رشد پايه 
پولي در اين مدت 2.8واحد افت كرده و به 15.5درصد در پايان 
آذرماه رسيده درحالي كه رشد حجم پول متوقف شده و كاهشي 
10.3درصدي نسبت به آبان ماه را تجربه كرده است. بانك مركزي 
مي گويد با درنظر گرفتن آنچه شرايط بي سابقه اقتصادي ايران 
خوانده شده، تالش مي كند تا جلوي افزايش فشار به منابع اين 
بانك را بگيرد و درصدد كنترل پايه پولي اســت. به همين دليل 
براي نخســتين بار سياســت هاي احتياطي در ارتباط با اعمال 

محدوديت بر رشد ترازنامه  بانك ها اجرا شده است.

افزايش اميد به كاهش تورم
تازه ترين تحوالت در متغيرهاي پولي نشان مي دهد

تورم

مسكن

گزارش

  مركز آمار از تحوالت بازار امالك 
روايتي متفاوت ارائه داد

  سقوط 8/5 درصدي 
قيمت مسكن تهران در آذرماه 

  مركز آمار ايران درصد ريزش ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران
 در آذرماه امسال را 8/5درصد تخمين زد، پيش تر بانك مركزي

 ميزان نزول را 1/1درصد اعالم كرده بود

مركز آمار ايران پس از ســال ها بي توجهي به تحوالت بازار مسكن 
شهر تهران، حاال دست به كار انتشار گزارش ماهانه شده و اطالعاتي 

متفاوت از يافته هاي بانك مركزي منتشر كرده است.
به گزارش همشهري، اطالعات مركز آمار ايران نشان مي دهد درصد 
ريزش ميانگين قيمت مسكن شــهر تهران در آذرماه امسال 8.5درصد بوده؛ درحالي كه 
بانك مركزي اين رقم را 1.1درصد اعــالم كرده بود. البته در گــزارش مركز آمار، به هر 
دليلي فقط به ذكر شاخص قيمت مســكن و درصد تغييرات آن بسنده شده و حرفي از 
مبلغ يا تعداد معامالت به ميان نيامده؛ اما در گزارش بانك مركزي همه جزئيات مربوط 
به معامالت مسكن شهر تهران وجود دارد و همين مسئله تعيين صحت و سقم اطالعات 

را امكان پذيرتر مي كند.

افول تورم نقطه اي
از نگاه كارشناسان مركز آمار ايران، تورم نقطه اي بازار مسكن شهر تهران در آذرماه امسال 
با افول جدي مواجه شده و در مقايسه با آبان ماه 31.7درصد افت كرده و به 83درصد رسيده 
است. منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل است كه نشان مي دهد خريداران براي خريد يك كاالي يكسان در شرايط حاضر، بايد 
چه مبلغي بيشتر يا كمتر از خريداران همان كاال در مدت مشابه سال قبل پرداخت كنند. 
براساس گزارش مركز آمار ايران، روند پرشتاب رشــد قيمت مسكن كه از ابتداي امسال 
وارد روند صعودي شــده بود، در آذرماه كامال معكوس شده و تورم نقطه به نقطه اين بازار 
كه از 37درصد در فروردين به 114.7درصد در آبان رســيده بود حاال در كمترين سطح 
در 5 ماه اخير قرار گرفته اســت. كاهش تورم نقطه به نقطه، مي تواند نشانه اي از ورود بازار 
مسكن به دوره ثبات باشد و در صورت تكرار در ماه هاي آينده مي تواند نشانه اي از تعميق 

ركود مسكن قلمداد شود.

ارزاني 8/5درصدي مسكن در آذر
گزارش مركز آمار افول قيمت مسكن در آذرماه نسبت به  ماه قبل را نيز 8.5درصد اعالم 
كرده؛ اما در اين گزارش مبلغي براي ميانگين قيمت معرفي نشده است. منظور از نرخ تورم 
ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت  ماه جاري، نسبت به عدد شاخص  ماه قبل است كه 
در آذر ماه1399 به منفي 8.5درصد رسيده و از ارزاني 8.5درصدي ميانگين قيمت مسكن 
در شهر تهران حكايت دارد. گرچه افت 8.5درصدي قيمت مسكن با اطالعات و آمارهاي 
موجود از تحوالت بازار مسكن همخواني ندارد؛ اما مركز آمار در اين گزارش براي محاسبه 
شاخص قيمت از روش »هدانيك« و اطالعات خام موجود در سامانه امالك و مستغالت 
وزارت راه و شهرسازي استفاده كرده كه مي تواند بهتر از روش »ميانگين قيمت«، درصد 
تغيير قيمت واحدهاي مسكوني را منعكس كند؛ چراكه مشخصه واحدهاي فروش رفته در 
دوره هاي مختلف مي تواند تفاوت زيادي داشته باشد و همين مسئله به تغيير قابل مالحظه 
ميانگين قيمت يا خنثي سازي اثرات كاهشي آن منجر شود. به عنوان مثال، ممكن است 
تعداد واحدهاي فروش رفته نوساز در يك دوره بسيار بيشتر از دوره قبلي باشد كه در اين 
حالت متوســط قيمت دو دوره متوالي قابل مقايســه با يكديگر نخواهد بود؛ درحالي كه 
شاخص قيمت محاسبه شده به روش هدانيك اين مشكل را برطرف مي كند و اثر تغييرات 

كيفي در طول دوره هاي مختلف را از بين مي برد.

رشد تورم ساالنه ادامه دارد
با وجود اينكه از منظر گزارش مركز آمار ايران، تورم بازار مســكن در آذرماه امسال منفي 
شده و افت قابل توجهي را نيز تجربه كرده؛ اما همچنان تورم يك سال منتهي به اين  ماه 
در مقايسه با سال قبل 3درصد افزايش نشان مي دهد. البته چنانچه روند منفي تورم بازار 
مسكن در دي ماه نيز تكرار شود، از شيب تورم ساالنه نيز كاسته خواهد شد و به شرط تداوم 
ثبات قيمت مسكن تا اواخر پاييز سال آينده، اين بازار طعم تورم منفي ساالنه را نيز خواهد 
چشيد و در اين صورت مي توان گفت بازار مسكن عمال بخش قابل توجهي از حباب قيمتي 

خود را از دست داده و با رشدنكردن در مقايسه با تورم عمومي، عمال ارزان تر شده است.

تغيير الگوي خوراك 
ايرانيان در دهه90

مركز آمار ايران در آســتانه سال1400 خبر از 
تغيير الگوي خوراك مردم در دهه90 داده كه 
براساس آن متوسط سرانه ساالنه انواع برنج از 
42كيلوگرم در مناطق روستايي در سال90 به 
32كيلوگرم در ســال98 كاهش يافته و سرانه 
مصرف مناطق شــهري هم از 37كيلوگرم به 
30كيلوگرم افت داشته است. نكته مهم اينكه 
متوسط سرانه مصرف برنج خارجي درجه يك 
در ســال90 در بين مناطق روستايي و شهري 
به ترتيب 25 و 22كيلوگرم بوده كه در سال98 
به 15 و 13كيلوگرم رســيده است. تازه ترين 
گزارش مركز آمار نشــان مي دهد كه مصرف 
سرانه برنج در كشــور روندي كاهشي داشته و 
البته مصرف برنج محدود به خانوارها نمي شود 
بلكه در رســتوران ها، پادگان ها و... هم مصرف 

مي شود.

به گزارش همشهري، سهم مصرف برنج كارگاهي 
نظير رستوران ها و... از حدود 13درصد در سال90 
به بيش از 17درصد در سال98 رسيده درحالي كه 
ســهم برنج مصرفــي خانوارهــا از 87درصد به 
82درصد افت كرده است. مركز آمار سرانه مصرف 
برنج ايرانيان در ســال99 را 33 و در سال1400 

حدود 35كيلوگرم پيش بيني كرده است.
اين گــزارش مي افزايد: ســرانه مصــرف گندم 
در كشــور از 170كيلوگــرم در ســال90 بــه 
167كيلوگرم در سال98 كاهش يافته و برآورد 
مي شود ســرانه مصرف اين كاال، امسال و سال 
آينده به ترتيــب 168 و 169كيلوگرم برســد. 
براساس برآورد مركز آمار ايران، مصرف كل برنج 
كشور در سال آينده اندكي بيش از 2.9ميليون 
تن و گندم 14ميليون تن خواهد بود. درحالي كه 
مصرف برنج طي دهه90 به شدت كاهش داشته، 
سرانه مصرف فراورده هاي ناشي از گندم شامل 
ماكاروني، كيك و... از 7كيلوگرم در ســال90 به 
6كيلوگرم در سال98 رسيده و براي سال آينده 
هم پيش بيني شده كه سرانه مصرف هر ايراني به 

حدود 8كيلوگرم برسد.

مصرف گوشت نصف شد
مركز آمار ايران مي گويد ايرانيان در ســال90 
بالغ بــر 953هزار تــن گوشــت دام مصرف 
مي كردند كه سرانه مصرف هر نفر 13كيلوگرم 
بوده اما در سال98 مصرف كل گوشت دام در 
كشور به 562هزار تن رسيده و سهم هر ايراني 
به صورت متوسط 8كيلوگرم بوده و سال آينده 
اين ميزان به 6كيلوگرم هم خواهد رسيد يعني 

كمتر از نصف سال90.
اين گزارش همچنين نشــان از رشــد مصرف 
گوشــت پرندگان و جايگزين شــدن گوشت 
ســفيد به جاي گوشــت قرمز به دليل ارزان تر 
بودن به نحوي كه ســرانه مصرف هــر ايراني 
از گوشــت پرنــدگان عمدتــا گوشــت مرغ 
31كيلوگرم در ســال90 بوده كه در سال98 
به 35كيلوگرم رسيده اما امسال به 33كيلوگرم 
 و ســال آينده به 40كيلوگرم خواهد رســيد. 
در مقابل ســرانه مصــرف ماهــي و ميگو از 

4كيلوگــرم در ســال90 بــه 2كيلوگرم در 
سال1400 مي رسد.

تازه ترين گزارش مركز آمار مي گويد: ســرانه 
مصرف شير و محصوالت لبني در بين ايرانيان 

از 127كيلوگر در سال90 به 100كيلوگرم در 
سال97 رسيده و سال گذشته هم 106كيلوگرم 
بوده و براي سال آينده پيش بيني مي شود كه 

سهم هر ايراني 110كيلوگرم باشد.

جدول سرانه مصرف كاالهاي اساسي از سال1390 تا سال1400 )كيلوگرم(

قند و شكرلبنياتماهيگوشت پرندگانگوشت دامماكاروني گندمبرنجسال

13904417071331412724

13914216971230412024

13923817271131311522

13933517261030310920

13943516371133411120

13953516861133410919

13963816261033410720

1397361636832310018

1398361676835310619

 *1399331687733210616

 *1400351698640211017

اتفاق ناگواري كه باعث شده 
بود نرخ بيكاري تابســتان 
امســال با وجــود كاهش 
تعداد شــاغالن، افت كند و 
تك رقمي شــود، در فصل پاييز نيز تكرار شده تا 
نرخ بيكاري كشــور به بهاي اضافه شدن افراد در 
سن كار به جمعيت غيرفعال تك رقمي بماند و به 

9.4درصد برسد.
به گــزارش همشــهري، برآوردهايي كــه درباره 
اثرگذاري كرونا بر كار انجام شــده بود از بيكاري 
2 تا 6ميليون نفر از شــاغالن فعلي كشور حكايت 
داشت و اين مسئله در 6 ماه گذشته به صورت ريزش 
سنگين جمعيت فعال اقتصادي در حال وقوع است. 
درحقيقت مناسبات بازار كار به گونه اي شده كه نه با 
اشتغال زايي، بلكه با خروج افراد از بازار، افزايش نرخ 
بيكاري منتفي مي شود؛ درحالي كه اگر اين افراد 
از بازار خارج نمي شــدند، نرخ بيكاري فصل پاييز 

به جاي 9.4درصد، بايد 16.7درصد اعالم مي شد.

قهر اجباري با بازار كار
براساس تازه ترين اطالعات منتشر شده از تحوالت 
بازار كار ايــران در پاييــز1399، در اين فصل با 
وجود افزايش 691هزارنفري جمعيت 15ساله و 
بيشتر در كشور، جمعيت كساني كه متقاضي كار 
و فعاليت و مشاركت اقتصادي بوده اند 2.9درصد 
معادل يك ميليون و 490هزار نفر نسبت به پاييز 
سال قبل كاهش پيدا كرده است. برايند خروج اين 
تعداد از بازار كار، ريزش يك ميليون و 33هزارنفري 
جمعيت شاغالن و كاهش 457هزارنفري جمعيت 
بيكاران كشــور بوده اســت كه به واسطه آن نرخ 
اشــتغال ايران به 37.5درصد و نــرخ بيكاري به 

9.4درصد رسيده است.

نرخ بيكاري 16/7درصدي
گرچه از منظر آمار، نرخ بيكاري فصل پاييز امسال 
مانند فصل تابســتان تك رقمي شــده و به عدد 
بي سابقه 9.4درصد رسيده است اما اين اتفاق نه 
به واسطه ايجاد اشــتغال جديد بلكه به خاطر قهر 
اجباري يا خودخواسته شاغالن و جويندگان كار 

با بازار بوده و دير يا زود با برگشــت دوباره آنها به 
بازار خنثي خواهد شد. محاسبات نشان مي دهد 
درصورتي كه افراد خارج شده از بازار كار همچنان 
در بــازار مي ماندند، نرخ بيكاري فصــل پاييز به 
16.7درصد مي رسيد كه حدود دوبرابر نرخ تعيين 
شده در سند چشم انداز توسعه است. مسئله ديگر 
اينكه با توجه به وضعيت نامساعد معيشت خانوارها 
در شــرايط فعلي اقتصاد و زير سايه كرونا، خروج 
يك ميليون و490هزار نفر از بازار كار مستقيما به 
بدتر شدن وضعيت معيشتي و درنتيجه باال رفتن 
نياز به حمايت هاي دولتي مي انجامد و جدا از اثرات 
نامطلوبي كه بر توليد ناخالص داخلي مي گذارد، 
دورنماي ركود بازارها و درنتيجه مشكالت حفظ 

اشتغال موجود را نيز بدتر خواهد كرد.
 

نماي بازار كار پاييز
در پاييــز1399، حدود 41.4درصــد از جمعيت 
15ســاله و بيشــتر ايران از نظر اقتصادي فعال 
بوده اند، يعني در گروه شــاغالن يــا بيكاران قرار 
گرفته اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي 
حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل )پاييز1398( 2.9درصد كاهش يافته 
اســت كه باتوجه به پايين بودن نرخ مشاركت در 
اقتصاد ايران، يك هشدار جدي تلقي مي شود. طبق 
اعالم مركز آمار ايران، جمعيت شاغالن 15ساله و 
بيشتر در پاييز امســال 23ميليون و413هزار نفر 
بوده كه نسبت به فصل مشــابه سال قبل بيش از 

يك ميليون و33هزار نفر كاهش داشته است.
به گــزارش همشــهري، در پاييز امســال ميزان 
كاهش نرخ مشــاركت اقتصادي زنان در بازار كار 
ايران بيش از مردان بوده و 1.5درصد از جمعيت 
15ساله و بيشــتر مردان در مقابل 2.7درصد از 
جمعيت 15ســاله و بيشــتر زنان از بازار خارج 
شــده اند. همچنين كاهش نرخ اشــتغال زنان و 
مردان به ترتيب 1.4 و 0.8درصد بوده و همچنين 
به واســطه باالتر بودن نرخ خروج زنــان از بازار 
كار، نرخ بيكاري آنها نيــز 2.1درصد كاهش پيدا 
كرده درحالي كه كاهش نرخ بيكاري مردان فقط 

1.1درصد بوده است.

مقاومت صنعت مقابل كرونا
بررســي اشــتغال در بخش هاي عمده اقتصادي 
نشــان مي دهد كه در اين فصــل بخش خدمات 
با 49درصد بيشــترين سهم اشــتغال را به خود 
اختصــاص داده و ســهم آن از اشــتغال ايــران 
يك درصد نســبت به پاييز پارســال كاهش پيدا 
كرده اســت. در رتبه بعدي بخش  صنعت با سهم 
34.3درصدي از اشتغال موجود قرار دارد كه سهم 
آن در مقايســه با پاييز 1.4درصد افزايش يافته و 
رتبه سوم نيز به بخش كشاورزي مي رسد كه سهم 
آن از اشتغال موجود با 0.4درصد كاهش نسبت به 
سال قبل به 16.7درصد رسيده است. بازخواني اين 
آمارها نشان مي دهد جمعيت حذف شده از بازار 
كار ايران عمدتا به واسطه محدوديت هاي كرونا و 
از بخش خدمات حذف شده اند درحالي كه بخش 
صنعت همچنان توانسته اشــتغال خود را حفظ 
كرده و حتي بخشــي از نيروي كار شاغل در ساير 

بخش هاي اقتصادي را نيز جذب كند.

بيكاري جوانان
نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24ساله در پاييز امسال 
حاكي از آن اســت كه 23.7درصد از فعاالن اين 
گروه ســني در اين فصل بيكار بوده اند. بررســي 
تغييــرات فصلي نرخ بيــكاري اين افراد نشــان 
مي دهد، اين نرخ نســبت به فصل مشابه در سال 

قبل 2.1درصــد كاهش يافته اســت. همچنين 
بررسي نرخ بيكاري گروه سني 18 تا 35ساله نيز 
نشان مي دهد كه در پاييز1399 بالغ بر 16.5درصد 
از جمعيت فعال اين گروه ســني بيــكار بوده اند؛ 
گرچه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان 
مي دهد اين نرخ نسبت به پاييز1398، به ميزان 

1.4درصد كاهش يافته است.
از سوي ديگر بررسي سهم جمعيت شاغالن داراي 
اشتغال ناقص نيز نشان مي دهد كه در پاييز امسال 
9.9درصد جمعيت شاغل كشور به داليل اقتصادي 
)فصل غيركاري، ركــود كاري، پيدا نكردن كار با 
ساعت بيشتر و...( كمتر از 44ساعت در هفته كار 
كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده اند. اين در 
حالي است كه 34.2درصد از شاغلين 15ساله و 

بيشتر 49ساعت و بيشتر در هفته كار كرده اند.

سهم 40درصدي درس خوانده ها از بيكاري
اطالعات منتشــر شده از ســوي مركز آمار ايران 
نشان مي دهد در فصل پاييز امسال، سهم جمعيت 
بيكار فارغ التحصيل آموزش عالي از كل بيكاران 
كشور 40.2درصد بوده اســت. گرچه اين سهم 
نسبت به پاييز سال قبل 3.1درصد كاهش نشان 
مي دهد؛ اما همچنان تصويري روشن از عدم تناسب 
آموزش عالي ايران با نيازهاي بازار كار به دســت 
مي دهد. نكته ديگر اينكه در پاييز امســال سهم 

جمعيت شاغل فارغ التحصيل آموزش عالي از كل 
شاغالن كشور فقط 25درصد بوده كه البته نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل از افزايش 0.6درصدي 
برخوردار اســت. به نظر مي رسد محدوديت هاي 
كرونا و افزايش ســهم كســب وكارهاي جديد، 
استارت آپ ها و مشــاغل مبتني بر فضاي مجازي 
و صنعت آي تي، اصلي ترين دليل افزايش ســهم 
فارغ التحصيالن آموزش عالي در بازار كار كشــور 

باشد.

روستاها خالي تر شدند
يكي از نكات منفي گزارش بازار كار پاييز، كاهش 
جمعيت فعال مناطق روســتايي اســت كه يكي 
از داليــل آن مي توانــد تداوم مهاجــرت نيروي 
مولد روســتايي به مناطق شــهري باشد. طبق 
اعالم مركز آمار ايران، در فصل پاييز امســال در 
شرايطي كه جمعيت 15ساله و بيشتر در مناطق 
شــهري 758هزار نفر افزايش يافتــه، جمعيت 
15ســاله و بيشــتر در مناطق روســتايي با افت 
67هزارو600نفري مواجه بوده اســت. از ســوي 
ديگر در اين فصل نرخ مشاركت اقتصادي مناطق 
روســتايي نيز با ضريبي باالتر از مناطق شهري 
كاهش پيدا كرده و جمعا 547نفر از روســتاييان 
از بازار كار خارج شده اند؛ درحالي كه نرخ كاهش 
مشــاركت اقتصادي مناطق شهري از 2.7درصد 
فراتر نرفته است. اين موضوع در وضعيت اشتغال 
مناطق شــهري و روســتايي نيز صادق اســت 
به گونه اي كه در پاييز امسال درحالي كه 1.7درصد 
از شاغالن شهري اقدام به ترك بازار كار كرده اند، 
اين نسبت به مناطق روستايي به 3.4درصد رسيده 
است و با وجود اينكه جمعيت شهرنشينان كشور 
4برابر جمعيت روستانشينان است، ريزش شاغالن 
روستايي 2هزار نفر بيش از ريزش اشتغال شهري 
بوده اســت. بررسي ها نشــان مي دهد از مجموع 
517هزارو700شاغل روستايي كه در پاييز امسال 
اقدام به ترك بازار كار كرده اند، 283هزارو254نفر 
در بخش كشــاورزي، 212و636نفــر در بخش 
خدمــات و 21هزارو769نفــر در بخش صنعت 

مشغول به كار بوده اند.

   دفاع از استقالل بانك مركزي؛ دخالت نكنيد
عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي همزمان با انتشار گزارش بانك مركزي از روند متغيرهاي پولي در يادداشتي خواستار استقالل بيشتر 
بانك مركزي و عدم دخالت در سياست هاي پولي شد و نوشت: كنترل رشد »پايه پولي«، با وجود شرايط بي سابقه اقتصادي و انتقال بيشتر 
فشارهاي آن به بانك مركزي، اگرچه مطلوب بانك مركزي نيست، اما اوال رشد پايه پولي و نقدينگي بايد براساس شرايط مورد توجه قرار گيرد 
و ثانيا بانك مركزي براي بهبودكنترل رشد متغيرهاي پولي، محدوديت بر رشد ترازنامه بانك ها را از دي ماه جاري ابالغ نموده است تا آنچه 
مقدور است جهت كنترل تورم به كار گيرد. او با اشاره به اينكه مهم ترين دستاورد علم اقتصاد در عرصه سياستگذاري، شناخت ريشه هاي 
تورم ودرمان آن است، 3شرط را براي مهار نرخ تورم تعيين و اعالم كرد: سياست مالي براساس يك قاعده مشخص انجام گيرد، سياست پولي 
مستقل و متمركز بر اهداف مصرح قانوني خود باشد و بانك مركزي متعهد به هدف كاهش پايدار تورم باشد. همتي تأكيد كرد: تجربه كشورهاي 
موفق در مهار تورم نشان مي دهد نهادهاي قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه برسياستگذاري پولي را از نهادهاي مختلف گرفته و به طور 

مشخص، بانك مركزي را متولي سياست پولي كرده و بنابراين استقالل بانك مركزي صورت قانوني و الزام آور به خود گرفته است.

در فصل پاييز امسال نرخ مشاركت اقتصادي ايران 2/9درصد كاهش يافته و حدود ريزش پاييزي شاغالن در بازار كار
1/5ميليون نفر از بازار كار خارج شده اند

7اقدام ضد تورمي در آذرماه
   انجام عمليات بازار باز به ارزش 162.8هزار ميليارد ريال 

در قالب توافق بازخريد با سررسيد 14روزه
  رفع كمبود نقدينگي اضطــراري بانك ها در 3نوبت به 

ارزش 13.8هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد 
  تأمين 25.1 ميليارد دالر ارز واردات مورد نياز اقتصاد 

كشور در نه ماهه نخست امسال
  تامين مالي مخارج دولتي در قالب فروش اوراق دولتي به 

ميزان 881.5 هزار ميليارد ريال تا پايان آذر99
  كنترل شديد ترازنامه بانك ها و مؤسسات اعتباري با 

هدف مهار رشد بي رويه نقدينگي
  پايان حكومت بانك هاي نظامي با ادغام آنها در بانك 

سپه
  سازوكار جديد براي واگذاري اموال مازاد بانك ها جهت 

افزايش قدرت نقدشوندگي و يخ زدايي از دارايي  آنها
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با نزول 113هزار ميليارد توماني  بورس
بازار ســهام در مبــادالت روز 
گذشــته، شــاخص كل بورس 
تهران به كانال 1.2ميليون واحد 
ســقوط كرد و جريان خروج پول از بازار سهام دوباره 
شــدت گرفــت. از 20آذرمــاه تاكنون رونــد خروج 
سهامداران حقيقي از بازار سهام دوباره شدت گرفته و 
در اين مدت 10هزار ميليــارد تومان نقدينگي از بازار 

سهام خارج شده است.
به گزارش همشهري، شاخص كل بورس تهران چند 
روز بعد از انتخابــات آمريكا وارد روند صعودي شــد. 
پايان سياست فشار حداكثري دونالد ترامپ و افزايش 
اميــدواري براي كاهش ســطح تنش هاي سياســي 
شــاخص هاي بورس را به پرواز در آورد و موجب شد 
شــاخص كل بورس تهران بعد از برگــزاري انتخابات 
آمريكا تا 20آذر ماه 27درصد رشــد كند. در اين دوره 
قيمت مواد خام ازجمله فلزات و محصوالت پتروشيمي 
هم در بازار هاي جهاني  شروع به رشد كرد.اين موضوع 
جان تازه اي به شــاخص هاي بورس داد. اما اين رشد 
فقط تا 20آذر ماه دوام داشت و پس ازآن با وجود آنكه 
قيمت هاي جهانــي موادخام همچنان درحال رشــد 
هستند، شاخص هاي بورس تهران رو به نزول بوده اند. 
شــاخص بورس به قيمت مواد خام در بازارهاي جهان 
وابســتگي زيادي دارد زيرا بخش عمــده ارزش بازار 
سهام در اختيار شــركت هاي توليد كننده محصوالت 
پتروشــيمي و فوالدي اســت. اما چرا با وجود رشــد 
قيمت ها در بازار هاي جهاني شــاخص هاي بورس در 

حال نزول هستند؟
كارشناســان نظريات مختلفي دربــاره داليل نزول 
شــاخص بورس مطرح مي كنند. برخي چشــم انداز 
نزولي تورم و قيمت دالر را عامل نزول بورس مي دانند، 
برخــي ديگر، رفتــار ســهامداران حقوقــي را علت 
ســقوط شــاخص مي دانند و برخي از تحليلگران هم 
مي گويند دستگاه هاي سياستگذار به جو بي اعتمادي 
سرمايه گذاران به بازار سرمايه دامن زده اند. اين نظريه 
به ويژه در چند هفته گذشته با تعيين قيمت دستوري 
فوالد در وزارت صنعت، طرفداران بيشتري پيدا كرده 
اســت. به ويژه آنكه روند نزولي بازار سهام هم از زمان 
طرح شدن شيوه نامه تنظيم بازار فوالد شدت گرفته 

و شاخص بورس ازآن زمان 17درصد افت كرده است.
مهدي رضايتي، تحليلگــر بازارســرمايه در اين باره 
مي گويــد: از ابتداي امســال مردم تصميــم گرفتند 

همه  چيز را به بورس بســپارند. 80هزار ميليارد تومان 
نقدينگي فقط وارد بورس تهران شــد. امــا از مرداد 
99 فرار پول ها آغاز شــد. در ايــن روزها اين پول هاي 
سرخورده به هر قيمتي فروشــنده هستند. به گفته او 
در مسئله قيمت گذاري فوالد مشــخص شد كه بازار 
سرمايه و امنيت سرمايه سهامداران جايگاه خاصي در 
تصميم گيري ها ندارد و پازل نوسان گيري از ميليون ها 

نفر تكميل شده است.
آرش غفاري، مدير سرمايه گذاري شركت سبدگردان 
كاريزما هم معتقد اســت: تنش هاي به وجود آمده در 
مورد قيمت گذاري دســتوري ازجملــه داليل نزول 

شاخص هاي بورس بوده اســت. به گفته او نزول هاي 
چند روز گذشته، بيشتر ناشي از اظهارات وزير صنعت 
در مورد قيمت گذاري فوالد بود. به  هرحال فعاالن بازار 
سرمايه ريسك دســتكاري قيمت ها را به ساير صنايع 
هم تسري مي دهد و همين موضوع، موجب ترس بازار 
مي شود. مادامي كه سياستگذاري ها به اين شيوه ادامه 
داشته باشد، اين ريسك ها هم متوجه بازار خواهد بود و 

راهكار خاصي هم براي رفع آن وجود ندارد.
اما اين همه ماجرا نيست. برخي تحليلگران بر اين باورند 
كه با واگذاري سهام پااليشــگاه ها در قالب بدهي هاي 
دولت به بانك ها، زيان بانك ها افزايش خواهد يافت زيرا 
بانك ها در گذشته آثار مطالبات دولت را درصورت هاي 
مالي شان با برآورد هاي بيشــتري اعالم كرده بودند. 
حسين خسرونژاد، تحليلگر بازار سرمايه در يادداشتي 
در اين باره مي نويسد: براساس ترازنامه مالي 6 ماهه سه 
بانك صادرات، تجارت و ملــت مجموعه كل مطالبات 
اين بانك ها از دولت 122هزار ميليارد تومان است كه 
مغايرتي 93هزار ميليارد توماني با مصوبه اخير دولت 
براي پرداخت بدهي هايش دارد. به گفته او اگر دولت 
29هزار ميليارد تومان موجود درمصوبه واگذاري سهام 
پااليشــگاه ها را به عنوان تمام بدهي خود به سه بانك 
صادرات، تجارت و ملت قلمداد كند، اين ســه بانك و 
به ويژه بانك هاي تجارت و صادرات كســري درآمدي 
بيش از 93هزار ميليارد تومان خواهند داشــت كه تا 

چند 10 سال آينده هم نمي توانند آن را جبران كنند.
به باور تحليلگــران با وجود افزايش اميــدواري براي 
بهبود شــرايط اقتصادي و حل چالش هاي سياسي، 
عوامل داخلي ازجمله اجراي سياست هاي جزيره اي در 
نهاد هاي مختلف سياستگذار، به ويژه در وزارت صنعت، 

وضعيت ضربه بزرگي به بازار سهام وارد كرده است. آخريــن 
خودروهاي وارداتي دپو شده 

در گمرك چيست؟
با ترخيص بخشي از خودروهاي 
خارجي مانده در گمرك، 2هزارو 
873خودرو در گمرك باقي مانده 

كه از اين تعداد، 1100دستگاه خودرو در حال 
تعيين تكليف در مرجع قضايي اســت و 400تا 
500دستگاه خودرو نيز مجوز ترخيص دريافت 
كرده اســت. از تعداد 900خــودروی وارداتي 
باقيمانده هم، به دليل ثبت سفارش هاي جعلي 
قبلي، پرونده 600دستگاه خودرو معطل صدور 
حكم قضايي است. با اين روند از مجموع 2هزارو 
873دســتگاه خودرو مانده در گمرك، امكان 
ترخيص هزار و 500دستگاه خودروی وارداتي 
فاقد ثبت سفارش وجود ندارد و اين خودروها در 
نهايت تحويل سازمان اموال تمليكي خواهد شد.

برخي، مصوبات اخير كميسيون 
تلفيق را حداقل چراغ ســبزي به واردات 
خودروهاي دســت دوم مي دانند. نظر شما 

چيست؟
براساس مصوبات اخير كميسيون تلفيق كه هنوز 
هم نهايي و براي اجرا ابالغ نشده است، اعالم شده 
همچنان مانند 3سال گذشته واردات خودرو به 
مناطق آزاد در ســال 1400نيز ممنوع خواهد 
بود كه با ايــن روند، عالوه بر تــداوم ممنوعيت 
واردات خودرو، حتي واردات خودرو به اينگونه 
مناطق نيز در ســال آينده ممنــوع خواهد بود. 
با وجود اين، كميســيون تلفيق در مصوبه اخير 
خود اعالم كرده كه خودروهاي خارجي كاركرده 
موجود در مناطــق آزاد مي تواننــد با پرداخت 
ماليات و عوارض به سرزمين اصلي منتقل شوند. 
اما حتي اين مصوبه نيز فاقد ســازوكار اجرايي 
مناسب است و براي اجراي آن بايد برخي قوانين 
و مصوبات قبلي براي واردات خودرو اصالح شود 
و تغيير كند. براساس قوانين موجود براي ورود 
اينگونه خودروهاي خارجــي از مناطق آزاد به 
ســرزمين اصلي بايد حداكثر يك سال از زمان 
واردات اين خودروها گذشــته باشد كه با توجه 
به ممنوعيت واردات خودرو بــه اين مناطق در 
3سال گذشته عمال امكان تحقق چنين مصوبه اي 
وجود نــدارد و براي اجرايي شــدن اين مصوبه 
بايد حداقل ســال و مدل اعالم شده در مصوبه 
قبلي بــراي واردات اينگونه خودروها از حداكثر 
يك سال به 3سال افزايش يابد. همچنين براساس 
استانداردهاي اجباري 85گانه اعالم شده، امكان 
ترخيص برخي از اين خودروها از مناطق آزاد به 
سرزمين اصلي وجود ندارد و براي واردات اينگونه 
خودروها بايد مصوبات شــوراي عالي استاندارد 
در مورد اســتانداردهاي اجباري جديد خودرو 
نيز بازنگري و اصالح شود. به نظر مي رسد هدف 
اصلي مصوبات اخير كميســيون تلفيق كسب 
درآمد براي دولت اســت؛ زيرا در شــرايطي كه 
واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع است، صدور 
مجوز و شماره گذاري اين خودروها براي انتقال به 
سرزمين اصلي دردي از بازار خودروهاي خارجي 

دوا نمي كند.
آيا درصورت فراهم شدن امكان 
ورود خودروهاي كاركــرده از مناطق آزاد 
به ســرزمين اصلي، احتمال كاهش قيمت 

خودروهاي خارجي در بازار وجود دارد؟
به نظر مي رسد مصوبات اخير كميسيون تلفيق 
بيشــتر جنبه تبليغاتي داشــته و عمال اجرايي 
نيســت؛ زيرا حتي به فرض فراهم شدن امكان 
واردات خودروهاي دســت دوم از مناطق آزاد 
به ســرزمين اصلي نيز قيمت اينگونه خودروها 
به مراتب بيش از خودروهــاي خارجي موجود 
در بازار خواهد بــود؛ به طور مثال كســاني كه 
يك خودروی توســان مدل 2018بــا كاركرد 

40هزار كيلومتر را در مناطق آزاد 
600ميليون تومــان خريده اند، 
اگر بخواهنــد اين خــودرو را با 
پرداخــت ماليات و عــوارض به 
ســرزمين اصلي منتقــل كنند، 
قيمت تمام شــده اين خودرو به 
يك ميليارد و 500ميليون تومان مي رسد. با اين 
روند عرضه اين خودروها در بازار نه تنها تأثيري 
در كاهش قيمت خودروهــاي خارجي نخواهد 
داشــت، بلكه به افزايش قيمت ايــن خودروها 
دامن مي زند؛ زيرا اكنــون قيمت يك خودروی 
توســان مدل 2017با 37هزاركيلومتر كاركرد 
در برخي سايت هاي فضاي مجازي يك ميليارد و 
100ميليون تومان است. اين مصوبه كميسيون 
تلفيق نه تنها هيچ تأثير مثبتي بر بازار خودروهاي 
وارداتي ندارد، بلكه موجب افزايش بيشتر قيمت 
اين خودروها در بازار مي شود و هيچ چشم انداز 
مثبتي براي كاهش قيمت خودروهاي وارداتي 
از طريــق واردات و عرضــه خودروهاي موجود 
در مناطق آزاد وجود نداشــته و به نظر مي رسد 
اينگونه مصوبات بيشــتر مانورهــاي تبليغاتي 
با هدف افزايش درآمد دولــت از محل واردات 

خودروست.
سرنوشــت پيگيري وارد كنندگان براي 

صدور مجوز واردات خودرو چه شد؟
شــكايت و پيگيري وارد كنندگان بــراي رفع 
ممنوعيت واردات خودرو عمال نتيجه اي نداشت 
و متأسفانه شكايتي كه در اين زمينه به سازمان 
بازرسي كل كشور، ديوان عدالت و... ارائه شد نيز 
نتيجه اي نداشــت؛ زيرا ديوان عدالت اداري اين 
شكايت را رد كرد و ســازمان بازرسي كل كشور 
نيز كمبود ارز را مانع واردات خودرو اعالم كرد. 
قبال وارد كنندگان 9پيشنهاد براي واردات خودرو 
حتي بدون يك دالر انتقال ارز به دولت ارائه كرده 
بودند كه در نهايت به دليل مخالفت بانك مركزي 

به اين پيشنهادها پاسخ مثبتي داده نشد.
مگر پيشنهادهاي شما چه بود؟

واردات خودرو با استفاده از سرمايه  ايرانيان خارج 
از كشور، سرمايه هاي شركت هاي نمايندگي و 
مالكان كسب وكار حوزه  تجارت خودرو، استفاده 
از اعتبار يك تا 2ساله شركت هاي توليدكننده 
اصلي به نمايندگان شــان بدون خروج هرگونه 
ارز يا ريال، صــدور مجــوز واردات خودروهاي 
هيبريدی صرفا جهت به كارگيري در حمل ونقل 
عمومي، واردات خودرو با استفاده از منابع ارزي 
بلوكه شده حاصل از فروش نفت و... ازجمله اين 

پيشنهادهاست.
تأثير تداوم ممنوعيت واردات بر 
خدمات پس از فروش، تعطيلي شركت هاي 
وارد كننده و چشــم انداز بازار خودروهاي 

خارجي چگونه است؟
متأسفانه تداوم ممنوعيت واردات خودرو موجب 
تعطيلي كسب وكار شــركت هاي واردكننده اي 
شــده كه براي انجــام اين كار مجوز رســمي 
داشــته اند. از 683شــركت فعــال وارد كننده 
خودرو، اكنون عمال 13شركت باقي مانده است. 
تعطيلي ها، ارائه خدمات پس از فروش به مالكان 
خودروهــاي خارجي را با مشــكل مواجه كرده 
است؛ چون مســئوالن اعالم مي كنند كه براي 
واردات قطعات و ارائه خدمات، اين شــركت ها 
بايــد در نوبت تخصيص و دريافــت ارز و تامين 
قطعه بمانند. به نظر مي رسد با تداوم ممنوعيت 
واردات و كاهش عرضه خودروهاي خارجي، در 
سال آينده نيز روند افزايش قيمت اين خودروها 
در بازار را شاهد خواهيم بود. وقتي امكان افزايش 
عرضه خودروهــاي خارجي از طريــق واردات 
وجود ندارد، حتي تثبيــت يا كاهش نرخ ارز نيز 
نمي تواند موجب رشد شكست قيمت هاي كنوني 

خودروهاي خارجي در بازار شود.

سهامداران حقيقي در يك ماه اخير 10هزار ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج كرده اند

گفت وگوي همشهري با مهدي دادفر، دبير انجمن وارد كنندگان خودرو

سهامداران معترض ديروز به ساختمان بورس تخم مرغ پرتاب كردند.

سقوط بورس به كانال 1/2ميليون واحد

 تأثير منفي مصوبه كميسيون تلفيق
بر بازار خودروهاي وارداتي

كف قيمت هر كيلو خرما در تهران؛ 
50هزار تومان

خرما كم كم در حال تبديل شــدن به يكي از  سوپرماركت
خوراكي هــاي لوكــس و گران قيمت اســت. 
در شرايطي كه حداقل قيمت اين محصول در 
تهران به 50هزار تومان در هر كيلوگرم رسيده، 
نرخ هر كيلو از بعضي انواع خرما در سوپرماركت ها و خواربارفروشي ها 
از كيلويي 100هزار تومان هم فراتر رفته است. البته همه ارقام خرما 
اين قيمت را ندارند اما از ابتداي امسال قيمت همه انواع اين محصول 
از گران تا ارزان، بيش از دوبرابر شــده است. ســاالنه يك ميليون و 
250هزارتن خرما در كشور توليد مي شود كه 600تا 700هزار تن آن 

به مصرف داخلي مي رسد و بقيه صادر مي شود.
ارقام مختلف خرما بازارپســندي متفاوتي دارند ولي دست كم 5رقم 
پرمصرف در كشور توليد مي شــود كه توسط شركت هاي مختلف به 
بازار مصرف كشور عرضه مي شوند. گفته مي شود افزايش هزينه توليد 
و بسته بندي، قيمت اين محصول صد درصد ايراني را باال برده است اما 
با توجه به حجم باالي توليد و البته ميزان باالي مصرف اين محصول 
در كشور اين ميزان افزايش قيمت طبيعي به نظر نمي رسد. خرما تنها 
در سه ماه گذشته 50درصد گران شده است، به طور مثال يك بسته 
580گرمي خرماي برند رايان شهريورماه 27هزار تومان بود و قيمت 
امروز آن 39هزار و 500تومان شده است. در برند ديگري به نام ساغر، 
يك بسته 630گرمي از 29هزار و 700تومان در شهريورماه به 44هزار 
و 500تومان در هفته اخير رســيده است. خشكپاك، معروف ترين و 
قديمي ترين برند عرضه كننده خشكبار بسته بندي شده است كه در 
زمينه خرما هم فعال است اما واقعيت اين است كه خرما هنوز در كشور 
ما برند ندارد و يا دســت كم در زمينه محصوالتي كه در داخل كشور 
توزيع مي شوند برندينگ محلي از اعراب ندارد. محصوالت بسياري از 
برندها را مي توان در سوپرماركت ها، خواربارفروشي ها و حتي بعضي 
ميوه فروشي ها ديد. جمانه، خشــكپاك، ياقوت سياه، مرواريد سياه، 
نگين، ســاغر، نگين تك، پروين، رايان، تنديس و بسياري از اسامي 
شنيده شده يا شنيده نشده و ناآشناي ديگر كه البته كيفيت خيلي از 

آنها بسيار هم خوب و باالست. 

پيارم و كبكاب از معروف ترين و محبوب ترين ارقام خرما محســوب 
مي شوند كه رقم پيارم قيمت بسيار بااليي نسبت به ديگر انواع خرما 
دارد. هر كيلو گرم خرماي پيارم با نام هر شركتي كه عرضه شده باشد 
بين 130تا150هزار تومان قيمت دارد. بسته 600گرمي اين نوع خرما 
با برند نگين تك، 98هزار و 500تومان قيمت خورده است. ديگر ارقام 
ارزان تر هستند اما به طور كلي قيمت هيچ خرمايي در بازار تهران كمتر 
از كيلويي 50هزار تومان نيست و اين قيمت مي تواند به كاهش مصرف 
اين ميوه باارزش منجر شود. ايران هم اكنون با سرانه مصرف 8كيلويي، 

يكي از بزرگ ترين مصرف كنندگان خرما در جهان است.

  قيمت بعضي انواع خرما در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتنام كاال

54.500لوكس- 800گرمينگين تك
49.500مجلسي- 700گرمينگين تك
60043.500گرميتنديس
40.000پيارم- 210گرميخشكپاك

44.000رويال- 450گرميساغر
58039.500گرميرايان
65035.000گرميپروين
54.500ويژه- 700گرميساغر

60043.500گرميمرواريد سياه
96.050پيارم- 700گرميمرواريد سياه
75056.900گرميياقوت سياه
98.500پيارم- 600گرمينگين تك

عرضه تخم مرغ 16900توماني در ميادين 

قيمت جديــد انواع تخــم مــرغ در ميادين  تره  بار
ميوه و تره بار شــهرداري تهران اعالم شد و اين 

قيمت ها از ديروز به اجرا درآمد. 
به گزارش همشهري، در 2 هفته گذشته قيمت 
تخم مرغ براي دومين بار طي امســال رشد كرد و هر شانه 20عددي 
تخم مرغ در سوپرماركت ها تا 43هزار و 600تومان قيمت خورد. قيمت 
مصوب تخم مرغ براي هر كيلوگرم 12هزار تومان است كه براساس 
آن نرخ هر شانه 30عددي تخم مرغ 20هزار تومان است اما اين نرخ 
هم اكنون در هيچ يك از مراكز فروش و مغازه ها اعمال نمي شــود. در 
نرخنامه جديد ميادين ميوه و تره بار شــهرداري تهران نيز براي هر 
كيلوگرم تخم مرغ قيمت 16هزار و 900تومان تعيين شده كه گرچه 
از نرخ مصوب باالتر است اما در مقايسه با نرخ اين محصول در مغازه ها 

10هزار تومان ارزان تر فروخته مي شود.

قيمت فروش انواع تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار تهران
قيمت- تومانمشخصاتنوع تخم مرغ

7.400بسته 6عددي- بسته بندي طلقيپوسته قهوه اي
10.700بسته 9عددي- بسته بندي طلقيپوسته قهوه اي
16.700بسته 15عددي- بسته بندي طلقيپوسته قهوه اي
22.200بسته 20عددي- بسته بندي طلقيپوسته قهوه اي
32.600شانه 30عددي- بسته بندي طلقيپوسته قهوه اي
7.400بسته 6عددي- بسته بندي طلقيپوسته سفيد
10.700بسته 9عددي- بسته بندي طلقيپوسته سفيد
16.700بسته 15عددي- بسته بندي طلقيپوسته سفيد
22.200بسته 20عددي- بسته بندي طلقيپوسته سفيد
32.600شانه 30عددي- بسته بندي طلقيپوسته سفيد
16.900غير بسته بندي- هر كيلوگرمپوسته سفيد

قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد  بازار  ارز
ديروز به كانــال 24هزار تومان 

سقوط كرد.
به گزارش همشــهري، يك روز 
بعد از آنكه عبد الناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي در 
يادداشتي به صورت تلويحي از گشايش در منابع ارزي 
ايران سخن گفت، قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد با 
كاهش محسوسي مواجه شد. به طوري كه در مبادالت 
روز گذشته قيمت هر دالر آمريكا دست كم با 3درصد 
كاهش به 24هزارو 900تومان رسيد و بعد از يك  ماه 

دوباره به كانال 24هزار تومان بازگشت.
روز گذشــته رئيس كل بانك مركزي بــا بيان اينكه 
اميدوارم به تدريج شــاهد آرامش بيشــتر در بازارها 
باشــيم، تأكيد كرده بود: با فروكش كردن انتظارات و 
هيجانات سياسي و رشد صادرات نفت و فرآورده هاي 
آن در ماه هاي اخير از يك طرف و گشايش هاي آغاز شده 
درخصــوص برخي منابــع بانك مركــزي، اميدوارم 
به تدريج شاهد آرامش بيشتر در بازارها، ثبات قيمت ها 
و كاهش تورم باشــيم. به نظر مي رسد خبر رئيس كل 
بانك مركزي درباره گشايش هاي آغاز شده درخصوص 
برخي منابع ارزي بانك مركــزي اثر زيادي بر بازار ارز 

داشته است.
بررســي ها از روند عرضه و تقاضاي ارز نشان مي دهد 
چنانچه دسترسي بانك مركزي به منابع ارزي اش آزاد 
شود، اين احتمال وجود دارد كه قيمت ارز تا محدوده 
20هزار تومان كاهش يابــد، زيرا احتماال عرضه ارز در 
بازار افزايش خواهد يافت و ايــن موضوع مي تواند در 
كوتاه مــدت، به كاهش ارزش دالر منجر شــود. اغلب 
بررسي ها  حاكي از آن است كه كاهش عرضه ارز در بازار 
به دليل تحريم هاي آمريكا و دسترســي نداشتن بانك 
مركزي به منابع ارزي موجب شده قيمت ارز بازار آزاد از 

مقدار ذاتي خود فراتر رود.
همچنين برخي اطالعات ديگر نشــان مي دهد حجم 

فروش نفت ايران نســبت به ماه هاي گذشته افزايش 
يافته و اين موضوع خود به عاملي براي رشد اقتصادي 
كه مي توانــد محركي براي افزايش قــدرت پول ملي 
و درآمد هاي ارزي دولت باشــد، تبديل شــده است 
به طوري كه طبق داده هاي بانك مركزي يكي از علل 
رشد اقتصادي در تابستان، رشد چشمگير گروه نفت؛ 
از   درصد در 3 ماه نخســت، به  درصد در 

3 ماه دوم سال بوده اســت. چنانچه تراز تجاري ايران 
افزايش يابد و سطح دسترسي به منابع ايران بيشتر شود، 
مي توان اميدوار بود قيمت ارز در روند بلندمدت تري با 
نزول مواجه شــود. همه اينها در حالي است كه طبق 
آمار بانك مركزي ميزان ســياليت پول كاهش يافته و 
اين موضوع مي تواند به كاهش جابه جايي نقديندگي 

و آرامش بازار ها منجر شود.

   اعتراض سهامداران، واكنش دولت و نهاد هاي اقتصادي
به دنبال تداوم نزول بورس در مبادالت روزشنبه، صبح ديروز جمعي از سهامداران معترض مقابل ساختمان سازمان بورس 
تجمع كردند. در اين تجمع شعار هايي عليه سازمان بورس سر داده شد و عده اي به ساختمان اين سازمان تخم مرغ پرتاب 
كردند. برخي خبر هاي دريافتي همشهري نشــان مي دهد اين اعتراض ها واكنش مقامات دولتي را در پي داشته، گفته 
مي شود نهاد رياست جمهوري در نامه اي تمام بانك ها، وزارتخانه ها و شركت هاي تابعه و صندوق هايشان را براي حمايت 
از بازار سرمايه در جلسه فوري فراخوانده است. ديروز همچنين به دنبال افزايش اعتراض ها به تداوم نزول بورس، مرتضي 
شهيد زاده، مديرعامل صندوق توسعه ملي از تزريق ۲500 ميليارد تومان، در مرحله دوم حمايت اين صندوق از بورس تا 
پايان سال، خبر داد. او با بيان اينكه در مرحله اول، هزار ميليارد تومان براي پشتيباني از بازار سرمايه به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه پرداخت شد افزود: در اساسنامه صندوق توسعه ملي، براي جلوگيري از انحراف در مفاد اساسنامه، هيأت 
نظارتي متشكل از سازمان بازرسي، ديوان محاسبات كل كشور و سازمان حسابرسي تعريف شده است كه براي تصميمات 
گرفته شده، بايد اين هيأت را متقاعد كنيم تا اين مبلغ در زمان نياز صندوق تثبيت بازار سرمايه به آن تزريق شود. كمك 
و حمايت از بازار سرمايه بايد در طول زمان و به تدريج انجام شود. او تأكيد كرد: امسال براساس مصوبه شوراي عالي امنيت 
ملي، اجازه سپرده گذاري صندوق توسعه ملي در صندوق تثبيت بازار سرمايه داده شد. مديرعامل صندوق توسعه ملي 
گفت: منظور از تزريق يك درصد كل منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه، يك درصد كل منابع هر سال است. اين 
منابع در سال هاي گذشته طبق نظر دستگاه هاي نظارتي، صرف طرح هاي مختلف و درخواست هاي حاكميتي شده است، 

بنابراين منابعي از سال هاي گذشته وجود ندارد تا به بازار سرمايه داده شود.

   ريزش بورس در روز اعتراض
شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز شنبه ۲4هزارو 807واحد كاهش يافت و به يك ميليون ۲85هزارو 948واحد 
رسيد. اين براي نخستين بار از ۲0آبان ماه تاكنون است كه شاخص بورس به كانال 1.۲ميليون واحد سقوط مي كند. با نزول 
1.9درصدي شاخص كل بورس تهران در مبادالت ديروز 113هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس 
و فرابورس كاسته شد و جمع كل ارزش بازارسهام به 6386هزار ميليارد تومان معادل ۲55ميليارد دالر رسيد. ديروز 
همچنين تحت تأثير نزول شاخص بورس سهامداران حقيقي 900ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج كردندتا جمع 
رقم پول هاي خارج شده از كف سامانه هاي معامالت بورس، از ۲0آذر ماه تاكنون، از مرز 10هزار ميليارد تومان فراتر رود. 
ديروز همچنين ارزش روزانه معامالت در مقايسه با مبادالت روز چهارشنبه 60درصد معادل ۲1هزارو 616ميليارد تومان 
كاهش يافت. اين اطالعات همچنين نشــان مي دهد از ۲0آذر ماه تاكنون ارزش كل صندوق هاي سرمايه گذاري 8هزارو 

۲31ميليارد تومان كاهش يافته است. ارزش كل صندوق هاي سرمايه گذاري هم اكنون 391هزار ميليارد تومان است.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت روز گذشته
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

1.89-24807-1285948شاخص كل بورس-واحد
59.30-21616-14835ارزش معامالت- ميليارد تومان

1.74-113-6386ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
0.05-201-391426ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري- ميليارد تومان

نزول دالر به كانال ۲4هزار تومان

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

2.73-248.7206.790دالر
3.35-305.21010.230يورو

3.33-338.47011.260پوند انگليس
3-68.2202.050درهم امارات

3.27-33.6001.100لير تركيه
3.34-284.2009.500فرانك سوئيس

3.13-38.4001.200يوان چين
1.11-245.1002.720ين ژاپن

2.85-196.4505.600دالر كانادا
2.88-194.6005.600دالر استراليا
0.98-2042دينار عراق

مصوبه واردات خودروهاي دست دوم اجرايي نيست

با وجود ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي، كميسيون تلفيق مجلس در  و خودر
مصوبات اخير خود ضمن تأكيد بر ممنوعيت واردات خودرو به مناطق آزاد، 
سازوكارهايي را براي فراهم شدن امكان تبديل خودروهاي پالك منطقه آزاد 
به پالك ملي ارائه كرده است. درحالي كه برخي اين مصوبات را زمينه ساز 
آزادسازي واردات خودروهاي دســت دوم از مناطق آزاد به سرزمين اصلي قلمداد مي كنند، 
وارد كنندگان، اجرايي شدن اين مصوبه كميسيون تلفيق را نيازمند رفع موانع با تغيير حداقل 
۲قانون مصوب كنوني براي واردات خودرو مي دانند. با مهدي دادفر، دبير انجمن وارد كنندگان 

خودرو گفت وگو كرده ايم.
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آقا ما از ميدان دادن به پديده ها به شدت استقبال مي كنيم، اما 
مشروط به اينكه دوستان جوان هم كمي مراعات كنند و ظرفيت 
الزم را داشته باشند. دوست عزيزمان سبحان خاقاني كه سورپرايز 
محمود فكري در بازي با شهرخودرو بود بعد از گلزني »هيس« 
نشــان داد و حاال هم فردين رابط كه چنــد دقيقه اي براي تيم 
بزرگساالن بازي كرده، بعد از تعويض در داربي اميدها مستقيما 
به رختكن رفته و شيشه ها را پايين آورده است. خدا را صد هزار 
مرتبه شكر رابط مثل خاقاني گل نزده بود، وگرنه مي افتاد دنبال 
آرش برهاني و سرمربي تيم اميد را سياه و كبود مي كرد. به هر 
حال جوان هستند و هيجان دارند، اما انصافا تصويري كه از نسل 
آينده فوتبال ايران پيش چشم مان شكل مي گيرد، گاهي خيلي 

ترسناك است.

خونسرد باشيد رفقا

هميشه سرمربيان پرسپوليس و استقالل متهم مي شوند به اينكه 
در داربي اول دنبال نباختن هســتند و اصال بدشان نمي آيد كه 
بازي مساوي شود. در 90درصد موارد هم اين تحليل درست است 
و در عمل مشخص مي شود مربيان هرگز دنبال برد نبوده اند. اين 
همه داربي كسل كننده و تدافعي محصول همين ذهنيت است. 
حاال اما گفته مي شود محمود فكري سر تمرين براي استقاللي ها 
خط و نشان كشيده كه حتما بايد براي برد جلوي پرسپوليس 
قرار بگيرند و اگر دنبال مساوي هستند، بهتر است به خانه بروند. 
خبر نويدبخشي است، چون اگر حداقل يك تيم تهاجمي بازي 
كند، كال مسابقه زير و رو خواهد شد. با اين حال صحت حرف هاي 
فكري در زمين، از نوع تركيب و بازي تيم او مشخص خواهد شد. 

منتظر مي مانيم.

در زمين معلوم مي شود

انصافا اين داستان النصر عربستان خيلي جالب است؛ آنقدر كه 
دوستان سناريست و كارگردان قشــنگ مي توانند يك سريال 
كمدي 90شبي با محوريت اين باشگاه توليد كنند. بعد از شكست 
در نيمه نهايي آسيا، اساتيد عربستاني به هر جايي كه مي توانستند 
عليه پرسپوليس شكايت كردند و شكست خوردند. آنها طوري 
از تيم شان غافل شدند كه االن در حال سقوط به دسته پايين تر 
هستند. همين 2 روز پيش هم فدراسيون فوتبال عربستان كفايت 
مالي اين باشگاه را تأييد نكرد تا آنها از نقل وانتقاالت زمستاني 
محروم شوند. يعني طفلي ها هر چقدر پول داشتند دادند به انواع 
و اقسام وكال تا شايد مچ پرسپوليس را بخوابانند و به فينال بروند. 
االن حتي كرايه تاكســي هم در جيب حضــرات باقي نمانده و 

شانسي هم براي تقويت تيم در نيم فصل ندارند.

هر چه پول داشتند، دادند به وكيل

نكته بازي مهدي طارمــي اين روزها به قــدري در پرتغال 
محبوب اســت كه به آرزو و كيس ازدواج برخي 
هواداران اين تيم تبديل شــده اســت. او باز هم 
پنالتي گرفت و 2 گل زد و جايزه بهترين بازيكن 
زمين را در بازي با فاماليكائو به دســت آورد. اگر 
سردار آزمون 9سال اســت كه هر بار قرار است 
به آرســنال، التزيو، ليورپول، ناپولي، دورتموند 
و ده ها تيم ديگر منتقل شــود، به نظر مي رســد 
طارمي نخســتين بازيكن ايراني در يك باشگاه 
بزرگ اروپايي خواهد بــود. او كه از وقت گذراني 
در ليگ قطر و باشــگاه الغرافه بــه ليگ پرتغال 
و تيم ريوآوه رســيده بود، در مــدت ۶ماه ارزش 
خود در بازار نقل وانتقاالت را دو برابر كرد. پورتو 
او را ۵.۵ ميليون يورو خريده بود و حاال ســايت 
ترانســفرماركت قيمت او را ۱۱ميليون مي داند. 
برخي هــواداران در توييتر و ديگر شــبكه هاي 
اجتماعي از او مثل يك قهرمان حمايت مي كنند. 
بعضي از آنها توييــت مي كنند كــه با تعويض 
طارمي و خروج او از زميــن تلويزيون را خاموش 
مي كنند. مهدي ۷۴دقيقــه در زمين بود، 2 گل 
 زد و يك پنالتي به سبك خودش گرفت و با نمره 
2/9 از زمين بيرون رفت. حاال سبك پنالتي گيري 
او هم جهاني شده و توييت هاي زيادي درباره آن 
دست به دست مي شــود. او خودش را به مدافع يا 
دروازه بان حريف مي كوبد و براي داور و كمك داور 
ويدئويي شكي نمي گذارد كه پنالتي بگيرند. شعار 
طارمي اين است؛ »نمي دانم كي هستي و در چه 
پستي بازي مي كني ولي روزي پيدايت مي كنم 
و از تو پنالتي مي گيرم!« اين چهاردهمين باري 
بود كــه او در پرتغال پنالتــي مي گرفت كه يك 
ركورد جهاني است؛ ۱0پنالتي در فصل قبل براي 
ريوآوه و ۴پنالتي بــراي پورتو در اين فصل. او هر 

2۱۸دقيقه يك پنالتي بــراي تيمش به ارمغان 
مي آورد. ركورد گلزنــي اش نيز با توجه به دقايق 
كمي كه به بــازي گرفته مي شــود جالب توجه 
است. او گل هايش را در اين فصل به پورتيمونزه، 
توندال، گيمارش )2( و فاماليكائو )2( زده و مقابل 
فاماليكائو، گيمارش )2( و بــراگا پاس گل داده. 
فصل قبل مشتركا با كارلوس وينيسيوس و پيتزي 
با ۱۸گل آقاي گل شــد )۴پاس گل در ۳0بازي 
ليــگ( و در اين فصل با وجــود دقايق كم و تنها 
۶0۱دقيقه حضور در ميدان در ۱۳بازي ليگ ۶گل 
زده و ۴پاس گل هم ثبت كرده. هر ۱00دقيقه يك 
گل و ميانگين هر ۶0دقيقه يك گل يا پاس گل در 
ليگ. در مجموع بازي ها در سوپرجام )۷۷دقيقه 
مقابل بنفيــكا(، ليگ قهرمانــان )2۷دقيقه در 
۳بازي(، آليانس كاپ )۵دقيقــه( و جام حذفي 
)۱۵۳دقيقه و 2 گل( ۸۶۳دقيقه بازي كرده كه 
ميانگين هر ۶۶دقيقه يك گل يا پاس گل را به نام 
خود ثبت كرده و هر ۱0۷دقيقه يك گل. اين آمار 

حتي براي مسي و رونالدو هم قفل است!

  درون دروازه؛ ير به ير
هم پرســپوليس و هم استقالل شرايط 
خوبــي درون دروازه دارند. حامد لك از 
زمان پيوســتن به جمع سرخپوشــان، 
در ليگ و آســيا عالي عمل كرده و البته 
وضعيت رشيد مظاهري هم در نخستين 
مسابقاتش براي استقالل به همين شكل 
بوده است. هر دو گلر روحيه بااليي دارند 
و انتظار نمي رود گل بد بخورند. وصعيت 
لك و مظاهري طوري نيســت كه بشود 

يكي را بهتر از ديگري دانست.
  مدافعــان ميانــي؛ به ســود 

پرسپوليس
در اين بخش اســتقالل كميت را دارد و 
پرســپوليس كيفيت را. آبي ها ۴مدافع 
مياني در اختيار دارند؛ محمدحســين 
مرادمند، عارف غالمي، سياوش يزداني 
و محمد دانشگر. با اين حال پرسپوليس 
فقط 2 دفاع وســط هميشــگي اش را 
دارد؛ جالل حســيني و محمدحســين 
كنعاني زادگان. نكته كليدي اما اينجاست 

كه از نظر كيفي، جالل و كنعاني نسبت 
به زوج خط دفاعي اســتقالل شــرايط 
بهتري دارند. اين اواخر مرادمند و غالمي 
زوج اصلي محمود فكــري در قلب خط 
دفاعي بوده است. استقالل خيلي بيشتر 
از پرســپوليس موقعيت گل مي دهد و 
بخشي از داستان به خاطر همين مدافعان 

مياني است.
  مدافعان كناري؛ به سود استقالل

پرســپوليس در پســت دفاع چپ فقط 
ســعيد آقايي را دارد كه او هــم اخيرا 
در دقايــق پاياني مســابقات دچار افت 
بدني مي شــود. اســتقالل امــا در اين 
پست مي تواند از هروويه ميليچ، محمد 
نادري و حتي محمد دانشــگر استفاده 
كند. پرســپوليس در پست دفاع راست 
مهدي شيري را دارد كه شرايطش را همه 
مي دانند. در نتيجــه اغلب از يك مدافع 
غيرتخصصي يعني ســيامك نعمتي در 
اين پســت استفاده مي شــود. در نقطه 
مقابل اســتقالل در پســت دفاع راست 

2 گزينه قبراق و ســرحال يعني احمد 
موسوي و وريا غفوري را در اختيار دارد. 
در مورد مدافعان كنــاري، كفه ترازو به 

سود استقالل سنگيني مي كند.
  خط مياني؛ عجب معماي سختي

يكــي از نزديك ترين رقابت هــا در اين 
وزن كشي، به خط مياني مربوط مي شود. 
نقطــه قــوت پرســپوليس ۳ هافبك 
دفاعي اش هســتند؛ كمال كاميابي نيا، 
احمد نوراللهي و ميالد سرلك. استقالل 
در پســت هافبك دفاعي مسعود ريگي 
را به عنوان نفر اصلــي در اختيار دارد و 
اخيرا مهدي مهدي پور كنار او به ميدان 
مي رود كه خب كيفيتش با علي كريمي 
جدا شده متفاوت است. در پست هافبك 
تهاجمي هم پرسپوليس اميد عاليشاه و 
احسان پهلوان را در اختيار دارد كه بسته 
به تاكتيك مربي نفراتي مثل ســيامك 
نعمتي، وحيد اميري، سعيد حسين پور و 
علي شجاعي هم مي توانند در اين منطقه 
به بازي گرفته شــوند؛ هرچند وضعيت 

شــجاعي به دليل مصدوميــت چندان 
مشخص نيســت. هافبك هاي تهاجمي 
استقالل هم فرشيد اسماعيلي، داريوش 
شــجاعيان و آرش رضاوند هستند كه 
باز بسته به تدبير مربي نفراتي همچون 
ميليچ، نادري و وريا غفوري مي توانند به 
اين جمع افزوده شوند. هر كدام از 2 تيم 
در فاز دفاعي و هجومي ضعف و قوت هايي 
دارند كه قضاوت در مورد خط مياني بهتر 

را دشوار مي كند.
 خط حمله؛ به سود استقالل

اســتقالل با ۳ مهاجم مدعي به نام هاي 
شــيخ دياباته، مهدي قائدي و ارسالن 
مطهري بهتريــن خط حملــه ليگ را 
دراختيار دارد و البته رنج هاي پرسپوليس 
در اين پســت مكرر گفته شــده است. 
در پرســپوليس وحيد اميــري معموال 
فوروارد ســايه اســت و مهدي عبدي و 
آرمان رمضاني هم شانس بازي به عنوان 
مهاجم نوك را دارند. مي بينيد كه تفاوت 

مشهودي بين قواي 2 تيم وجود دارد.

حرف هاي طارمي پس از درخشش در بازي 
آخر پورتو كه منجر به صعــود اين تيم به 
رده دوم جدول شد: »طبيعي است وقتي 
بازيكني تيمش را تغييــر مي دهد، نياز به 
زمان براي هماهنگي با تيــم و همبازيان 
جديدش دارد. دوره سازگاري من در پورتو 
پايان يافته و اكنون احساس خوبي دارم. در 
پورتو بيشتر از تيم قبلي ام فرصت گلزني 
دارم. فصل گذشته در برخي بازي ها براي 
ريوآوه گل مي زدم اما اين فرصت در پورتو 
بيشتر است، البته اين موضوع طبيعي است، 
زيرا پورتو تيم بزرگي است. من از اين بابت 

خوشحالم.«

در هر كار انساني وقوع اشتباه اجتناب ناپذير است. همه 
جاي دنيا هم در همه كارهايي كه بشر انجام مي دهد، خطا و 
لغزش صورت مي گيرد. با اين حال نكته مهم درس گرفتن 
از اشتباه است. 2 بار گزيده شدن از يك سوراخ اتفاق جالبي 
نيست و نشان از عبرت ناپذيري دارد. در فوتبال ايران اما، 
»تكرار خطا« يك سرگرمي شيرين همگاني است! فهرست 
بلندبااليي از اشــتباهات وجود دارد كه مدام تكرارشان 
مي كنيم؛ فردي و جمعي. مرور بعضي از آنها شايد خالي 

از لطف نباشد.

  سه ساله هاي تراكتور
اخيرا محمدرضا زنوزي مالك باشــگاه تراكتور رســما بابت 
انتخــاب عليرضــا منصوريان به عنــوان ســرمربي اين تيم 
عذرخواهي كرده است. خب اشكالي ندارد؛ به هر حال انتخاب 
اشتباه پيش مي آيد. نكته جالب اما به مدت قرارداد منصوريان 
با تراكتور مربوط مي شــود. اين قرارداد ۳ ســاله بوده و بعد از 
۵ هفته به خاطر بركناري عليمنصور منقضي شــده اســت. 
حقيقتا با كارنامه اي كه منصوريان داشــت، چه كسي حاضر 
مي شد با او قرارداد بلندمدت ببندد؟ دست مالك تراكتور اما 
به »كم« نمــي رود. او با دنيزلي، ليكنز و توشــاك هم قرارداد 
۳ ساله داشــت. هنوز ۳ سال نيســت كه تراكتور را به زنوزي 
 داده اند، اما او به اندازه ۳0 ســال به ســرمربيان مختلف پول

 داده است!

 نمايش تمديد، ژست جوانگرايي
باشگاه ماشين سازي بعد از شكست سنگين در هفته اول ليگ 
برابر شهرخودرو با ژست جوانگرايي قرارداد وحيد بياتلو را به عنوان 
جوان ترين سرمربي تاريخ ليگ برتر به مدت ۳ فصل تمديد كرد، 
اما در هفته پنجم عذر او را خواست. قبال در ميانه هاي دهه 90 اين 
اشتباه از سوي محمدرضا رحيمي، مديرعامل وقت باشگاه راه آهن 
در تمديد قرارداد ۵ ساله مهدي تارتار انجام شده بود كه آنجا هم 

مربي را بعد از 2  ماه بيرون كردند. آيا اصال تاريخ مي خوانيد؟
 بيانيه نويسي، اتهام زني

موج اعتراضات به برنامه ريزي سازمان ليگ، تصميمات داوري 
و مسائلي از اين دست، يك كوشــش بي حاصل طي سال هاي 
گذشته بوده كه امسال هم با قدرت تمام از سوي برخي تيم ها 
تكرار مي شود. اينكه چرا ما بايد اول بازي كنيم يا اينكه چرا بازي 
تيم رقيب مان در فالن تاريخ اســت و... به بخش جدايي ناپذير 
ليگ ايران در اين ســال ها تبديل شــده و انگار قرار هم نيست 
اين بساط جمع شود. در بخشي از اين ماجرا مدعيان قهرماني 
به دنبال پايان دادن به دوران موفقيت پرســپوليس هستند، 
درحالي كه امثال استقالل، تراكتور و فوالد آنقدر پتانسيل دارند 
كه اگر بي بهانه فقط روي كار خودشان تمركز كنند مي توانند در 
زمين نتيجه بگيرند. چقدر حيف است كه محمود فكري يا جواد 
نكونام همان راهي را مي روند كه مثال پارســال امير قلعه نويي 

رفت و به نتيجه نرسيد.

 هيس بازي
»هيس« نشان دادن در پرسپوليس از بين نمي رود، بلكه از بازيكني 
به بازيكن ديگر منتقل مي شود. مهدي طارمي، فرشاد احمدزاده، 
عليرضا بيرانوند و... هر كدام يك بار »هيس« نشان دادند و كلي حاشيه 
درست شد، اين بار اما نوبت به احمد نوراللهي افول كرده رسيد تا بعد از 
پنالتي دادن ناشيانه اش در فينال ليگ قهرمانان آسيا با حركتي مشابه 
در اينستاگرام تيمش را به حاشيه بكشاند. بازيكنان ايراني از مجموعه 

قواعد فوتبال حرفه اي، فقط پول خوب گرفتنش را بلد هستند.
 از حقيقي و آقايي تا شكاري و ديگران

عليرضا حقيقي در بازي امســال گل گهر و استقالل مي خواست 
ارســالن مطهري را دريبل كند كه توپش لو رفــت، پنالتي داد و 
گل خورد. دقيقا ۱۳ماه پيش خود حقيقي به عنوان گلر نساجي 
قصد داشت همين ارسالن مطهري را در لباس ذوب آهن دريبل 
بزند كه باز توپ لو رفت و تيمش گل خورد. ســعيد آقايي پارسال 
به عنوان بازيكن سپاهان در آستانه بازي با پرسپوليس يك پست 
اينستاگرامي ناشايست منتشر كرد و محروم شد، امسال هم خود او 
به عنوان بازيكن پرسپوليس در آستانه بازي با سپاهان يك دعواي 
الكي راه انداخت، كارت قرمز گرفت و باز محروم شــد. استقالل 
بيش از 20سال است تاوان در اختيار داشتن 2 گلر مدعي پيراهن 
شماره يك را مي پردازد، اما باز امســال رشيد مظاهري و حسين 
حسيني در تيم ماندند؛ فعال يك ســانس از درگيري آنها به خير 
گذشته ، اما اين آتش تا آخر فصل زير خاكستر خواهد ماند؟ رضا 
شكاري به خاطر فسخ يكطرفه قراردادش با ذوب آهن مدت ها با اكراه 
و نگراني بازي كرد و زير سايه همين ترس از پيوستن به پرسپوليس 
هم محروم شــد. او نهايتا به تراكتور رفت و آنجا هم قراردادش را 
يكطرفه فسخ كرد تا همچنان بالتكليف باشد. بعد از سپري شدن 

يك ثلث از ليگ، هنوز پاي شكاري به توپ نخورده است.

آيااصالتاريخميخوانيد؟
 فوتبال ايران، سرزمين تكرار خطا 

مرادي بخشيده شد، استقاللي ها شارژ مالي شدند
بابك مرادي هافبك اســتقالل كه در نقل و انتقاالت زمستاني از تيم 
ماشين سازي به جمع آبي پوشان پيوست، پس از ثبت قرارداد با استقالل 
با شكايت باشگاه سابقش مواجه شــد و درنهايت و پس از كش و قوس 
فراوان، كميته تعيين وضعيت رأي به محروميت ۴ماهه اين بازيكن داد. 
اما اين رأي با اعتراض استقاللي ها و مرادي مواجه شد و آنها مدعي بودند 
مداركي در دست دارند كه اين بازيكن كمتر از ۶0درصد قراردادش را 
از باشگاه ماشين سازي دريافت كرده و مشــكلي براي فسخ قرارداد با 

تبريزي ها و حضور در تهران نداشته است.
درنهايت با اعتراض باشگاه استقالل و طرح شكايت در كميته استيناف، 
اين كميته پس از بررسي مدارك مرادي و آبي پوشان، رأي به ابطال حكم 
قبلي داد تا مرادي مشكلي براي همراهي تيمش در ادامه راه نداشته باشد. 
بابك مرادي در ديدار هفته دوم مقابل فوالد براي دقايقي به ميدان رفت 
اما پس از آن با حكمي كه در روز بازي اســتقالل و صنعت نفت از سوي 
كميته تعيين وضعيت صادر شد به مدت ۴ماه از حضور در ميادين محروم 
شد. مرادي حاال و پس از پشت سر گذاشــتن يك ماه از محروميتش، 
مي تواند براي استقالل به ميدان برود و اين خبر خوبي براي استقالل و 
محمود فكري است كه امسال تيم پرمهره اي را دراختيار دارد. استقالل 
در حالي فردا برابر پرســپوليس قرار مي گيرد كه مسئوالن اين باشگاه 
بازيكنان را شارژ مالي كرده اند. روز گذشــته پاداش برد استقالل برابر 
آلومينيوم اراك به حساب اعضاي كادر فني و بازيكنان اين تيم واريز شد 

تا آبي پوشان با روحيه باالتري در داربي به ميدان بروند.

روز ويژه براي يحيي
سرمربي پرسپوليس در چهارمين داربي، نخستين 

پيروزي اش را به دست مي آورد؟
شايد اين روزها شــرايط استقالل بهتر از پرســپوليس به نظر برسد، اما 
هيچ كس براي بردن داربي تهران به اندازه يحيي گل محمدي عطش و 
اشتياق ندارد. سرمربي پرســپوليس كه يك ماه پيش قهرماني در آسيا 
و حضور در جام جهاني باشگاه ها را انتظار مي كشــيد و از رويايش براي 
مربيگري در اروپا حرف مي زد، حاال در شــرايط خوبي به سر نمي برد و 
هيچ چيز به اندازه كسب پيروزي برابر رقيب ســنتي موقعيت او را احيا 
نخواهد كرد. اين بازي اما از يك نظر ديگر هم براي گل محمدي مهم است. 
اين چهارمين شهرآوردي است كه يحيي به عنوان سرمربي پرسپوليس 
حضور در آن را تجربه مي كند. او در ۳مسابقه قبلي ۳بار مساوي كرده و البته 
بار سوم در ضربات پنالتي نيمه نهايي جام حذفي به استقالل باخته است. 
بنابراين گل محمدي كه به عنوان بازيكن سابقه گلزني در اين بازي خاص 
را دارد، بي تاب است كه در كسوت مربيگري هم طعم شيرين پيروزي در 
داربي را بچشد. تيم او در۳ داربي قبلي حداقل به اندازه خود استقالل مهره 
داشت. هم در مسابقه برگشت ليگ دوازدهم، هم در مسابقه برگشت ليگ 
نوزدهم و هم در شهرآورد حذفي پرسپوليس بازيكنان خوبي در اختيار 
داشت، اما نهايتا نتوانست بر اســتقالل غلبه كند. حاال كه شايد حداقل 
روي كاغذ در برخي پست ها دســت كادرفني سرخپوشان خالي باشد، 
پيروزي احتمالي گل محمدي براي او ارزشــي دوچندان خواهد داشت. 
آنچه مسلم است اينكه دوشنبه براي سرمربي پرسپوليس يك روز خيلي 
خاص است و برتري بر استقالل بسيار به كار او خواهد آمد. در نقطه مقابل 
اگر چهارمين داربي يحيي هم پيروزي به همراه نداشته باشد، منتقدان 
روي اين آمار و ارقام مانور خواهند داد و سرمربي قرمزها بايد آماده روزهاي 

سخت تري شود.

كوتاه تر از گزارش

سياســيون و چهره هاي گمنامي كه براي 
پست هاي فدراســيون فوتبال در انتخابات 
آينده صف كشيده اند از اين دم مي زنند كه 
علي كريمي چون ســابقه مديريتي ندارد 
شايســته رياست فدراســيون نيست. جدا 
از اينكه همين آقايان بــا تجربه مديريتي و 
وصل به نهادهاي قــدرت تابه حال چه گلي 
به ســر فوتبال زده اند، بد نيست اشاره اي به 
بازيكنان سرشناس فوتبال در نقاط مختلف 
جهان داشته باشيم تا دريابيم كه آنها حتي 
پست ها و مشاغل سياســي را هم به دست 
آورده اند و كسي از آنها ايراد نگرفته كه بازيكن 
فوتبال نبايد پشــت ميز بنشــيند. ژرژ وه آ، 
اســطوره فوتبال موناكو و پاري ســن ژرمن 
هم اكنون رئيس جمهور ليبرياســت. احمد 
بن بال رئيس جمهور الجزاير در ســال۱9۵۶ 
هم فوتباليســت بود. احمد راضي، اسطوره 
فوتبال عراق زماني در مجلس نواب به عنوان 
نماينــده فعاليت مي كرد. هاكان شــوكور، 
بازيكن افسانه اي فوتبال تركيه در انتخابات 
ســال20۱۱ از حوزه انتخابيه استانبول نفر 
دوم شد و از حزب عدالت و توسعه به پارلمان 
راه يافت. او البته ۵سال بعد به اتهام توهين 
به اردوغان در يك توييت بازداشت و سپس 
تبعيد شد. رجب طيب اردوغان همه اموال او را 
هم مصادره كرد تا اين اسطوره مجبور شود در 
آلمان در اوبر )تاكسي اينترنتي( كار كند. اولگ 
بلوخين كه با شوروي توپ طالي فوتبال اروپا 
)۱9۷۵( را برد در سال۱99۸ از سوي حزب 
كمونيست و ۴ سال بعد با حزب دمكراتيك 
متحد به پارلمان اوكراين راه يافت. شوچنكو 
هموطن او هم سال20۱2 به موفقيتي مشابه 
در انتخابات پارلمان دست يافت. نخست وزير 
پاكستان كسي نيســت جز عمران خان كه 

يكي از بزرگ ترين قهرمانان ورزش كريكت 
در جهان بود. پله مدتي وزير ورزش برزيل بود. 
كاخا كاالدزه وزير ورزش گرجستان شد و در 
جلسات هيأت دولت شركت كرد. گاسپاروف، 
اعجوبه تاريخ شــطرنج يكي از سخت ترين 
چهره هاي اپوزيسيون دولت والديمير پوتين 
است. داوور شوكر كه با گلزني هايش كرواسي 
را به مقام سوم جهان و رئال مادريد را به عنوان 
ليگ قهرمانان اروپا رساند هم اكنون رئيس 
فدراســيون فوتبال كرواسي است. كرواسي 
يكي از مراكز توليد و پرورش مربي در سطح 
جهان است اما آنجا كسي نمي گويد فوتبالي ها 
بايد در زمين فوتبال باشــند و پســت هاي 
مديريتي را به سياســيون يــا تازه واردهاي 
عشق شهرت بدهند. ميشل پالتيني قطعا 
يكي از 20بازيكن برتر تاريخ فوتبال است. او 
مدتي طوالني رئيس يوفا بود. در همين كشور 
خودمان محمد دادكان يكي از روساي  نسبتاً  
موفق فدراسيون بود. آمار حضور ورزشكاران 
در پست هاي سياسي بي شــمار است و در 
همين كشــور خودمان هم مدتي شوراهاي 
شهر پر شــده بود از تكواندوكا و وزنه بردار و 
كشتي گير. سؤال اينجاست؛ وقتي اين همه 
ورزشــكار مي توانند به سمت هاي سياسي 
برسند، چرا نتوانند در حوزه اي كه عمرشان 
را در آن ســپري و تجربه كســب كرده اند 
پست بگيرند؟ چه كسي گفته علي كريمي  و 
نايب رئيس او يعني مهدي مهدوي كيا و امثال 
آنها كه از جنس فوتبال هستند شايسته پست 
در فدراسيون فوتبال نيستند و كاسبان فوتبال 
كه از اين رشته ورزشــي به ثروت و شهرت 
مي رسند شايســتگي چنين سمت هايي را 
دارند؟ در سالمت عقل گوينده چنين نظري 

نمي توان شك كرد؟

ستارههاييكهرئيسشدند
   علي كريمي نخستين ستاره فوتبال جهان نيست

   كه براي پست هاي مديريتي اقدام مي كند

روزهاي پرتغالي طارمي
  آمار تأثيرگذاري مهاجم ايراني پورتو روي گل ها باالتر از استاندارد جهاني است

سرخابيهارويترازو
 پرسپوليس پرمهره تر است يا استقالل؟ زور كدام تيم 

 در كدام پست بيشتر است؟
بهروز رســايلي| بازي پيش روي پرسپوليس و اســتقالل، داربي93 يا به عبارتي 
داربي شماره94 پايتخت است. استقالل فصل را خوب شروع كرده، پرسپوليس 
اما شماري از امتيازاتش را در تب و تاب قبل و بعد از فينال ليگ قهرمانان آسيا از 
دست داده است. بنابراين شرايط بسيار خاصي بر اين مسابقه حاكم است و شايد 
بخشي از معادالت قهرماني نيم فصل در همين 90 دقيقه روشن شود. محمود فكري 
در يكي از آخرين مصاحبه هايش گفته: »در داربي كار اصلي را بازيكنان مي كنند 
و بار مربيان سبك تر است.« خيلي ها با ســرمربي استقالل هم عقيده هستند 
و مي گويند تجربه و مهارت بازيكنان در اين ميــدان حرف اول و آخر را مي زند؛ 
هرچند داربي هايي هم داشتيم كه تيم پرمهره تر شكست خورده و بعضا مقهور 
تدابير تاكتيكي كادرفني حريف شده اســت. در هر صورت بد نيست در آستانه 
شهرآورد، نيم نگاهي به وضعيت نفري 2 تيم بيندازيم و ببينيم زور سرخابي ها در 

كدام پست از هم بيشتر است.
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سيد آرش حسيني ميالني
رئيس كميته محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران 

   ناديده گرفته شدن روستاهاي باقدمت
موضوع كوه خواري در اطراف شهر تهران درحالي مطرح مي شود كه معاون امور معادن و صنايع 
معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مي گويد: »براساس قانون در حريم ۲۰۰ 
تا ۵۰۰ مترمربعي معادن نبايد مجوز ساخت وساز داده شود، ولي بسياري از شهرداري ها به اين 
امر توجه نكرده اند و با دادن مجوز ساخت وساز بافت مسكوني در حريم معادن، باعث نارضايتي 
شهروندان و در مواردي موجب تعطيلي معادن مختلف شده اند.« اين درصورتي است كه اطراف 
كوه بي بي شهربانو به طور خاص روستاهاي با قدمت بيش از 1۰۰سال مانند امين آباد از قديم 
وجود داشته و اين كوه و روستاهاي همجوارش قرن ها ست كه محل زندگي و ميراث طبيعي 
مردم بوده است.  علي عبدي اما مي گويد: »برداشت و بهره برداري معادن براساس ضوابطي 
خاص و به ميزاني تعيين مي شود كه منابع طبيعي را تهديد نكند. اگر معدني بيش از مقدار مجاز 
برداشت داشته باشد، از فعاليت آن جلوگيري مي شود. اين مراقبت درباره معادن و كارخانه هاي 

مجاور كوه بي بي شهربانو هم انجام مي شود.«

سكوت است و سكوت، حتي 
صداي باد نمي آيــد. درون گزارش

حفره عميــق دره مانندي به 
وسعت چند هزار مترمربع، ايستاده ايم. يك 
سمت دره ديوار ســنگي تكه تكه شده به 
ارتفاع حــدود 150متر قــرار دارد. باالي 
ديواره كنده شــده، خورشيد وسط آسمان 
است. بر لبه ديوار، بولدوزري با چنگال هاي 
آهني به جان كــوه افتاده اســت. تصوير 
بولدوزر در فضــاي ضد نور، ســياه، دور و 
كوچك اســت، ولي وقتي به هيبت دره كه 
توســط بولــدوزر خورده شــده، چشــم 
مي دوزيــد، بولــدوزر هر لحظــه بزرگ و 
بزرگ تر مي شود تا جايي كه بلندي صدايش 
در فضــا مي پيچــد. ســمت ديگــر دره، 
تكه ســنگ هاي شكســته روي هم تلنبار 
شده اند. در انتهاي ســنگ ها و امتداد دره، 
نگاهتان مي رســد به اتوبــان، بعد رديف 
ماشــين هاي در حــال عبــور، انبــوه 
ساختمان هاي سر به فلك كشيده و آسمان 
دود گرفته و هوايي كه توان چرخيدن ندارد. 
گويا تكه سنگ هاي شكسته بر تصوير شهر 

آوار شده اند.
اينجا كوه تاريخي بي بي شــهر بانو، ميراث 
طبيعي شــهر ري و جنوب پايتخت است. 

هســته اصلي معماري بي بي شــهربانو در 
كوه، بنــاي تاريخــي مربوط بــه دوران 
ساسانيان است. از باالي كوه كه بلدوزرها 
و ماشين آالت سنگين تكه تكه اش كرده اند 
نگاه كه مي كنيد، آثار باســتاني شهر ري 
مانند دژ رشــكان، رصد خانه قديمي و... به 
چشــم مي خورند كه با كوه بي بي شهربانو 
يك مجموعه و قطب گردشــگري شــهر 
ري را به وجود مي آورنــد. تصوير جالب تر 
در كوه بي بي شــهربانو رويــت گونه هاي 
زيســتي گياهي و جانوري مانند پرستوها، 
عقاب طاليــي، انواع گياهان و... هســتند 
كه مي تواننــد بر جاذبه گردشــگري كوه 
بيفزايند، ولي در ميان كوه نشانه اي از عالئم 
گردشگري مشاهده نمي كنيد. در مقابل با 
حفره هاي عميق دره مانند، ماشــين آالت 
بزرگ ســنگين و... روبه رو مي شــويد كه 
روايت روشن بهره برداري از معدن سيمان 
كوه بي بي شهربانو هستند. در عبور از كوه 
تصويــر كاميون ها، وانت ها، ســوراخ هاي 
ســياه داخل كوه كه در اثــر انفجار براي 
دستيابي به معدن هاي ســيمان به وجود 
آمده اند، سگ هاي نگهبان و كارگران ديده 
مي شــوند. در جايي روي تابلوي زرد رنگ 
نوشته شده است: »حق تقدم با خودروهاي 
سنگين است« روي سطل هاي پالستيكي 
يا ميله هاي آهني كه فضاي كوه را از جاده 
خاكي جدا مي كنند هم جمالت تبليغاتي 

بــراي كارهاي ســاختماني را مشــاهده 
مي كنيد.

در انتهاي آخرين پيچ جاده خاكي مســير 
ســر بااليي كوتاه كه به بقعه بي بي شهربانو 
مي رســد، راه در حال آسفالت شدن است، 
اما به فاصلــه 100 قدم مانــده به پالكارد 
راهنمــاي بقعــه بي بي شــهربانو، تصوير 
گودال ها و ماشين آالت سنگين و... باز هم 
هجوم مي آورند؛ جايي كه در انتهايش نماي 
كاملي از كارخانه هاي ســيمان به چشــم 
مي خورد. محله امين آباد در مجاورت كوه 
بي بي شــهربانو قرار گرفته است. »سالمت 
حديدي« يكي از اهالــي امين آباد درباره 
اثــرات اســتفاده از معادن ســيمان كوه 
بي بي شهربانو بر زندگي مردم همجوار كوه، 
به همشهري مي گويد: »در هفته يك يا 2بار 
بخشي از كوه را منفجر مي كنند تا از معادن 
داخل آن سيمان اســتخراج كنند. انفجار 
براي مردم آلودگي صوتــي ايجاد مي كند. 
هفته پيش آنقدر صداي انفجار بلند بود كه 

خانم من فكر كرد زلزله آمده است.«
»سعيد طهماســبي« يكي ديگر از اهالي 
امين آباد مي گويد: »ريز گردهاي كارخانه 
ســيمان تنفس را براي مردم سخت كرده 
 و باعث آلودگي شديد هوا در منطقه شده 
است. شايد باور نكنيد اما روي ماشين هاي 
ما، روي ســطح ديوارهــاي بيروني خانه و 

داخل حياط خانه ها پر از گرد سيمان است. 
خيلــي از اهالي اينجا مشــكل ريوي پيدا 

كرده اند.«

كجاي دنيا كوه را از بين مي برند تا سيمان 
توليد كنند 

حسن خليل آبادي، 
رئيــس شــوراي 
شهرســتان ري و 
عضو شوراي شهر 
تهــران، دربــاره 
تخريــب كوه هاي 
اطراف پايتخت به خصوص بي بي شهربانو، 
مي گويد: كــوه بي بي شــهربانو در منطقه 
سوق الجيشــي از لحــاظ آثار باســتاني و 
بام جنوبي تهران به شــمار مــي رود. بقعه 
بي بي شهربانو يك مقصد گردشگري مهم و 
حتي جهاني است. در زمان گذشته كارخانه 
سيمان شهرري نزديك آنجا احداث شده 
بود كه اكنــون ديگر فعال نيســت و قرار 
اســت به موزه صنعت تبديل شــود، ولي 
كارخانه سيمان ديگري در پشت كوه هنوز 
فعال اســت و اكنون از معادن سيمان كوه 
بي بي شــهربانو بهره  برداري مي كند. براي 
بهره برداري در كوه مواد منفجره مي گذارند 
چــون مي خواهنــد ســيمان را از داخل 
معدن هاي آن استخراج كنند. خليل آبادي 

ادامه مي دهد: در كشــور، معادن سيمان 
زيادي داريم كه روزانه هزاران تن سيمان 
از آنها استخراج مي شود. كوه بي بي شهربانو 
ميراث تاريخي و طبيعي مردم است، نبايد 
ميراث طبيعــي و تاريخي مــردم را براي 
استخراج ســيمان و منفعت هاي اقتصادي 
از بين برد.« اين عضو شــوراي شهر تهران 
ادامه مي دهد: »براي اســتخراج ســيمان 
در زمستان از آالينده هاي سوخت مازوت 
اســتفاده مي كنند كه در هواي شــهر ري 
و تهران اثر تخريبــي دارد. وقتي اعتراض 
كرديم كه كارخانه 190روز در زمستان به 
جاي گاز از مازوت استفاده كرده  و يكي از 
علل آلودگي هواي تهران است، مسئوالن 
كارخانه سيمان از ما شــكايت كردند كه 
چرا گفتيد 190روز، مــا 10روز از مازوت 
استفاده كرديم. استفاده از مازوت فعاليت 
ضد محيط زيســت اســت، چه 10روز چه 
190روز. اصال وجود كارخانه ســيمان در 
كنار كوه بي بي شــهربانو و برداشت از كوه 
و تخريب بسيار گســترده با محيط زيست 
همخواني نــدارد. كوه و منظــر طبيعي را 
از بيــن مي برند. وقتــي پاي حــق عامه 
و منافع مردم وســط باشــد، بايد از كسب 
درآمدهاي اقتصــادي بگذرند، به خصوص 
در شهري همچون تهران كه با چالش هاي 
محيط زيســتي روبه رو ســت و وجود كوه 

بي بي شــهربانو يك نعمت طبيعي بزرگ 
محسوب مي شود. طبق قانون محيط زيست 
و برنامه ســوم شــهرداري تهران، صنايع 
مزاحــم و آالينده بايد تعطيــل و از حريم 
شهر خارج شوند. كجاي دنيا كوه را از بين 
مي برند و سيمان توليد مي كنند. كارخانه ها 
نبايــد در حريــم شــهر باشــند. فعاليت 
كارخانه ها و معــادن را بايــد در محدوده 
حريم تهران متوقف كرد. شوراي شهر اين 
مســئله را تصويب كرده و فرمانداري هم 
تأييد كرده است؛ اما ما نمي دانيم چرا قانون 

اجرا نمي شود؟«
خليل آبادي كه رياست كميته گردشگري 
شوراي شهر تهران را برعهده دارد، همچنين 
مي گويد: »وقتي اعتراض مي كنيم و پيگير 
اجراي قانون مي شويم، مي گويند كارگران 
بيكار مي شوند، درحالي كه اگر كوه، مكان 
گردشگري شــود، كارگران مي توانند در 
حوزه گردشــگري از مهمانــان پذيرايي 
كنند و ما شاهد باشــيم همزمان با توسعه 
گردشگري و توســعه پايدار، اقتصاد مردم 
منطقه هــم رونق بگيرد و شــاهد كاهش 
آلودگي هــاي صنعتــي و هــوا در جنوب 
پايتخت باشــيم.« خليل آبادي مي افزايد: 
»ما به دنبال ثبت ميراث تاريخي و طبيعي 
كوه بي بي شهربانو هســتيم، اما كوه بايد از 

تعرض كارخانه سيمان به دور باشد.«

كوه بي بي شهربانو آب مي شود نگاه

به پروژه هاي معدن در كوه هاي اطراف 
پايتخت نبايد مجوز بهره برداري داد 

از معــادن در  بهره بــرداري   
كوهستان هاي حريم تهران ازجمله 
بي بي شــهربانو، توچال و... ميراث 
تاريخي و طبيعي شهر تهران را در 
معرض خطر قرارداده و براي مردم 
مشكالت زيســت محيطي مانند 
افزايش آلودگي هوا، بيماري هاي 

تنفسي و... به وجود آورده است

 بهره بــرداري از معادن ســنگ درون 
حريم شهر تهران، بدون توجه به شرايط 
طبيعي و اكوسيستم خاص رخ جنوبي 
توچال و كوه بي بي شهربانو، پيامدهاي 

محيط زيستي متعدد دارد. 
به رغم تذكــر قبلي اينجانــب و اعالم 
توقف كار معدن سنگ ســبز كوهســار توچال، توسط اداره كل 
محيط زيست تهران در سال گذشته، متأســفانه اخيرا كارگروه 
ديده بان انجمــن كوهنوردان ايران، گزارشــي مبنــي بر ادامه 
بهره برداري از اين معدن را به شــوراي شهر ارسال كرده اند. بايد 
ســازوكاري هماهنگ كننده براي صيانت از كوهستان ها ايجاد 

شود. 
هدف از اين سازوكار، تشريك مســاعي و همكاري ميان بخشي، 
بين دستگاه هاي مختلف است. در اين چارچوب، شورا، شهرداري 
را به ثبت ميراث طبيعي توچال ملزم كرده و درصدد است بي بي 
شــهربانو هم به ثبت طبيعي برسد. پيشــنهاد مي كنم كميته و 
كارگروهي با هدايت فرماندار شــميرانات و پشتيباني شهرداري 
منطقه تشكيل شود تا همكاري، هماهنگي و هم افزايي مطلوب و 

جامع ميان دستگاه ها ايجاد شود. 
يكي ديگر از مسائل كوهستان ها حريق هايي است كه در كوه ها 
رخ مي دهد. نياز است براي رفع اين مسئله فرمانداري تمهيداتي 
را درنظر بگيرد. البته شهرداري تهران، تفاهمنامه اي را با وزارت 
دفاع براي اســتفاده از ظرفيت هلي كوپترهــاي وزارت دفاع در 

اين باره امضا كرده است. 
افرادي به دنبال كســب مجوز معدنكاري در ارتفاعات هستند اما 
به هيچ عنوان نبايد مجوزهاي معدنكاري در ارتفاعات كوهستاني 
پايتخت داده شود. در كوه بي بي شــهربانو يك سوم كوه به علت 
معدن مورد تخريب قرار گرفته است. ما نيز نگراني هاي خودمان 

را در اين خصوص اعالم كرده ايم. 
در شــرايطي كه محيط زيســت تهران وضعيت سختي را تجربه 
كرده و به سختي نفس مي كشد، كوه هاي مجاور تهران به آخرين 
سنگرهاي طبيعت شــهري تبديل شــده اند و در افزايش توان 
طبيعي شهر، كمك به پااليش هوا، تامين آب شرب، افزايش تنوع 
زيستي و در يك كالم زيســت پذير تر كردن شهري چون تهران 

نقش بسزايي دارند. 
مسئله تخريب كوهستان هاي مجاور تهران كه به شكل كوه خواري 
است، آسيب هاي جبران ناپذيري را به دنبال داشته كه همچنان 

ادامه دارد و بايد طبق قانون هرچه زودتر جلوي آن گرفته شود.

    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار
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 كارخانه هاي توليد مصالح در منطقه بي بي شهربانو
 متهم بهره برداري از كوه اين منطقه هستند
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وابستگي دوسويه جنگل ها و جوامع محلي 
بررسي اليحه 1400و بودجه كم استان هايي كه جمعيت 
روستايي و عشايرشان وابســتگي مستقيم اقتصادي و 
معيشــتي به جنگل ها دارند هم نشان مي دهد توقعات 

جوامع محلي در سال آينده به خوبي ديده نشده است.
يك پژوهشــگر حوزه منابع طبيعي و جنگل ها درباره 
ناديده گرفتن وابستگي ها و نياز دو سويه جوامع محلي 
و جنگل ها به همشــهري مي گويــد: جنگل ها يكي از 
راه هاي كســب درآمد براي جوامع محلي هســتند و 
كمبود زيرساخت هاي رفاهي، پايين بودن شاخص هاي 
درآمدي، فقر و بيكاري اهميت آن را در زندگي مردم اين 
مناطق بيشتر مي كند. »ســروش ذبيح اللهي« درباره 
نوع وابستگي مردم در اســتان هاي مختلف به جنگل 
توضيح مي دهد:  در استان هاي جنوبي با پوشش جنگلي 
خليجي - عماني ميوه، شاخه و حتي برگ نخلستان ها 
براي مردم سودآوري دارد، زيرا مواداوليه صنايع دستي 
ازجمله ســبدبافي از درختان بومــي جنگل ها تامين 
مي شــود. در جنگل هاي خزري شامل 3استان شمالي 
كشور هم ســاكنان مراتع ييالقي و دامداران وابسته و 
منتفع از جنگل ها هستند. در استان هايي هم كه پوشش 
جنگلي زاگرس دارند، بسياري از روستاييان در نبود گاز 
و برق مجبور به اســتفاده از چوب درختان براي تامين 
گرما در فصول سرد سال هســتند. علوفه روستاييان و 
دامداراني هم كه در نزديكي جنگل ها ســكونت دارند 
از سرشــاخه های همين درختان بومي تامين مي شود. 
به همين دليل اســت كه نه تنهــا در تخصيص بودجه 
بايد اين حوزه ها با يكديگر ديده شوند، بلكه می بايست 
حفاظت ها با افزايش طرح هاي توانمندســازي جوامع 
محلي همراه باشد. وي بر اهميت نسخه بومي جنگل ها 
در شهرهاي مختلف هم تأكيد مي كند و ادامه مي دهد: 

در جنگل هاي خزري مازندران، گيالن و گلستان با توجه 
به اقليم آن هواي سرد نداريم و رطوبت باالست. ساكنان 
بومي هم نياز چنداني به سوخت ندارند و قطع شاخه ها 
هم بيشتر براي پخت وپز است، اما در جنگل هاي زاگرس 
شمالي آذربايجان غربي، كردستان و بخشي از كرمانشاه 
شدت سرما بسيار باالست و شاهد قطع بيشتر درختان 
هستيم. در زاگرس مياني و جنوبي سرما كمتر اما به جز 
وابستگي سوختي و غيرسوختي روستاييان، بحث عشاير 
و تفاوت بهره برداري هايشان از جنگل مطرح است. آنها 
يكجا نشين نيستند و دام هاي بيشتري دارند كه بخش 
عمده اي از آنها بز و سرشــاخه خوار هســتند. در شكل 
تخريب ها هم از زاگرس شــمالي و جنوبي يا خزري و 

عماني تفاوت هاي زيادي وجود دارد.

جاي خالي جوامع محلي در برنامه ريزي ها
پژوهشگر حوزه منابع طبيعي و جنگل ها تأكيد مي كند 
كه در برنامه هاي تخصيص بودجه جدا نكردن جوامع 

محلي از جنگل ها اهميت زيادي دارد و اگر قرار است احيا 
و توسعه جنگل ها در اولويت باشد به همان اندازه بايد 
به تقويت روستاييان و عشايري كه جزئي از اكوسيستم 
مناطق جنگلي هستند، توجه شود. ذبيح اللهي با بيان 
اينكه طي سال هاي اخير در طرح هاي توسعه و احياي 
منابع طبيعي تفكري غلط براي جــدا كردن و بيرون 
راندن مردم از جنگل ها تقويت شــده است، مي گويد: 
ممنوعيت بهره بــرداري  از جنگل با هــدف احياي آن 
ضروري است، اما بايد منابع درآمدزاي جايگزين براي 
مردم اين مناطق هم درنظر گرفته شود؛ به عنوان مثال 
در جنگل هــاي زاگرس بخش قابــل توجهي از درآمد 
روســتاييان زغال گيري از جنگل  است و شغل ديگري 
ندارند. حذف بدون جايگزين شــغلي آنها موجب رشد 
مشاغل كاذب و آســيب زا خواهد بود يا در جنگل هاي 
خزري دامدار آنقدر از لحاظ اقتصادي قوي نيست كه 
علوفه مورد نياز دام را آزاد تهيه كند.  وي معتقد است 
كه در اليحه بودجه 1400هم اين مسئله بسيار كم رنگ 

ديده شده است و مي گويد:  مسائل اجتماعي و اقتصادي و 
نيازهاي جوامع محلي وابسته به جنگل ها يكي از مسائل 
بنيادي اســت كه اغلب ناديده گرفته مي شود. همين 
ديده نشدن نيازها هم آســيب هاي اجتماعي ازجمله 
افزايش مهاجرت ، قاچاق چوب و محصوالت غيرالواري 
جنگل ها را رقم مي زند، زيرا جوامع محلي چاره اي جز 
بهره برداري غيرقانوني نمي بيند. درحالي كه تحقيقات 
ميداني ميان همين مردم نشان داده كه آنها دلسوزتر از 
هر مسئول و ارگاني براي جنگل ها هستند؛ به عنوان مثال 
در جنگل هاي زاگرس شمالي برداشت شيره سقز يكي 
از منابع درآمدزايي مردم بومي است. گياهي دارويي كه 
صادرات قابل توجهي هم دارد و درخت آن براي مردم 
ساكن در همســايگي اين جنگل ها ارزشمند است، اما 
تحقيقات ميداني نشان مي دهد كه آنها از بريدن درختان 
بنه حتي درصورت نياز شديد به تامين گرما در فصول 

سرد سال هم پرهيز مي كنند.
  

بي شك روستاييان با مراتع و جنگل ها ارتباط مستقيم و 
ناگزيري دارند و به هر ميزان اوضاع اقتصادي روستاييان 
دچار تزلزل يا كاستي شود، احتمال دست اندازي به مراتع 
و جنگل ها نيز افزايش مي يابد. بســياري از كارشناسان 
معتقدند آموزش و ترويج فرهنگ احيا، توسعه و نگهداري 
منابع طبيعي و جنگل ها از اهميت بيشــتري نسبت به 
حوزه هاي انضباط و انتظامي برخوردار اســت و اگر دو 
بخش اول به خوبي اجرايي شــود، شايد به بخش سوم 
نيازي نباشد. اما به نظر مي رسد در حوزه جنگل ها، جوامع 
محلي و دولت نمي  دانند از هم چه مي خواهند و هر روز 
شاهد تشــكيل پرونده هاي قضايي با موضوع تصرف در 
جنگل ها و منابع طبيعي هســتيم؛ درحالي كه بوميان 
ســاكن در نواحي جنگل ها به زندگي مسالمت آميز با 

اين منابع طبيعي خو گرفته اند و اگر جنگل ها در جهت 
افزايش درآمد و رفاه مردم احيا و توسعه داده شوند ديگر 

شاهد چنين مناقشاتي نخواهيم بود.

اجراي طرح هاي احيا و توسعه جنگل ها بدون توجه به زندگي جوامع محلي و تخصيص بودجه 
توانمندسازي اين جوامع ممكن نيست

تنها 87 ميليارد تومان در اليحه بودجه 1400 براي توانمندسازي جوامع محلي تخصيص داده شده است.     عكس: ايرنا

خبرهاجنگل فقط درخت نيست 

تشكيل يك شهرستان جديد در دل بندرعباس 

تشــكيل 3 شهرســتان جديد در اســتان هرمزگان در دستور كار 
استانداري قرار گرفت و نخستين شهرستان هم از مركز بندرعباس 
ايجاد خواهد شــد. احمد نفيســي، مديركل سياســي، انتخابات و 
تقسيمات كشوري اســتانداري هرمزگان در اين باره به همشهري 
گفت: در بخش مركزي بندرعباس بيشــترين تجمــع جمعيتي را 
داريم و ظرفيت تشكيل 2تا شهرســتان به لحاظ جمعيتي در مركز 
اســتان وجود دارد. به تأكيد اســتاندار طرح ايجاد يك شهرستان 
جديد متشــكل از بخش هاي تخت، قلعه  قاضي و شــميل در حوزه 
فرمانداري بندرعباس در دستور كار قرار گرفت و قرار است اينۖ طرح 
آماده و به وزارت كشور ارائه شود. احمد نفيسي با اشاره به اين طرح  
افزود: درباره دو شهرستان ديگر استان هم همين تصميمات لحاظ 
و مشخصات آنها اعالم خواهد شد. نفيسي به تسهيل خدمات رساني 
در شهرستان هاي پرجمعيت با اين تقســيمات اشاره و تأكيد كرد: 
واحدهاي بزرگ تر سياســي مثل شهرســتان و بخش نســبت به 
دهستان ها تمركز امكاناتي بيشــتري دارند و انجام خدمات رساني 

بهتر فراهم مي شود. 

راه اندازي نخستين پارك تخصصي توليد 
محتواي ديجيتال كشور در مشهد 

نخستين پارك علم و فناوري تخصصي حوزه توليد محتواي ديجيتال 
كشور در شهر مشــهد راه اندازي مي شــود. به گزارش همشهري، 
فرايند اجرايي اين پارك به وســعت 5هزار مترمربع براي راه اندازي 
اســتوديوهاي توليد محتواي صوتي و تصويري و استقرار تيم هاي 
توليد محتوا در طبقه چهارم اداره كل پست استان خراسان رضوي از 
سال گذشته آغاز شده و به زودي با حضور مقامات كشوري و استاني 
افتتاح خواهد شد. مدير اكو سيستم توليد محتواي ديجيتال وسني 
درباره احداث اين پارك عنوان كرد: پارك تخصصي توليد محتواي 
ديجيتال مي تواند به ساماندهي انواع و اقسام فعاليت هاي دانش بنيان 
در اين حوزه منتج شود. حميدرضا بحريني با اشاره به اينكه امروزه 
توليد محتواي ديجيتال نياز اصلي فضاي مجازي اســت، راه اندازي 
پارك توليد محتوا در مشــهد را گامي مؤثر براي محتواسازي فاخر 
از سوي تيم هاي تخصصي خواند. وي با اشاره به ظرفيت هاي باالي 
شهر مشهد در حوزه انيميشن و بازي سازي و توليد اپليكيشن اظهار 
كرد: رويكرد ما در اين پارك با توجه به پتانسيل هاي موجود در شرق 
كشــور ازجمله نخبگان و جوانان و وجود مراكز علمي- تحقيقاتي، 
دانشگاهي، شركت هاي صنايع خالق و استارت آپ هاي مؤثر، رسيدن 
بــه جايگاه هاي باال در اين بخش هاســت. بحريني يكــي از اهداف 
راه اندازي اين پارك توليد محتوا، توســعه صادرات محتوايي كشور 
عنوان كرد و گفت: اين پارك مي تواند با نگاه ويژه به محتواسازي در 
حوزه بين المللي، تجربه خوبي براي جهاني سازي محصوالت فناورانه 

را در اختيار فعاالن اين حوزه قرار دهد.

تغيير معيشت جوامع محلي وابسته به جنگل ها 
مديركل دفتر آموزش، ترويج و مشاركت هاي مردمي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور حفظ منابع 
طبيعي را يك بحث حاكميتي عنوان مي كند و به همشهري مي گويد: در حفظ اين منابع طبيعي بايد منابع انساني 
مرتبط با آن يعني جوامع محلي هم ديده شود و اين مسئله در سياست هاي كلي منابع طبيعي هم آمده است. 
حسين ميرزايي درباره بودجه كم توانمندسازي جوامع محلي و بهره برداران در اليحه بودجه 1400 می گويد: 
محدود به اين اعتبار نيستيم و يكي از سياست هاي سازمان هم كم كردن وابستگي هاي معيشتي مردم از منابع 
طبيعي است. بر اين اساس آموزش جوامع محلي براي تغيير معيشت در دستور كار قرار گرفته و بخشي از بودجه 
ساير رديف ها و اعتبارات ديگر به توجيه و آموزش مردم اختصاص خواهد يافت. وي تأكيد مي كند: برنامه هاي 
توليد نهال، كاشت و برداشت سازمان با مشاركت مردم محلي اجرا مي شود و بدون آنها قطعا نمي توانيم كاري 
را پيش ببريم. ميرزايي همچنين از اجراي  30هزار هكتار پروژه هاي زراعت، كاشت گياهان دارويي و گونه هاي 

جنگلي مثمر و مرتع داري با هدف تغيير معيشت مردم و درآمدزايي پايدار خبر مي دهد.

ث
مك

بررســي بودجــه »احيا، 
توسعه و بهره برداري اصولي 
از جنگل هــا« و »ترويج و 
توانمندسازي جوامع محلي و بهره برداران« در اليحه 1400نشان مي دهد 
سال آينده هم نمي توان به بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي روستاييان 
و عشايري كه زندگي اقتصادي و اجتماعي شان به جنگل ها وابسته است، 
اميدوار بود. آن هم به اين دليل كه بيشــترين طرح هاي احيا و توسعه به 
قطع وابستگي هاي جوامع محلي از جنگل ها منتج مي شود و طرح جدي 
براي تقويت روستاييان و عشاير وابسته به اين منابع طبيعي وجود ندارد 

تا همچنان شــاهد افزايش فعاليت هاي غيرقانوني و بــه تبع آن افزايش 
هزينه هاي نگهداري از جنگل ها باشيم. بودجه احيا، توسعه و بهره برداري 
اصولي از جنگل ها 184ميليارد و 684ميليون تومان است و بودجه ترويج 
و توانمندسازي جوامع محلي و بهره برداران 87ميليارد تومان تعيين شده 
كه سهم هر استان به صورت ميانگين كمتر از 3ميليارد تومان براي يك سال 
خواهد بود تا همچنان اين حوزه  محروميت هاي قابل توجهي را تجربه كند. 
خراسان شمالي، كردستان، كرمان، آذربايجان شرقي و خوزستان بيشترين 
و هرمزگان، يزد، اردبيل، تهران و سمنان هم كمترين بودجه را براي ترويج و 

توانمندسازي جوامع محلي و بهره برداران دارند.

نام استان

بودجه احيا، 
توسعه و 

بهره برداري 
اصولي از 
جنگل ها

بودجه 
ترويج و 

توانمندسازي 
جوامع محلي و 

بهره برداران
17706517706گيالن

16500050500خوزستان
14537832720لرستان

12708143025خراسان رضوي
11869259907خراسان شمالي

8883858682كرمان
8331915275گلستان

7888259162كردستان
7719134314آذربايجان غربي

6977636723كرمانشاه
6593533228فارس

6345922034اصفهان
5748639326خراسان جنوبي

5180531556بوشهر
5143042574مازندران

457645000تهران
4231214587كهگيلويه و بويراحمد

3784426317قم
358677632يزد

3274613788مركزي
314385932اردبيل

3118246153سيستان و بلوچستان
2883924575ايالم

2611425593چهارمحال و بختياري
255822911سمنان

195037801هرمزگان
191859037البرز

1742556631آذربايجان شرقي
1408511156همدان
1153019699زنجان
608715652قزوين

 منبع: سازمان برنامه 
و بودجه كشور

 عددها به 
ميليون ريال است

مريم سرخوش
خبر نگار



9 2 يكشنبه 21 دي 99  شماره 8133 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 3

 ســند اوليه حفاظت از گربه ســاناني كه 
حيات
زيستگاه شــان بــا يوزپلنــگ آســيايي وحش

همپوشاني دارد به تصويب رسيد. در جلسه 
شــوراي راهبري پروژه بين المللي حفاظت  از يوزپلنگ  
آسيايي، تصميم گرفته  شد كه در فاز جديد همكاري هاي 
سازمان ملل با محيط زيســت ايران، به مدت 5سال ساير 
گربه سانان در 7استان، تحت پوشش برنامه هاي حفاظتي 

جديد قرار گيرند.
به گزارش همشهري، پس از پايان آخرين سند همكاري 
در پروژه حفاظت از يوز آســيايي، اين بار سازمان ملل در 
برنامه پايش همه گربه سانان از ايران درخواست همكاري 
كرده است. مديركل دفتر حفاظت و مديريت حيات وحش 
سازمان حفاظت محيط زيســت در گفت وگو با همشهري 
درباره اين پروژه مي گويد: در پروژه حفاظت از يوز ايراني 
كه تحت حمايت سازمان ملل بود، حدود 20سال اقداماتي 
مانند پايش و ارتقای آگاهي آموزشي در 6ميليون هكتار 
از زيستگاه هاي اين حيوان در 7استان انجام مي شد. سند 
جديد فعال يك سند مفهومي اســت تا براساس آن پروژه 
حفاظت از يوز آسيايي به پروژه حفاظت از گربه سانان ارتقا 
پيدا كند. در ابتداي امر زيستگاه گربه ساناني كه هم بوم با 
يوزپلنگ اســت تحت مطالعه و پايش قرار خواهد گرفت. 
به گفته او، هم اكنون اطالعات خوبي درباره يوز ايراني در 
12ميليون هكتار زيستگاه و كريدورهاي اطراف به دست 
آمده اســت و اگر تجربيات 7اســتان خراســان شمالي، 
خراسان رضوي و خراسان جنوبي، سمنان، اصفهان، يزد 
و كرمان موفق شــد، اين پروژه به كل كشور تعميم داده 
مي شــود. او با اشاره به اينكه اســتفاده از ظرفيت جوامع 
محلــي، ذينفعان و حفاظت مشــاركتي بــراي حفاظت 
از يوزپلنــگ آســيايي از برنامه هاي معاونــت طبيعي و 
تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست است، مي گويد: 
ارتقای آگاهي، توسعه معيشت جايگزين، برطرف كردن 
تعارض ها و... ازجمله برنامه هايي است كه قرار است در اين 

پروژه گنجانده شود.
به گفته او، پروژه حفاظــت از يوز آســيايي به مرحله اي 
رسيده بود كه ديگر نمي شد پيشرفت بيشتري از آن انتظار 
داشت و تصميم گرفته شد كه آن پروژه ارتقا يابد و همه 
گربه سانان را شامل شود. آنچه الزم بود در پروژه يوز درباره 
آموزش جامعه محلي و انتقال صورت بگيرد، انجام شده و 
اكنون الزم است كه اين پروژه با ديدگاه  جديد ادامه يابد.

جلســه  شــوراي راهبري پروژه بين المللــي حفاظت  از 
يوزپلنگ آسيايي با حضور مسئولين  و نمايندگان سازمان 

حفاظت محيط زيســت، وزارت امورخارجه  و دفتر برنامه 
توســعه ملل متحد در ايران، مديران كل  7 اســتان كه 
زيستگاه يوز آســيايي اســت به همراه تيم  كارشناسي 
به منظور ارائه  گــزارش فعاليت هاي  پروژه  در فاز ســوم  

تشكيل شد.
استان سمنان در ميان زيستگاه هاي يوزپلنگ، زيستگاه 
7گونه ديگر از گربه سانان ايران نيز است و امير عبدوس، 
مديركل حفاظت محيط زيســت ســمنان به همشهري 
مي گويد: استان سمنان ميزبان شايســته اي براي همه 
گربه سانان ايران شامل پلنگ، يوزپلنگ، گربه شني، گربه 
جنگلي، ســياه گوش، كاراكال و پاالس و گربه وحشــي 
اســت. به لحاظ اكولوژيكي نيز اگر تعارضات حفاظت از 
يوزپلنگ كه رأس هرم زيستي است در زيستگاه ها برطرف 
شود، بقيه گونه هاي زيســتگاه نيز حفاظت خواهند شد 
كه بوم شناسان به اين قبيل گونه ها، گونه چتر مي گويند. 
به گفته او، غيراز گربه جنگلي و گربه پاالس، زيســتگاه 
يوز با بقيه گربه ســانان همپوشــاني دارد و آنطور كه در 
زيستگاه يوز در توران، پارك ملي كوير و چاه شيرين در 
جنوب استان سمنان تجربه شد، وقتي تعارضات برطرف 
شود، زيستگاه براي ساير گربه سانان نيز مناسب مي شود. 
يوزپلنگ در ايران گونه چتر، گونه شاخص و گونه پرچم 
به حســاب مي آيد و اقدامات حفاظتي در مــورد آن در 
باالترين ســطح قرار دارد. اما در مجامــع جهاني، توجه 
به همه گربه سانان در ســال هاي اخير بيشتر شده است. 
به اعتقاد امير عبدوس، مديركل حفاظت محيط زيســت 
ســمنان، حفاظت از يوزپلنگ به حفاظت از ساير گونه ها 
كمك كرده اســت، اما همه توجه ها صرفا معطوف به يوز 
بوده و تحليل  داده ها در مورد مشاهدات ساير گربه سانان 
به خصوص گربه ســانان كوچك، كمتر مــورد توجه قرار 
گرفته است. او مي گويد: در اين سال ها از گربه سانان ديگر 
هم تصويربرداري مي شد. ولي ثبت و پردازش مشاهدات 
آنها به نسبت مشاهدات يوز از دقت كافي برخوردار نبود 
كه با شروع پروژه جديد از جمعيت و شرايط گربه سانان 
ديگر داده هاي ارزشــمندي به دســت خواهــد آمد و به 
موازات گزارش ها در مورد يوزپلنگ در رســانه ها منتشر 

خواهد شد.

سند حفاظت از گربه سانان ايران در پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي تصويب شد
نبردبادودفرماندهميخواهدگربه سانان ايران زير چتر حفاظت از يوزپلنگ آسيايي 

زهرارفيعي
خبرنگار

 گزارش همشهري از مؤثرترين برنامه جامع كاهش 
آلودگي هواي تهران و كالنشهرها كه در فقدان مجري و بودجه 

برزمين مانده است

برنامه هاي آلودگي هوا عمري به درازاي نيم 
آلودگي
قرن در ايران دارند. اما همه آنها روي زمين هوا

مانده اند و آســمان از هجوم آالينده هاي 
جوي تيره تر مي شــود. فقدان فرماندهي واحد و نبودن 
ريسك پذيري بودجه اي، مهم ترين نقطه ضعف كشور در 
اين مسير است. در ميان ده ها برنامه ، هيچ يك كاربردي تر 
و مؤثرتر از برنامه جامع كاهــش آلودگي هواي تهران و 
كالنشهرها نيست كه در سال 96از سوي شهرداري تهران 
به دولت پيشنهاد شــد. اين برنامه كه سال 98بار ديگر 
به روزرساني شد، 2ميليارد دالر منابع مالي نياز داشت تا 
طي 4سال دست كم نيمي از آلودگي هوا در كشور حذف 
شود. اما فقدان فرماندهي واحد موجب شد هيچ نهادي 
نتواند از پس 14نهاد مؤثر در كاهش آلودگي هوا برآيد و 
همه دستگاه هاي مرتبط را به شــكلي اثرگذار پاي كار 
بياورد. اكنون جاي خالي فرماندهي كه بتواند هم  اندازه 
رئيس جمهوري بر تمامي نهادهــاي مرتبط با مقابله با 
آلودگي هوا مديريت و آنها را ملزم به رعايت دســتورات 

كند، بيش از هميشه احساس مي شود.

7500ميلياردتومانكجاو17500ميلياردتومانكجا؟
3بهمن 1396بود كه شــهردار تهران در كنفرانس ملي 
كاهش آلودگي هواي كشــور از برنامه اي رونمايي كرد 
كه مي توانست آلودگي هواي تهران را به نصف برساند و 
اين برنامه در گام بعدي در كالنشهرهاي كشور اجرايي 
شود. طبق اين برنامه با اختصاص 7500ميليارد تومان 
منابع مالي طي 4ســال، با اجراي يك بســته مديريتي 
شامل نوســازي منابع آالينده، كنترل آاليندگي منابع 
موجود با فيلترها و اقدامات مديريتي، بخش قابل توجهي 
از توليدكننده هاي ذرات معلق و گازهاي ســمي حذف 
مي شــدند. مخاطب اصلي اين برنامه دولت بود كه بايد 
منابع مالي دالري را در اختيار تهران و پس از آن شهرها 
قرار مي داد. اما اين برنامه با بي مهري مطلق روبه رو شد. 
به طوري كه در آذرماه ســال 1398شــهردار تهران در 
تريبون نمازجمعه اعالم كرد رقم اين برنامه 4ســاله به 
17500ميليارد تومان رســيده و شــهرداري همچنان 
پاي كار است و با در اختيار قرارگرفتن منابع مالي دالري 
مي توان اين گام مهم براي حــذف 50درصدي آلودگي 

هواي تهران و كالنشهرها را عملياتي كرد.

برنامهايكهبرزمينماند
محسن پورســيدآقايي، استاد دانشــگاه و معاون سابق 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران كــه از طراحان 

اصلي برنامه جامع كاهش آلودگــي هواي پايتخت بود، 
حاال در گفت وگو با همشــهري دليل اجرايي نشدن اين 
برنامه مهم را تشريح كرده است. پورسيدآقايي مي گويد: 
اين برنامه شامل طرحي جامع بود كه منابع آلوده كننده 
هوا را كنترل مي كرد. اتوبوس ها، كاميون ها، تاكسي ها، 
موتورسيكلت ها و اقدامات مديريتي جزو بخش هاي مهم 
اين برنامه بودند كه با نوسازي و فيلتراسيون آالينده ها 
قرار بود به جنگ آنها برويم. البته اين طرح مســتند به 
منابع مالي و پشــتوانه هاي دالري بود تا بتوان وسايل نو 
را جايگزين فرسوده ها كرد. براي اين مهم نه شهرداري 
توانست بودجه اختصاص دهد نه دولت پاي كار آمد. البته 
در بخش نوسازي طرح ترافيك و كنترل تردد ديزلي ها 
توانســتيم برخي اقدامات مؤثر را انجام دهيم. اما براي 
اجراي چنين برنامه مهمي دولت بايــد منابع دالري از 

بودجه اختصاص مي داد.
نكته ديگري كه اين مدير ســابق شــهري به آن اشاره 
مي كند، فقدان فرماندهي واحد بــراي مقابله با آلودگي 
هواســت. او مي گويد: مقابله با آلودگي هوا اقدامي ملي 
است و بايد دولت و مجلس براي رفع آن پاي كار بيايند. 
هم اكنون هيچ مرجع رســمي براي كاهــش آلودگي 
هوا وجود ندارد كه بتوانــد وزارتخانه هاي نفــت ، راه ، 
كشور و صنعت را پاي كار بياورد و آنها نيز از اين فرمانده 

حرف شنوي داشته باشند.

جزئياتبرنامه
برنامه جامع كاهش آلودگي هواي پايتخت و كالنشهرها 
طبق بررسي هاي دقيق و كارشناسانه، منابع منتشر كننده 
را هدف گرفته اســت. درصورت اجراي اين برنامه طي 
4سال، ميزان توليد ذرات معلق 55درصد و توليد گازهاي 

ســمي 45درصد كاهش مي يابد. اين در حالي است كه 
بخش قابل توجه منابع آالينده شــهرها پــس از وقوع 
اينورژن بازتوليد مي شود و به سطح زمين باز مي گردند. 
بنابراين درصورت حذف نيمي از منابع انتشــار آلودگي 
هوا، گام بزرگ تر براي حذف بازانتشــار ذرات معلق نيز 
برداشته مي شود. حتي الگوي مالي اين برنامه نيز چنين 
طراحي شده كه در سال نخســت از سوي دولت تأمين 
شود و بقيه منابع مورد نياز نيز به صورت تسهيالت بانكي 
و آورده مالكان و بهره برداران فراهم شود تا كمترين فشار 
به دولت وارد شود. محورهاي اين برنامه شامل نوسازي 
و بهسازي اتوبوس ها و كاميون هاي فرسوده، نصب فيلتر 
دوده روي انــواع خودروهاي ديزلي موجود، نوســازي 
ميني بوس هاي فرسوده و اسقاط خودروهاي كاربراتوري، 
اسقاط موتورسيكلت هاي كاربراتوري و ورود موتورهاي 

برقي و تعويض مستمر كاتاليست تاكسي ها بود. 

برآورداجرايطرحبهقيمتامسال
سال96، برنامه جامع كاهش آلودگي هوا با 7500ميليارد 
تومان طي 4سال قابل اجرا بود. اين رقم سال گذشته به 
17500ميليارد تومان رسيده است. اما نرخ دالر كه مبناي 
مبادالت بين المللي است، تعيين كننده اين رقم در زمان 
اجراي برنامه است. متوســط قيمت دالر طي هفته هاي 
جاري 25هزار تومان بوده است و با اســتناد به اين نرخ 
هم اكنون رقمي حدود 50هزار ميليارد تومان بودجه براي 
اجراي برنامه كاهش نيمي از آلودگي هوا در 4ســال نياز 
است. بررسي هاي همشهري مشــخص كرده كه اجراي 
برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران و كالنشــهرها 
هنوز هم فايده هاي فراوان دارد. اگر چه 50هزار ميليارد 
تومان بودجه طي 4سال براي اجراي چنين طرحي نياز 

است كه رقم ساالنه آن 12.5هزار ميليارد تومان مي شود، 
اما بايد ديد آلودگي هوا و فرسودگي ناوگان چه هزينه هايي 
براي كشــور و شــهروندان دارد؟ طبق برآورد سازمان 
بهداشت جهاني، ساالنه 2.6ميليارد دالر خسارت مالي از 
محل آلودگي هوا به مردم ايران تحميل مي شود. اين يعني 
تنها در اين بخش 65هزار ميليارد تومان ساالنه خسارت 
وجود دارد كه 5برابر رقم اختصاص يافته به برنامه مذكور 
است. اين آمار البته بدون درنظر گرفتن هزينه هاي ناشي 
از مرگ بر اثر آلودگي هواست كه براساس گزارش سازمان 
بهداشت جهانی عامل 12هزار مرگ زودرس، تعطيلي ها و 

ساير تبعات منفي آلودگي هوا در ايران است.

اهميتخروجفرسودهها
اهميت برنامه جامــع كاهش آلودگي هــواي تهران و 
كالنشهرها در شــرايطي است كه فرســودگي ناوگان 
حمل ونقل عمومي در بدترين شــرايط تاريخ كشور قرار 
دارد. براســاس آمارهاي سازمان حفاظت محيط زيست 
و ســتاد اســقاط وســايل نقليه كشــور، متوسط عمر 
اتوبوس هاي كشور به 11سال رســيده كه 3سال باالتر 
از سن فرسودگي است. متوسط عمر موتورسيكلت هاي 
كاربراتوري نيز هم اكنون 9ســال اســت كه بــا ورود 
موتورسيكلت هاي رسوبي مانده در پاركينگ ها، متوسط 
عمرشان به 12يعني 4سال پس از فرسودگي مي رسد. 
عمر متوســط كاميون هاي كشــور 40ســال است كه 
20سال باالتر از عمر فرسودگي محسوب مي شود. طبق 
برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران و كالنشــهرها 
همه ناوگان فرسوده حمل بار و مسافر در شهرها اسقاط 

مي  شوند و وسايل نقليه نو جاي آنها را مي گيرند.

تجربهشهرهايبزرگدرطرحهاينوسازي
حذف منابــع آلوده كننده هوا در همه شــهرهاي دنيا 
بزرگ تريــن گام بــراي كاهش آلودگي اســت. وقتي 
انگشت اتهام اصلي به سمت وســايل نقليه برود، قطعا 
بايد نوسازي و فيلتركردن آالينده ها مدنظر قرار گيرد. 
در شهرهاي بزرگ اروپا كه هنوز 60درصد خودروهاي 
سواري ديزلي هستند، در پي افزايش كيفيت گازوييل 
مصرفي به بهترين شــرايط،  نصب فليتر دوده از سال 
2009در دســتور كار قرار گرفت و از سال 2016هيچ 
خودروي فاقد فيلتــري در اروپا باقــي نماند. افزايش 
ماليات وسايل نقليه آالينده نيز تا آن حد افزايش يافت 
كه همه به سمت وسايل نقليه پاك رفتند و ماندن براي 
دودزاها گران و گرانتر شد. نكته ديگر اجراي برنامه هاي 
ترددي ترافيكي با محور محيط زيست بود. اين شهرها 
ميلياردها دالر حمايت هاي دولتي دريافت كردند و به 

سرعت كار را به انجام رساندند.

سيدمحمدفخار
خبر نگار

وضعيت گربه سانان در ايران

آسيب پذيرپلنگ

در خطر انقراضيوز

حداقل نگرانيكاراكال، سياه گوش، گربه وحشي

كمبود اطالعاتگربه جنگلي

در شرف تهديدگربه شني- پاالس
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  طي سال هاي گذشته كه سطح دسترسي 
مردم به شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي گزارش

جمعي پيوســته افزايش يافته، رعايت 
حقوق كودكان در اين پلتفرم هاي مختلف همواره محل 
بحث و گفت وگو بوده است. در ايران اگرچه اين دغدغه در 
سال هاي گذشته همواره مورد توجه كنشگران اجتماعي 
و فعاالن حقوق كودك بوده، اما در ســطح رســانه ها و 
كاربران شــبكه هاي اجتماعي، چندان مورد توجه قرار 
نگرفته است. اهميت رعايت حقوق كودكان در رسانه ها، 
به قدري است كه اين روزها، در تحليل عوامل خودكشي 
رضا فيوجي- كودك كاري كه با حضــور در تلويزيون 
شهرت يافت- سهم مهمي را پخش تصوير او از رسانه ملي 
در ســال هاي گذشــته قائل مي شــوند. كارشناسان 
مي گويند، با حضور رضا در ماه عسل تلويزيون، ميليون ها 
نفر تصوير او را در سطح كشــور ديدند و به اين ترتيب، 
برچسب كودك كار براي هميشــه به پيشاني او خورد. 
چنان كه او حتي پس از اينكه از دشواري هاي دوره كودكي 
عبور كرد و زندگي اجتماعي متفاوتي براي خود فراهم 
كرد، باز هم نتوانست از زير سايه اين برچسب پرقدرت 

رهايي يابد.

شهرت رضا، يكي از عوامل مرگ او شد؟
حضور رضا فيوجي، كــودك كار اهل محله لب خط در 
تلويزيون به برنامه  ماه عسل در ماه رمضان سال 1393بر 
مي گردد. آنچه در آن زمان سبب شهرت رضا شد، سؤال 
مجري برنامه از او در رابطه با آرزوهايش و پاسخ بديع او به 
اين سؤال بود كه گفت: به دليل كار صبح تا شب، هيچ گاه 
فرصت نكرده به آرزوهاي خــود فكر كند. تصويري كه 
از رضا طي برنامه مورد نظر در اذهان عمومي ســاخته 
شد، چنان در جامعه ريشه دواند كه او وقتي اخيرا اقدام 
به خودكشي كرد، خبر اين واقعه در رسانه هاي مختلف 
نه با تصوير فعلي رضا كه با تصاوير مربوط به برنامه مورد 
نظر در سال 1393منعكس شد. همين مسئله سبب شد 
كه برخي كارشناسان اجتماعي و فعاالن حقوق كودك، 
در تحليل زمينه ها و عوامل خودكشي او، تصويرسازي 
رسانه اي از او و شهرتش را يك عامل مهم تلقي و انتقاداتي 
را متوجه كساني كردند كه زمينه حضور او در برنامه ماه 
عســل را فراهم كرده بودند. آنها مي گوينــد: مديران 
جمعيت امام علي)ع( و دست اندركاران برنامه ماه عسل، با 

معرفي رضا به عنوان الگوي كودك كار به جامعه ميليوني 
مخاطبان ايراني، باعث شدند كه او هيچ گاه نتواند از اين 
انگ اجتماعي خالصي پيدا كند و يك زندگي متفاوت از 
آن براي خود بسازد. مسئله رضا، بار ديگر چارچوب هاي 
انتشار تصوير كودكان در رسانه ها  را برجسته كرده است. 
در اين زمينه از يك سو به رعايت نشدن حقوق كودكان از 
سوي خانواده ها، برخي انجمن هاي مردم نهاد و رسانه ها 
اشاره  شده و از سوي ديگر، اين پرسش مطرح مي شود كه 
مرجع صيانت از حقوق كودكان در اين زمينه در قوانين 

ملي و كنوانسيون هاي فراملي كيست؟
هاله سري، وكيل دادگستري مي گويد كه ايران دچار خأل 
قانوني در حوزه حضور كودكان در رســانه است و حتي 
اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان هم در اين باره 
هنوز تصويب نشده است: » در قوانين ما به صورت خاص 
نمايش كودكان در فضاي مجازي جرم انگاري نشده، اما 
طبق ماده 19 پيمان نامه حقوق كودك، دولت ها موظف 
هستند كه كودكان را از هر نوع بدرفتاري كه والدين يا 
سرپرستان قانوني مي توانند نسبت به آنها داشته باشند 
محافظت كنند. براي جلوگيري از هر نوع سوء استفاده 
از كودك دولت ها موظف هســتند كه اقدامات مناسب 
اجتماعي را انجام دهند كه اين مســئله مهمي است و 
مي توان درباره حضور آنها در رســانه هم به اين قانون 
استناد كرد.« سري افزود: » همچنين در قانون حمايت 
از كودكان و نوجوانان كه مصوب سال 1381 و هم اكنون 
قانون الزم االجرا در مورد كودكان است، هرگونه ناديده 
گرفتن سالمت رواني كودك ممنوع دانسته شده و قابل 
پيگرد قانوني است. برهمين اساس انتشار تصاوير كودك 
در فضاي مجازي را هم مي توان نقض حريم خصوصي 
كودك يا به نوعي ناديده گرفتن سالمت رواني كودك 
دانست و پيگيري كرد.« اين وكيل دادگستري طوالني 
شدن ســير تصويب قوانين در ايران را مشكل بعدي در 
اين باره دانست و گفت:» مثال برای همين اليحه حمايت 
از كودكان و نوجوانان كه سال 1390 بعد از 3 سال توسط 
مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول مي شود و تا امروز 
هنوز تصويب نشده است. در نتيجه موضوعات جديدي 
مانند نمايش كــودكان در فضاي مجازي و رســانه ها، 
مسئوليت والدين و درآمد حاصله از اين نوع فعاليت ها 
داراي خأل قانوني باقي مانده و در آينده نيازمند بازنگري 

مجدد خواهد بود.«

قوانين در اين باره چه مي گويند؟
در ايــران ضوابــط مصــرح و دقيقــي دربــاره حفظ 

حريم خصوصي كودكان در رســانه ها وجــود ندارد و 
توصيه نامه هايي كه در اين باره هست هم چندان از سوي 
برنامه سازان تلويزيوني، خبرنگاران ساير رسانه ها و والدين 
رعايت نمي شود. بخشي از ضوابط موجود در اين زمينه، 
مربوط به كنوانسيون حقوق كودك است كه جمهوري 
اسالمي ايران در سال 1372به آن پيوسته است. مرجع 
ملي اين كنوانسيون كه ذيل وزارت دادگستري تشكيل 
شده، پس از قتل رومينا اشرفي، نوجوان تالشي، بيانيه اي 
در اين زمينه منتشر كرده كه جزو معدود توصيه نامه هاي 
موجود در اين زمينه در كشورمان است. در بخشي از بيانيه 
آمده است: » يكي از موارد فاحش نقض حقوق كودك نشر 
و بازنشر تصاوير كودكان با اهداف مختلف نظير نمايش 
زيبايي ها و استعدادهاي كودكان، برانگيختن حس ترحم 
مخاطبان، تبليغ كاال و خدمات در فضاي مجازي و رسانه 
ملي، سايت هاي خبري و اينترنتي و صفحات شخصي 
توسط اشخاص حقيقي و حقوقي حتي والدين است كه 
اين اقدام عالوه بر نقض حريم خصوصي كودكان، ناديده 
انگاشتن مصالح عاليه آنان تلقي مي شود و به صورت بالقوه 
مي تواند كودكان را در معرض مخاطرات و آسيب هاي 

جسماني و رواني در آينده قرار دهد.«
در اين بيانيه همچنين تأكيد شده كه » ماندگاري اين 
تصاوير به ويژه در فضاي مجــازي، تصميم امروز داير بر 
نشر تصوير كودك به هر عنوان كه ممكن است در آينده 
كودك از انتشار آن متضرر يا ناراضي تلقي شود، مغاير حق 
كودك بر كرامت انساني، خشونت عليه كودكان، حق بر 
تعيين سرنوشت آنان همچنين به واسطه آسيب هاي 
روحي، جسمي و ديگر آسيب ها مغاير مصالح كودكان 
است. از اين رو، هرگونه انتشار تصوير كودكان ممنوع و 
انجام آن نقض صريح حقوق آنان به شــمار مي رود. اين 
بيانيه از همه رسانه ها به ويژه رسانه ملي، خواسته است 
كنشــگران عرصه حقوق كودك، اشــخاص حقيقي و 
حقوقي حتي والدين و سرپرستان كودكان با احترام به 
حقوق كودكان و با توجه خاص به مصالح عاليه كودكان، 
از انتشار تصاوير آنها با هر هدفي در صفحات شخصي، 
فضاي مجازي، ســايت هاي خبــري و جرايد مكتوب 

خودداري كنند.«
ديگر مرجــع قانوني مرتبط با حقوق كــودكان، قانون 
حمايت از اطفال و نوجوانان اســت كه پس از ســال ها 
معطلي، باالخره ارديبهشت سال جاري تصويب و ابالغ 
شــد. در اين قانون اگرچه صراحتا براي انتشار تصوير 
كودكان از قاب رسانه ملي يا در ساير رسانه ها قاعده اي 
وضع نشده، اما توليد، پخش يا تبليغ هر برنامه يا محصول 

مضر به سالمت، تربيت، اخالق، يا ساير حقوق اطفال يا 
نوجوانان از سوي صداوسيما ممنوع شده است.

ماده 14اين قانون نيز مشــخصا به خودكشي كودكان 
و نوجوانان پرداختــه و در آن هرگونه اقدامی كه منجر 
به خودكشي يا تسهيل خودكشي كودكان و نوجوانان 
شود، جرم انگاري شده است. در اين ماده قانوني، حتي 
اقداماتي كه ممكن اســت منجر به خودكشي نشود اما 
متضمن آسيب هاي جسمي يا رواني به طفل يا نوجوان 
شود، جرم تلقي و براي آن مجازات حبس تعيين شده 

است.

هنجارهاي حفظ حريم خصوصي كودكان در ساير 
كشورها 

در سال 2016فرانسه براي نخستين بار در دنيا، انتشار 
عكس كودكان در فضاي مجــازي را وارد قوانين حفظ 
حريم خصوصي فرد كرده و جريمه سنگيني هم براي آن 
درنظر گرفت. اگر فردي بتواند به دادگاه ثابت كند عكسي 
كه والدينش در فضاي مجازي منتشــر كرده اند برايش 
شرم آور است، در آن صورت، والدين دادگاهي شده و بايد 

تاوان يك سال حبس يا 45هزار يورو را متحمل شوند.
نكته جالب آنكه دادگاه فرانسه فقط به خاطر نارضايتي 
فرد از پخش شدن عكِس دوران كودكي اش، والدينش 
را مجازات نمي كند؛ بلكه دليل مهم تر ديگري وجود دارد 
و آن امكان سوءاستفاده از عكس هاي نامتعارف كودكان 

است كه امروزه بسيار شايع شده است.
اگرچه براساس ســند حمايت از حريم شخصي آنالين 

كودكان )COPPA( وب سايت هايي كه نظير فيسبوك 
براساس جمع آوري اطالعات كاربران پايه گذاري شده اند، 
اجازه ندارنــد كودكان زير 13 ســال را بپذيرند، اما كم 
نيستند كودكاني كه والدين شان به اسم آنها حساب باز 
مي كنند و يا اگر اين كار را نكنند خيلي عادي عكس ها 
و اطالعات مربوط به كودك شان را روي صفحات خود 

منتشر مي كنند.
در سال 2014اليحه »قوانين حفظ داده ها« در اتحاديه 
اروپا بازنويسي شد كه يكي از مهم ترين بندهاي آن اليحه 
»حق فراموش شدن آنالين« اســت. ايده آل طرح اين 
است كه هر كاربر جهان آنالين اين امكان را داشته باشد 
كه اطالعات مربوط به خود را از همه  اينترنت حذف كند، 

امري كه البته هنوز محقق نشده است.

اعضاي جمعيت امام علي)ع( و برنامه ماه عسل
اما بعد از انتشار خبر مرگ رضا فيوجي و انتقاد برخي 
فعاالن رســانه و حقوق كودك در اين بــاره، اعضاي 
جمعيت امام علي)ع( در يك نشست مجازي توضيحاتي 
در اين زمينه دادند. زهرا رحيمي، مديرعامل جمعيت 
امام علي)ع( با انتقاد از كساني كه بعد از وقوع هر حادثه 
دنبال مقصر مي گردند تا همه  چيز را گردن او بيندازند، 
گفت: اين خيلي بد است كه عده اي سريع يك دادگاه در 

افكار عمومي تشكيل مي دهند و 
فرد يا افرادي را متهم كرده و حكم 

قطعي صادر مي كنند به طور مثــال، در اين ماجرا يك 
مجري تلويزيوني است كه اكثرا او را مقصر مي دانند.

هيچ قانوني از كودكان در برابر استفاده نمايشي و ناخواسته حمايت نمي كند

بي دفاع در ويترين رسانه ها 
فهيمه طباطبايي

خبر نگار

خبر روز

تهران در وضعيت زرد قرار گرفت
 آيا راه شمال باز است؟ نه مجوز مي خواهد

اخبار رسيده از ستاد كرونا ازمجاز شدن 
تردد از مبدأ تهران به 212شــهر كشور 
حكايــت دارد. خبــري نگران كننده كه 

مي تواند زمينه ساز سفر دوباره كرونا در كشور شود. خبر آزاد شدن سفر 
از تهران به مقصد شهرهاي غيرقرمز و نارنجي را حسين قاسمي، دبير 
كميته اجتماعي انتظامي ستاد ملي مقابله با كرونا مي دهد و مي گويد 
وضعيت شهر تهران از نظر شيوع ويروس زرد شده است. به گفته او هر 
شهري كه در وضعيت نارنجي و قرمز قرار دارد با ممنوعيت ورود مواجه 
است و خودروهاي شخصي با پالك غيربومي نمي توانند وارد شهرهاي 
داراي وضعيت قرمز و نارنجي شوند. آنچه قاسمي مي گويد به اين معنا 
است كه تنها تردد ازمبدأ زرد به مقصد نارنجي و قرمز نياز به مجوز دارد. 
آمارهاي رسمي اعالم شده از ســوي وزارت بهداشت نشان مي دهد، 
اكنون 212شهر زرد  و 29شهر نيز نارنجي هستند. براي همين تردد به 
212شهر نياز به دريافت مجوز تردد از فرمانداري ندارد اما براي سفر به 
29شهر نارنجي بايد از فرمانداري ها مجوزگرفت. قاسمي ادامه مي دهد: 
براي سفر به 6شهر قرمز كه عمدتا در 3استان شمالي مازندران، گيالن و 
گلستان قراردارند نيز بايد ازفرمانداري ها مجوز گرفت. گرچه دبير كميته 
اجتماعي، انتظامي ستاد ملي مقابله با كرونا رسما وضعيت شهر تهران 
را زرد اعالم كرده و از تقليل محدوديت ها خبر داده است اما، سخنگوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا در اظهارنظري مخالف با دبير كميته اجتماعي 
و انتظامي ستاد مقابله با كرونا از چند روز قبل از نارنجي شدن وضعيت 
تهران و شــكنندگي اين وضعيت در پايتخت خبرداده بود. خبري كه 
به نظر مي رسد منجر به بروز اختالف نظري ميان مسئوالن درباره رنگ 

نهايي پايتخت در اعمال محدوديت ها شده است.

تهراني ها براي سفر به شمال بايد مجوز بگيرند
در اين حال، سخنگوي فرمانداري تهران تأكيد مي كند، موضوع تعيين 
تكليف اينكه تهران دروضعيت زرد قرار دارد يا نارنجي به وزارت كشــور 
محول شده است. ايمان قرباني به همشهري مي گويد: در شرايط كنوني 
افراد براي سفر به شهرهاي شمالي كشور بايد از سايت فرمانداري تهران 
مجوز تردد بگيرند. اين مجوزها صرفا براي افرادي كه مسجل شود به انجام 
سفر نياز دارند صادر خواهد شد. به گفته مشاور فرماندار تهران، هم اكنون 
روند صدور مجوز به شكل برخط از ساعت 14تا 18درسايتي كه به اين 
منظور درنظر گرفته شده است انجام مي شــود وبراي خروج از تهران به 
مقصد ديگر شهرها بايد مجوز تردد از فرمانداري دريافت كرد: دركمترين 
زمان ممكن درخواســت هاي صدور مجوز تردد از ســوي كارشناسان 
بررسي و درصورت تأييد به اطالع متقاضي رســانده مي شود. براساس 
آمارها تاكنون60درصد تقاضاهاي صدور مجوز تردد اضطراري نبوده و با 

40درصد تقاضاها موافقت شده است.

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار
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پــس از خاموشــي چراغ هــاي بزرگراه هــا و 
خاموشــي هاي گاه و بيگاه منطقه اي، پرسشي 
كه ذهن شــهروندان را مشــغول كرد، اين بود 
كه خاموشــي زمســتاني چه توجيهي دارد؟ 
اگرچه در تابستان، مصرف باالي دستگاه هاي 
برودتــي عامل مصرف باالي بــرق و در پي آن 
قطعي برق معرفي مي شدند، اما اين بار انگشت 
اتهام، اســتخراج كنندگان رمزارز را نشانه رفته 
بود. به طوري كه سخنگوي صنعت برق كشور 
اعالم كرده كه ماينرها روزانه 300مگاوات برق 

غيرمجاز مصرف مي كنند.

ردپاي خارجي ها روي شن هاي كوير
 اخيرا يكي از كاربران شــناخته شده توييتر كه 
در عين حال، كارآفرين نمونه ســال هاي 97و 
98است، با ارائه مختصات جغرافيايي مدعي شد 
كه »چيني ها در منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان 
در كنار خطوط انتقال و پست برق 230كيلوولت 
فروكروم رفسنجان، مزرعه استخراج بيت كوين 

به ظرفيت 175مگاوات احداث كرده اند«.
كساني كه دستي در ماينينگ ازجمله استخراج 
بيت كوين دارند مي دانند كه اين مســئله دور 
از ذهن نيســت. ايران به خاطر بــرق ارزان به 
بهشــتي براي ماينرهاي خارجــي و غيرمجاز 
در مناطق مختلف تبديل شــده اســت. پيش 
از اين هم روزنامه نيويورك تايمز در گزارشــي 
از ورود روس هــا و چيني ها به كشــور به علت 

ارزان بودن قيمت برق براي اســتخراج رمزارز 
خبر داده بود. اين روزنامه در گزارشــي درباره 
يكي از ماينرهاي چيني نوشــته است كه او در 
منطقه اي دورافتاده 2800دســتگاه ماينر را از 
چين وارد كرده و در 8كانتينر جاســازي كرده 
است. در اين گزارش نيويورك تايمز آمده است؛ 
ماينرهاي زيادي از كشورهاي اروپايي، روسيه و 
آسيا به خاطر برق ارزان، ايران را براي استخراج 
رمز ارز انتخاب كرده اند. شــايد در گذشته اين 
مسئله خيلي به چشم نمي آمد اما وقتي قيمت 
بيت كوين در رشدي بي سابقه به ۴0 هزار دالر 
رســيد ديگر همه به دنبال ماينينگ به صورت 
غيرقانوني رفتند. يكــي از ماينرهاي چيني در 

گفت وگو با مجله بيت كويــن اعالم كرده دليل 
گرايش ماينرهاي چيني به ايران به برق ارزان بر 
مي گردد كه در ايران به ويژه مناطق گرمسيري 
چندين برابر ارزان تر از كشورهاي ديگر است. 
اين ماجــرا به خاطر كاهش ارزش پول كشــور 
در مقابــل دالر براي خارجي هــا جذاب تر هم 

شده است.

 برق ارزان براي ماين قاچاق
روند صعودي ارزش بيت كوين و به تبع آن، ساير 
رمزارزها، انگيزه راه اندازي مــزارع بيت كوين 
را به شــدت افزايش داده است. بنابراين عجيب 
نخواهد بود كه عــالوه بر هموطنــان ايراني، 
خارجي ها هم به فكر استخراج رمزارز بيفتند، 
آن هم با استفاده از موقعيت ژئوپلتيك كوير كه 
كمتر در برابر انظار عمومي قرار دارد. بسياري 
از فعاالن عرصه استخراج رمزارز، ايران را براي 
خارجي ها »بهشــت ماينرهــا« مي دانند. زيرا 
ارزان بودن قيمت برق و كانال ۴0هزار دالري 
پيش روي بيت كوين و همچنين پيش بيني هاي 
1۴8هزار دالري در بلندمدت براي بيت كوين، 
مي توانــد نويدبخش معامله اي پرســود براي 

ماينرهاي خارجي باشد.

درحالي كه استفاده از مازوت در نيروگاه ها مردم را به مرز خفگي رسانده، گزارش ها از هجوم 
 توييتر سرانجام مثل شبكه هاي اجتماعي ماينرهاي خارجي به مناطق كويري براي استفاده از برق ارزان خبر مي دهد

مشــهور ديگر حســاب دونالــد ترامپ، فناوري
رئيس جمهوري آمريكا را در آستانه تحويل 
دادن كليد كاخ سفيد به جو بايدن به صورت دائمي مسدود 
كرد. به گزارش بي بي سي، بخش ايمني توييتر علت اين 
تصميم را پيشــگيري از احتمال تشــويش و ترغيب به 
خشونت بيشتر عنوان كرده است. ترامپ روز چهارشنبه 
پس از آنكه افرادي را كه در واشنگتن، خرابكاري هايي را 
ايجــاد و بــه ســاختمان كنگره حملــه كــرده بودند 
»ميهن پرست« خواند، با 12ساعت تعليق اكانتش در توييتر 
روبه رو شد. اين شبكه اجتماعي، سپس هشدار داد كه اگر 
رئيس جمهوري دوباره قوانين اين پلتفرم را نقض كند، براي 
هميشه حسابش بسته خواهد شــد. ترامپ پس از اجازه 
بازگشت مجدد به توييتر، روز جمعه 2 توييت ارسال كرد كه 
اين شــركت به عنوان آخريــن تخلفات از آنهــا نام برد. 
رئيس جمهوري كنوني اياالت متحده در يكي از پست ها 
نوشت: »75ميليون ميهن پرست بزرگ آمريكايي كه به من 
رأي داده اند، دوباره آمريكا را بــزرگ  تر خواهند كرد و در 
آينده صــداي غول پيكــري خواهند داشــت. آنها اين 
بي احترامي را نمي پذيرند. « توييتر در مقابل اعالم كرد كه 
تفســير اين توييت از ديد آنها نشــانه ديگري است كه 
رئيس جمهوري قصد ندارد، »انتقال آرام« قدرت را تسهيل 
كند. ترامپ در توييت ديگر خود هم تأكيد كرده بود كه به 
مراسم تحليف بايدن در روز بيســتم ژانويه نخواهد رفت. 
توييتر در واكنش به اين توييت نيز اعالم كرد كه برداشت 
تعدادي از طرفداران ترامپ از اين توييت، تأييد بيشتر بر 
عدم قانوني بودن انتخابات است. توييتر گفت كه هر دوي 
اين توييت ها مغاير با سياست اين شــركت و در راستاي 
»تجليل از خشونت« هستند. پس از اين اتفاق، ترامپ از 
طريق حساب رياست جمهوري آمريكا در توييتر اعالم كرد 
كه ســراغ يك پلتفرم ديگر خواهد رفت و يا براي خود و 
طرفدارانش يك پلتفرم جديد ايجاد خواهد كرد. اوايل روز 
جمعه، توييتر حساب چندين نفر از اطرافيان ترامپ ازجمله 
راش ليمبو، مجري محافظه كار راديو، مايكل فلين، مشاور 
امنيت ملي ســابق و ســيدني پاول، وكيل دادگستري را 

مسدود كرد.

حذف كانال موازي
 از سوي ديگر ترامپ و هوادارانش پس از اتفاقات توييتر، 
در شبكه اجتماعي »پارلر« )Parler( هم غافلگير شدند؛ 
چرا كه گوگل اقدام به حذف اپليكيشــن ايــن پلتفرم از 
فروشگاه خود كرد. پارلر در آگوست سال2018به عنوان 
رقيب توييتر و با شــعار »آزادي بيان« راه اندازي و محلي 

شــد براي جوالن ترامپ و هوادارانش. اپل نيز اعالم كرده 
اســت، اين اپليكيشن را از اپ اســتور خود حذف خواهد 
كرد. ترامپ با اشاره به اينكه توييتر رسانه اي آزاد نيست، 
مي گويد: »شــايد توييتر يك شــركت خصوصي باشد، 
ولي بدون تكيه بــر لطف دولت يعني همــان ماده 230 
)قانون حراســت از ارتباطات( براي مــدت طوالني دوام 
نخواهد آورد. « پيش تر و در روز پنجشنبه، فيسبوك اعالم 
كرده بود كه حســاب كاربري دونالد ترامپ را براي مدتي 
نامحدود معلق كرده است. سيســتم عامل محبوب بازي 
توئئيچ نيز كانال رئيس جمهوري كنوني را كه از آن براي 
پخش كمپين هايش استفاده مي كرد، به صورت نامحدود 
مسدود اعالم كرده است. از ســوي ديگر، اسنپ چت نيز 
همين رويه را در پيش گرفته است. ترامپ از توييتر براي 
توهين به دشمنان، تشويق متحدان، اخراج مقامات و انكار 
اخبار جعلي استفاده مي كرد و بيشتر با استفاده از حروف 
بزرگ و عالمت تعجب براي بزرگ نمايي حرف هايش سود 
مي جست. اگرچه منتقدان گفته اند كه اين پست ها، سيلي 
از اطالعات غلطي بود، اما در مجموع اين شبكه به او كمك 
كرد تا از فيلترهاي رســانه اي عبور كند و خيلي ســريع 
به 89ميليون دنبال كننده برســد. وزارت دادگستري در 
سال2017 اعالم كرده بود كه توييت هاي ترامپ اظهارات 
رسمي رئيس جمهوري اياالت متحده است. دونالدترامپ 
عاشق حضور در توييتر بود. اين روش اصلي او براي ارسال 
پيام هايش به حساب مي آمد. به طور كلي، او قالب كوتاه را 
دوست دارد. دلش مي خواست با استفاده از توانايي هايش 
براي رســيدن به ده ها ميليون نفر بــا كليك يك دكمه، 
رسانه ها را خيلي راحت دور بزند. اين واقعيت كه تصميم 
توييتر ۴8ساعت پس از شورش روز چهارشنبه در پايتخت 
اتخاذ شده، نشــان مي دهد كه اين يك اقدام آسان براي 
اين شبكه  اجتماعي بزرگ نبوده است. از سوي ديگر، اين 
پلتفرم از مشاركت ترامپ بســيار بهره مند شده و مكاني 
براي خواندن جديدترين اخبار از ســوي رئيس جمهوري 

آمريكا بوده است.

ترامپ به دنبال رسانه جديد ايران؛ بهشت ماينرهاي خارجي مرز باريك آزادي و استبداد آنالين
تعــداد زيــادي از فعــاالن فضاي مجــازي از  
مسدودشدن حساب هاي كاربري ترامپ به خاطر 
اظهارات خالف واقع و گسترش خشونت پس از حمله طرفداران ترامپ 
به كنگره طرفداري كرده بودند. در مقابل اما گروه ديگري هستند كه 
اين ماجرا را نقض حق آزادي بيان مي دانند. اين گروه عقيده دارند كه 
ترامپ به عنوان نه حتي رئيس جمهور آمريكا، بلكه يك شخص حقيقي 
بايد بتواند نظرات خود را آزادانه بيان كند. اين در حالي است كه خود 
ترامپ دست به بستن تيك تاك در آمريكا به خاطر چيني دانستن اين 

شبكه اجتماعي زد.
 اين گروه همچنين در مقابل اين ماجــرا كه توييت هاي ترامپ باعث 
افزايش خشونت مي شــود هم مي گويند كه بايد ريشه هاي شورش و 
تخريب را در هر جامعه پيدا كرد و بســتن صداها در واقع پاك كردن 
صورت مسئله به حساب مي آيد. شايد مســئله مشخص و سخت در 
اين ماجرا پيدا كردن همان اســتاندارد و اشــل مديريت محتواست. 
چه محتوايي بايد حذف شود و چه كســي حق انتشار مطالبش را در 
پلتفرم از دســت مي دهد؟ درباره ترامپ زماني كه او در توييتر دست 
به تهديد مستقيم ايران به حمله نظامي زد، ريپورت ها و گزارش هاي 
هزاران كاربر ايراني باعث نشــد كه توييتر در اين رابطه اقدامي بكند. 
در واقع اينجا سليقه يا دستور از باالست كه بيشتر از هر چيز ديگري 
تعيين كننده مي شود. شايد تصويري در فرهنگ كشوري نامناسب و در 
فرهنگ كشور ديگري عادي محسوب شود. شايد جمالت كسي از سوي 
گروهي محرك خشونت و از سوي برخي ديگر رفتاري عادي قلمداد 
شود. چه كســي مي تواند اين مرز باريك آزادي بيان و چارچوب ها را 
تعيين كند؟ شايد بهتر باشد اين سؤال را مطرح كنيم: چه كسي براي 
پلتفرم هايي كه بسيار فراتر از حد يك كشور رفته اند و ميلياردها نفر از 

كشورهاي مختلف جهان هستند چارچوب تعيين مي كند؟
شايد بخشي از اين پاسخ عرف هاي جهاني باشد كه تقريبا همه مردم 
جهان آن را قبول دارند. اما اين عــرف جهاني نمي تواند همه ماجرا را 
پوشش دهد. گروهي مانند چين براي اعمال مديريت خود روي فضاي 
مجازي و مديريت محتوا در پلتفرم ها به سوي فيلترينگ بسيار سخت 
و ساخت پلتفرم هاي مشابه رفته اند. چين با جمعيت 3. 1 ميلياردي 
خود مثال براي توييتر، فيسبوك و گوگل مشابه سازي كرده و همه  چيز 
را تحت كنترل خود درآورده است. اما اين سياست »ديوار هاي بلند« 
و قطع ارتباط با دنيا به حساب مي آيد. در واقع به بهاي مديريت محتوا 
در پلتفرم ها و رؤياي فضاي آنالين امن، همه راه هاي ارتباطي با جهان 
قطع مي شود. درحالي كه فلسفه اينترنت نزديك شدن بيشتر آدم ها به 
يكديگر و شنيدن عقايد ديگران بوده است. بسياري عقيده دارند كه اين 
مدل و قطع ارتباط با دنيا نمي تواند تضمين استقالل و حتي دوري از 
آسيب ها باشد. ديدگاه پلتفرم ساز در دنياي آنالين عقيده دارد كه وزن 
پلتفرم مهم تر از محتواست. از سوي ديگر اما ديدگاه محتواساز وجود 
دارد كه محتوا را فراتر از پلتفرم مي داند؛ حتي با خطر حذف محتوا. در 
دنياي واقعي پس از جنگ هاي خونين، سرانجام كشورها هر چند در 
ساختار نامناسب به طرح سازمان ملل متحد رسيدند، شايد اكنون در 
جهان هم جاي رگوالتوري بي طرف، جهاني و عادل براي فضاي آنالين 
خالي اســت. نهادي كه فارغ از رنگ، نژاد، كشور و عقايد بتواند فضاي 
مجازي را رصد كند كه دنياي آنالين جاي بهتري از شرايط حاضر شود.

 غول هاي فناوري همه تريبون هاي رئيس جمهوري فعلي آمريكا در فضاي مجازي را در 
اقدامي بي سابقه از او گرفتند 

   چه بايد كرد؟
اگر كسي 5ســال پيش از فروش بيت كوين حرفي مي زد، به احتمال زياد متهم به كالهبرداري مي شد، 
اما اكنون شرايط به گونه اي است كه بســياري از مردم از ثروت آفريني اين صنعت نوظهور آگاه شده اند. 
بنابراين، وزارت نيرو با درنظر گرفتن تعرفه هاي متعادل براي ماينرهاي ايراني و در مقابل، تعرفه هاي باالتر 
براي خارجي ها مي تواند اين صنعت را در مسير منافع كشور قرار دهد. سال هاست كه ماينينگ قانوني در 
پيچ و خم مسيرهاي اداري و پيچيده باقي مانده است.  وزارت صمت چندي پيش سرانجام سايت بهين ياب 
را براي ثبت دستگاه هاي استخراج راه اندازي كرده تا فعاالن اين صنعت بتوانند به طور قانوني فعاليت كنند. 
فعاالن داخلي اين صنعت اما مي گويند قيمت بسيار زياد حامل هاي انرژي براي ماين قانوني، عمال خيلي ها 

را به سمت فعاليت غيرمجاز برده است.

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ادامه از 
صفحه اول
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كمتر از 40روز به يك سالگي ورود رسمي ويروس 
كرونا به كشور مانده و حاال تصميمات جديدي براي 
مديريت شيوع اين ويروس در كشور گرفته شده 
است. با اينكه كمتر از 3 هفته از آغاز آزمايش انساني 
واكسن كروناي توليد داخل در كشور مي گذرد و 
هنوز تكليف واردات واكسن كرونا به ايران مشخص 
نيست، در تازه ترين سياســت ها، ورود واكسن 
ضدكرونا از آمريكا و انگليس ممنوع اعالم شد و 
حاال گزينه هاي پيش روي ايران براي تهيه واكسن 
از منابع خارجي، به نمونه هاي چيني و روسي آن 
محدود مي شود. همه اينها در شرايطي است كه 
پيش از اين هم درباره ورود واكســن آمريكايي 
فايزر كه هنوز واكسيناسيون آن در هيچ كشوري 
به صورت عمومي آغاز نشده است، محدوديت هايي 
براي واردات به دليل شــرايط خاص حمل ونقل و 

تحريم ها اعالم شده بود.
 حسين قناعتي كه رئيس 
اتاق فكرستاد مقابله با 
كروناي تهران اســت 
مي گويد: بــراي اينكه 
كشــور در برابــر اين 
ويروس ايمن شود، بايد 
70درصد جمعيت واكسينه شوند، يعني 50ميليون 
نفر. براي اين تعداد بايد 100ميليون دوز واكسن تهيه 
شود. درحالي كه در كشــور در بهترين حالت در 
كوتاه مدت مي توان 16ميليون دوز واكسن توليد كرد 
كه جوابگوي تمام افراد نيست. بنابراين الزم است تا 
بخشي از واكســن ها از منابع خارجي وارد شود. 
قناعتي در گفت وگو با همشــهري، توضيحات 
بيشــتري درباره تغيير رويكرد واكسيناسيون و 

ايمن شدن جمعيت در برابر ويروس كرونا مي دهد.

با تصميمات جديدي كه براي واردات واكسن گرفته 
شده و لغو محموله اي كه قرار بود به ايران برسد، 
به اعتقاد شما سياست هاي خريد واكسن چقدر 

تحت تأثير قرار مي گيرد؟ 
در بحران كرونا ما با افراط و تفريط هاي زيادي مواجه 
بوديم. در ابتداي بحران مدام صحبت از قرنطينه مي شد، 
اما آنطور كه مشاهده كرديم، توجهي به صحبت هاي 
صاحب نظران نشــد و قرنطينه يا انجام نشد يا خيلي 
دير اين اتفــاق افتاد. درحالي كه اجــراي به موقع آن 
مي توانســت جان خيلي ها را نجات دهد. در يك ماه 
گذشته شــاهد هســتيم كه اجراي قرنطينه و طرح 
شهيد ســليماني براي مديريت شيوع كرونا، توانست 
تعداد فوتي ها را از حدود 500نفر در روز به زير 100نفر 
برساند. يعني تعداد كشته ها 5 برابر كاهش پيدا كرد. 
چرا كه مسير درستي در پيش گرفته شد، قرنطينه و 
بيماريابي فعال انجام شد. نكته اي كه وجود دارد اين 
است كه واكسن كرونا، تنها يك راه حل است. نمي توان 
گفت كه همه  چيز با واكسن حل مي شــود. در مورد 
واكسيناســيون هم نبايد دچار افراط و تفريط شويم. 
مردم به طور مرتب درخواســت واكسن مي كنند اما 
اگر قرار باشد واكسيناســيون انجام شود بايد حداقل 
100ميليون دوز در كشور توزيع شــود، بايد بيش از 
70درصد جمعيت يعني نزديك بــه 50ميليون نفر 
واكسينه شوند؛ در اين صورت است كه واكسيناسيون 
مي تواند براي كنترل پاندمي اثربخش باشد. سياست 
واردات واكسن پس از صحبت هاي رهبر معظم انقالب 
تغيير كرده است. كشورهاي اروپايي، هندوستان، چين 
، روسيه و ايران به ماجراي واكسن ورود پيدا كرده اند. 
توليدات دارويي در جهان استانداردهاي يكساني دارد 
و نمي توان گفت كه محصول شركت خاصي كيفيت 

ايــران در كوتاه مــدت حداكثر مي توانــد 16ميليون دوز واكســن 
توليد كند، بــا اين ميــزان، 70درصد جمعيت ايمن نخواهند شــد

رئيس اتــاق فكر ســتاد مقابله با كرونــاي تهــران در گفت و گو با همشــهري از تغيير 
سياست هاي ورود واكســن به كشــور و راه حل هاي جديد براي كنترل شيوع مي گويد

كنيم. نمي خواهيم بگوييم كه واكســن انگليسي يا 
آمريكايي حتما دستكاري شــده است. به عنوان يك 
محقق، نگراني رهبــري را درك مي كنم و با توجه به 
اينكه واكسن هاي بســيار خوبي توسط كمپاني هاي 
اروپايي، هندي، روسي و چيني توليد مي شود دست 
كشورمان براي خريد واكســن مورد نياز و با كيفيت 
بسته نيســت. االن كشــور امارات هم كه منابع مالي 
خوبي دارد از كشور چين واكسن خريده است. بنابراين 
نبايد براي خريد واكسن از شــركت خاصي، تعصب 
داشت. واكسن شركت فايزر، قيمت بااليي دارد و شايد 
10برابر گران تر از ساير واكسن ها باشد و در كنار همه 
اينها نقل و انتقال آن به كشــور سخت است؛ زيرا نياز 
به زنجيره انتقال سرد با دماي منهاي 70درجه دارد. 
درحالي كه برخي از واكســن ها را مي تــوان با قيمت 
مناسب تري وارد كرد و مشــكل حمل ونقل آن كمتر 
است. نكته اينجاست كه كرونا مي تواند كليدواژه حمله 
به نهادهاي مدني و سياسي مستقل باشد. بايد مراقب 
بود كه برخي شركت ها در تضاد منافع، در ارتباط با كرونا 
فعاليت نكنند. شواهدي وجود دارد كه بعضي از افراد با 
كمپاني هاي دارويي زد و بندهايي كرده اند و توانستند 
در دوران كرونا، قيمت برخي داروها را با افزايش قابل 
توجهي مواجه كنند. نمونه آن داروي رمديسيوير است 
كه قيمت آن در دوره اي به 500ميليون تومان رسيد. به 
اين موضوع هم بايد دقت كرد كه تاكنون هيچ دارويي 
به عنوان درمان كرونا توســط نهادهاي علمي به دنيا 

معرفي نشده است.
حاال حتي اگر محموله اي وارد كشور شود، به اعتقاد 
شما سازوكارهاي توزيع واكسن وجود دارد؟ آن هم 
با توجه به تجربه اي كه در ارتباط با واكسن آنفلوآنزا 

وجود داشت.
بله اين موضوع براي ما بســيار نگران كننده است. ما 
نگران هستيم كه مســئوالن نتوانند اين واكسن را به 
درستي توزيع كنند. بايد در اين زمينه برنامه ريزي انجام 
و ســامانه هايي براي اين كار درنظر گرفته شود. نبايد 
اتفاقي كه براي توزيع واكسن آنفلوآنزا رخ داده براي اين 
واكسن هم تكرار شود. به هر حال كاري كه بايد انجام 
شود اين است كه حاكميت  و مردم بايد دست به دست 
هم دهند تا بتوان ويروس را محاصره كرد.  هم بايد از 
واكسن داخلي حمايت كرد و هم به ميزان كافي واكسن 
وارد كشور كرد. مسئله ديگر اينجاست كه قوه قضاييه 
بايد به ماجراي بحران كرونا ورود پيدا كند و اقدامات 
انجام شده نادرست و اقداماتي كه بايد انجام مي شد اما 
نشد را بررسي كند. بايد روي فعاليت تمام سازمان ها و 
نهادهايي كه در زمينه مديريت كرونا نقش داشته اند 

تمركز شود و فعاليت هايشان بررسي شود.
مدت زمان زيادي به يك ســالگي ورود ويروس 
به كشور نمانده، به اعتقاد شما مديريت كرونا در 

شرايط فعلي به چه صورت است؟
در بهترين حالت ما تا يك سال و نيم ديگر، با اين بحران 
مواجهيم. واكســن راه حل نهايي نيست. حتي كسي 
درباره اثرات و عوارض احتمالــي آن اطالعاتي ندارد. 
بنابراين بايد نظام ارجاع و پرونده الكترونيك سالمت 
را فعال كنيم و در كنار واكســن اقدامات موازي براي 

مديريت شيوع را ادامه دهيم.
به هر حال حتــي اگر نخواهيم واكســن هاي 
آمريكايي و انگليسي وارد كنيم، براي واردات 
واكسن از منابع ديگر هم ممكن است تحت تأثير 
تحريم ها، با مشكل جابه جايي  ارز مواجه  شويم. 

پس مشكل همچنان پابرجاست.
براي واردات واكسن، راه حل هايي براي نقل و انتقاالت 
بانكي وجود دارد. همانطور كه درزمينه هاي ديگر اين 

مشكل وجود داشت و حل شد.

بااليي دارد. با توجه به فوريت ناشي از كرونا، بسياري 
از استانداردهاي تهيه دارو در تمام جهان ناديده گرفته 
شده است و بنابراين كســي نمي تواند عوارضي مثل 
سرطان زايي و يا اختالالت ژنتيك ناشي از استفاده از 

اين واكسن ها را هم اكنون پيش بيني كند.
به هر حال نمي توان اثربخشي واكسن براي مديريت 

شيوع كرونا را انكار كرد؟
درباره واكسن چند نكته وجود دارد. هر واكسن 3 مرحله 
را بايد طي كند. يكي ايمني است، دومي كارايي و سوم 
اثربخشي. ايمني يعني عارضه اي نداشته باشد و براي 
تمام واكسن ها ازجمله واكسن توليد داخل اين مرحله 
انجام شده است. كارايي يعني پس از مصرف در بدن 
آنتي بادي توليد كند و سوم منجر به ايمن شدن فرد عليه 
كرونا شود. ما براي توليد واكسن داخلي، در فاز اول يعني 
تست انساني قرار داريم و تا زماني كه به فاز سوم برسيم، 
حداقل يك ســال زمان نياز اســت. البته پس از فاز2 
مي توان واكسيناسيون گسترده را آغاز كرد. براساس 
تجربه  بحران هاي ويروســي مثل شــيوع آنفلوآنزاي 
اسپانيايي، پس از 2 سال ويروس فروكش مي كند. من 
مخالف واكسن و واكسيناسيون در برابر كرونا نيستم اما 

مسئله اينجاست كه نبايد در اين زمينه بزرگ نمايي 
ايجاد شــود. نكته اي كه وجود دارد اين است كه ما در 
بحران كرونا با اينفودمي مواجهيم. شايعات و دروغ هاي 
اطالعاتي زيادي درباره اين ويروس وجود دارد كه مردم 
را سردرگم كرده است. وظيفه ستاد مقابله با كروناست 
كه روي اين موضوع كار كند و در زمينه اطالع رساني 
درست واكســن، فعاليت كند. نبايد بي دليل ماجراي 
واكسيناسيون بزرگ جلوه داده شود و مردم تصور كنند 

اگر واكسن نباشد، دچار مشكل جدي مي شوند.
اكنون ما چه گزينه هايي براي واردات داريم؟

هم اكنون واكســن هاي مختلفي در دنيا توليد شده. 
برخي از اين واكسن ها ويروس ضعيف شده هستند، 
برخي بر پايه پروتئين اســت. واكسن شركت فايزر بر 
پايه RNA  ، اما واكسن آكسفورد بر پايه DNA است. 
واكسن هاي چيني و روسي هم وجود دارد در ايران هم 
روي واكسن مشــغول به كار هستند. البته بعيد است 
كه واكسن داخلي در كوتاه مدت بتواند 100ميليون 
دوز توليد كند و شــايد بتواند تنها 16ميليون توليد 
كند. تمام واكسن ها تحت استانداردهاي بين المللي 
توليد مي شوند. تمام اين اقدامات براي محاصره كردن 

ويروس است. بنابراين براي ايمن كردن جمعيت يا بايد 
70درصد يك جامعه مبتال شوند يا واكسينه شوند. يا 
اينكه از روش هاي قرنطينه و رعايت بهداشت فردي و... 
استفاده شود. واكسيناسيون وسيع در هيچ كشوري تا 
6 ماه ديگر قابل انجام نيست. شركت هاي فايزر و مدرنا 
سفارش هاي زيادي گرفته اند و نمي توانند به اين سرعت 
توليدات بيشتري داشته باشند. هر چند كه تكنولوژي 
توليد واكسن خيلي پيچيده نيست و نبايد آن را سياسي 
كرد و اعالم شود كه واكسن فالن شركت بهتر از شركت 
ديگر اســت. به هر حال كشــورهاي ديگري هم اين 

واكسن را توليد كرده اند.
به اعتقاد شما داليلي كه ســبب شده تا واردات 

واكسن از اين 2 كشور ممنوع شود، چيست؟ 
ما نگران دســتكاري هاي ژنتيك در اين واكســن ها 
هستيم. شواهدي وجود دارد كه تالش برخي كشورها 
براي دسترســي به بانــك ژنتيك يا بــه بياني ژنوم 
مردم ايران انجام شده اســت. اين مطلب مي تواند در 
حمله هاي بيولوژيك مردم يك كشــور نقش اساسي 
داشته باشد. به هر حال مسائل شناخته نشده در مورد 
واكســن زياد اســت و بايد محتاطانه به موضوع نگاه 

 براي ايمن شدن جمعيت
 بايد 50ميليون نفر واكسينه شوند

يك روز پس از ممنوعيت خريد واكســن از آمريكا و 
انگليس نقد و نظرها در اين باره ادامه دارد. در شبكه هاي 
اجتماعي بحث و گفت وگو باال گرفته است و مسئوالن 
دولتي مي گويند: خريد واكسن خارجي به كلي منتفي 
نشده و ورود واكسن انگليســي و آمريكايي از دستور 
كار ايران خارج شده است. به گزارش همشهري، رئيس 
جمعيت هالل احمر گفته است كه به دستور دولت، اين 
جمعيت مأمور شده است تا از چين واكسن تهيه كند. 
همزمان خبرهايي مي رسد مبني بر اينكه خريد واكسن 
از هند و روسيه نيز جزو گزينه هاي دولت است. همزمان 
سخنگوي اين جمعيت هم گفته  رايزني ها براي خريد 
واكسن از كشورهاي شرقي ادامه دارد، اما واردات محموله 
فايزر به كلي منتفي شده است. اگرچه حاال واردات اين 
واكسن با فرمان مقام معظم رهبري به كلي ممنوع شده 
است، اما واقعيت اين است كه پيش ازاين حكم نيز ايران 
برنامه اي براي خريد واكســن فايزر از آمريكا نداشت و 
آنچه قرار بود به دســت ايران برسد يك محموله 150تا 
200هزار دوزي واكسن بود كه توسط جمعي از ايرانيان 
خارج از كشور به ايران اهدا شده بود. در دنيا شركت هاي 
مختلفي در حال توليد واكسن هستند، فايزر و مدرنا از 
اين جهت بيشتر شناخته شده اند كه زودتر توانسته اند 
مجوز اضطراري ســازمان جهاني بهداشت را دريافت 
كنند. همزمان با آنها واكسن آكسفورد با نام آسترازنكا 
كه ايمني 90درصدي ايجاد مي كند هم با دريافت مجوز 
اضطراري به عنوان سومين واكسني است كه در جهان 
مورد توجه قرار گرفته است. نيويورك تايمز از زمان پيش 
توليد نخستين واكسن ها، ســايتي را براي ثبت لحظه 
به لحظه وقايع واكسن راه اندازي كرده است. ايران هم 

از جمله كشورهايي اســت كه تحوالت مربوط به توليد 
واكسن اش دراين سايت ثبت شده است. طبق اطالعات 
اين سايت 43واكسن كرونا در فاز يك است، 20واكسن در 
فاز 2و 20واكسن هم وارد فاز 3شده اند. توليدات 7شركت 
به صورت محدود در حال پيشروي است و 3واكسن هم 
براي توزيع همگاني مجوز گرفته اند كه اين 3فايزر، مدرنا 
و آسترازنكا هستند. در ايران به دليل محدوديت هايي 
كه براي حمل ونقل و انتقال فايزر وجود داشــت و نيز 
محدوديت هاي تحريم خريد واكسن آمريكايي از دستور 
كار خارج بود به جز اقدامي كه براي خريد واكســن از 
كواكس انجام شده است. يكي از مسيرهايي كه ايران 
مي رفت، خريد محموله اي واكسن از هند بود. جايي كه 
آسترازنكا واكسن مورد تأييد آكسفورد در آنجا توليد 
مي شود. هند كشوري است كه زيرساخت هاي مناسبي 
براي توليد واكسن دارد و بخشي از واكسن هاي خارجي 
در اين كشور توليد مي شود. افزون بر اين ساخت واكسن 
كروناي هندي را هم در دســتور كار دارد. محمدحسن 
قوسيان مقدم، دبيركل جمعيت هالل احمرگفته: »بعد 
از فرمايشات رهبر معظم انقالب، در جمعيت هالل احمر 
با رايزني كه انجام داديم تصميم بر اين شد كه از پذيرش 
واكســن فايزر خودداري كنيم؛ اما كماكان براي خريد 
از كشورهاي شــرقي، كارهايي را نيز انجام مي دهيم و 
اميدواريم هرچه زودتر واكسن توليد خودمان عملياتي 
شود. 3 كشور هند، چين و روسيه در شرق، واكسن هايي 
دارند كه مي توانيم روي اينها فكر كنيم و البته احتمال 
خريد از چين بيشتر است.« او ادامه داد:  »به درخواست 
وزارت بهداشت، دنبال واردات يك ميليون دوز واكسن 
كرونا هستيم كه به احتمال زياد از چين و يا اگر مشكلي 

پيش آمد، از هند يا روسيه وارد مي كنيم.«
پيش از اين يك محموله واكسن چيني به ايران وارد شده 
بود كه نتوانست مجوزهاي سازمان غذا و دارو را دريافت 
كند. در چين اما چندين شركت در حال توليد واكسن 
هستند و اين كشور واكسيناسيون داخلي را با توليدات 
خودش شروع كرده است. قوســيان مقدم درباره زمان 
واردات واكسن كرونا توسط هالل احمرگفت: »نمي توانيم 
زمان اعالم كنيم؛ چراكه واكسن كرونا ويژگي خاص خود را 
دارد؛ برخي كشورها در مراحل توليد واكسن كمك كردند 

و كشورهاي سازنده اولويت را با اين كشورها قرار داده اند 
و از نظر قيمت فاكتورهاي مختلفي دارد. محصولي نيست 
كه فراوان و در دسترس باشد و حق انتخاب داشته باشيم 
كه كدام بهتر اســت؛ ضمن اينكه بايد از نظر بهداشتي 
تأييديه داشته باشد و خريد راحتي نيست كه بگوييم 
فردا وارد مي كنيم.« دبيركل جمعيت هالل احمر اضافه 
كرد: »به هرحال ما عضو فدراسيون بين المللي هستيم و 
با صليب سرخ و هالل احمر كشورها ارتباطاتي داريم و از 

اين كانال ها استفاده مي كنيم.«

 ایران واکسن خارجی می خرد
آمریکایی و انگلیسی نه 

همه واکسن هایی که ممکن است سرنوشت جهان را تغییر بدهند
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زهرا جعفرزاده
خبرنگار

شرايط مناسب و مورد انتظار 
اعمــال محدوديت هــاي 
هوشمند از ابتداي آذر رنگ 
كرونا را در بسياري از شهرهاي 
كشور كم رنگ كرده و شاهد 
بازگشايي مسيرهاي جاده اي 
شــهرهايي با وضعيت زرد و 
آبي هستيم. براســاس آمارهاي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــكي كاهش80 درصدی بستري ها و 70 
درصدي فوتي ها رنگ جديدي به نقشه كرونا اضافه كرده 
و تعداد قابل توجهي از شهرهاي كشورمان در وضعيت 
رنگ آبي و كم خطر قرار گرفته اند. هر چند كه همچنان 
يك نگراني از تكرار وضعيت پاييز در زمستان با بازگشايي 
دوباره مسيرها و البته شيوع كرونايي كه اين بار از سوغات 
انگلستان براي كشورهاي مختلف است، وجود دارد. مدتي 
است كه كروناي انگليســي با وضعيتي مبهم بسياري از 
كشــورها را درگير كرده و 2 مورد مشكوك هم در ايران 
گزارش شده است؛ ويروســي كه هيچ عالئمي متفاوت 
از كوويد-19ندارد و شــيوعش مي تواند منجر به تكرار 

فاجعه اي ديگر در كشورمان شود. 

شهرهاي آبي اما شكننده
طبق اعالم عليرضا رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با 
كرونا به جز وضعيت قرمز و بحراني در 7 شهر، 30 شهر 
نارنجي، 219 شهر زرد و 192 شهر در وضعيت آبي قرار 
دارند. مازندران برخالف ساير استان هاي كشور نتوانست 
شيوع كرونا را پس از اعمال محدوديت هاي سراسري اول 
آذر كنترل كند و شيب ابتال به كرونا در شهرهاي آن نزولي 
نشد. گلستان و گيالن هم با وجود اينكه شهر قرمز روي 
نقشه آنها ديده نمي شود اما وضعيت آنها هم بحراني به نظر 
مي رسد و به مراقبت بيشتر نياز دارند. البته كه تهران و البرز 
هم به تازگي به جمع اســتان های كم خطر از نظر شيوع 
كرونا پيوسته اند. در ميان شــهرهاي با رنگ آبي نام قم، 

مشهد، اهواز، ايالم، بوشهر و زاهدان خودنمايي مي كند.
معاون علوم پزشكي ايالم در اين باره به همشهري مي گويد: 
بيشتر از يك سوم جمعيت استان و عمده اصناف و ادارات 
در شهر ايالم واقع شده اند و زماني اين شهر حتي وضعيت 
سياه را هم تجربه كرد. حاال با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و اعمال محدوديت ها خوشبختانه توانستيم از وضعيت 
سياه و قرمز شاهد شهرهايي به رنگ زرد و آبي باشيم. با 
اين حال و به رغم كاهش ميزان مرگ ومير و بستري هاي 
كرونا در مركز استان، آبي شدن وضعيت در اين شهر را هم 
چندان وضعيت خوشحال كننده اي نبايد تصور كنيم چرا 
كه تجربه نشان داده با بهتر شدن وضعيت، عادي انگاري 
ميان مردم و بي توجهي به پروتكل هاي بهداشتي بيشتر 
مي شود. جميل صادقي فر مي افزايد: هر زماني كه مردم 
و اصناف وضعيت را مناســب تر مي بينند، ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي نيز پايين تر مي آيد. اما شهروندان 
بايد بدانند كه مبارزه با بيماري كرونا تمام نشده و ممكن 
است مجددا غافلگير شويم. اگر پروتكل ها رعايت نشود 
پيش بيني ما اين است كه در بهمن و اسفند ماه باز هم شاهد 
تكرار بحران كرونا در استان باشيم. صادقي فر با بيان اينكه 
بايد در اين وضعيت آموزش هاي همگاني پررنگ تر ديده 
شود، تأكيد مي كند: حاال كه روند بيماري كاهش داشته، 
مردم بايد شــيوه نامه هاي بهداشتي را بيشتر از گذشته 

رعايت كنند تا بتوانيم زنجيره ابتال را قطع كنيم.
 

وضعيت تردد بين شهرها
عالوه بر نگراني هايي كه از اعالم شــدن وضعيت آبي در 
شهرها و بازگشــت مردم به همان روزهاي بدون رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي وجود دارد، حذف محدوديت 
ترددهاي بين شهري هم اين نگراني ها را دو چندان كرده 
است. صبح ديروز ســتاد مبارزه با كرونا از برقراري تردد 
بين شهرهاي زرد خبر داد و رفت وآمد به مركز استان و 
212شهر زرد كشور بدون دريافت مجوز امكان پذير شد. 
رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا 
در اين باره مي گويد: در آخرين گزارش ارائه شده اعالم شد 
كه تعدادي از شهر هاي كشورمان از گروه نارنجي به گروه 
زرد تغيير وضعيت پيدا كردند و ورود و خروج خودرو ها با 
پالك غيربومي با يك استثنا بالمانع است. به گفته سرهنگ 
احمد شيراني، اســتثناي تردد در شهر هاي زرد مربوط 
به خودرو هايي است كه پالك بومي شهر هاي گروه نارنجي 
را دارند. اين پالك ها مجاز به تردد در هيچ يك از شهر هاي 
كشور نيستند؛ به عنوان مثال اگر خودرويي داراي پالك 
متعلق به شهري با وضعيت نارنجي باشد، نه اجازه خروج از 
آن شهر را دارد و نه اجازه ورود به شهر ديگر و بديهي است 
كه درصورت رويت چنين خودرو هايي دوربين ها و مأموران 
نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند كرد. شيراني همچنين 

از تداوم منع تردد شبانه از ساعت 21تا ۴ صبح خبر داد.
   

محدوديت هاي كرونا قرار نيســت تا ابد ادامه پيدا كند، 
با اين حال تا زماني كه كرونا در كشور وجود دارد، حتي 
اگر روزبه روز روندي كاهشــي پيدا كند، مردم بايد اين 
محدوديت ها را جدي گرفته و رعايت كنند و بدانند تغيير 
وضعيت شهرها به معناي از بين رفتن اين ويروس كشنده 
نيست. عادي انگاري مي تواند بار ديگر كشور را در شرايط 

بحراني قرار داده و بر تعداد جان باختگان كرونا بيفزايد.

آبي مشروط كرونا

فاطمه عباسي
خبرنگار

نمای نزدیک

وضعیت رنگ بندي مراکز استان ها
وضعیتنام شهر
قرمزساري

نارنجيرشت و گرگان

اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، 
بجنورد، بندرعباس، یاسوج، 

بیرجند، تبریز، تهران، خرم آباد، 
زنجان، سمنان، سنندج، شهرکرد، 

شیراز، قزوین، کرج، کرمان، 
کرمانشاه، همدان، یزد

زرد

اهواز، ایالم، بوشهر، زاهدان، قم، 
آبيمشهد
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قانون مقابله با آدم ربایي
 به بازنگري نياز دارد

 
يكــي از مهم تريــن اصــول پذيرفته شــده 
بين المللي، حق آزادي تن و آزادي اشــخاص 
است كه در قانون اساســي جمهوري اسالمي 
ايران نيز در اصول 22، 32و 33درباره آن صحبت شــده است. به موجب 
اين اصول، حيثيت و جان اشــخاص مصون از تعرض است؛ هيچ كس را 
نمي شود دستگير كرد يا او را از حضور در محل اقامت خود ممنوع و مجبور 
كرد تا در محل ديگري اقامت كند. بازداشت غيرقانوني، توقيف اشخاص 
و آدم ربايي از مصاديق اين اصول قانون اساسي است كه مقررات متعددي 
در قوانين جزايي كشور در باب ضمانت اجراي اين اصول و شرايط تحقق 
و عناصر مادي و معنوي و قانوني آن اختصاص يافته است. جرم آدم ربايي 
با توجه به تبعات روحي و رواني شديد آن، ويژگي خاصي دارد و قانونگذار 
مجازات سنگين تري نســبت به ســاير مصاديق جرم عادي؛ جرم هاي 
محدود كننده حق آزادي تن و آزادي اشخاص، براي اين بزه مقرر داشته 
است. در تعريف آدم ربايي مي توان گفت كه آدم ربايي عبارت است از سلب 
آزادي تن و انتقال يك شــخص زنده بدون رضايت او از محلي به محلي 

ديگر با زور و تهديد.
در قوانين موضعي كشور توجه خاصي به اين بزه شده است. مواد 203و 
204قانون مجازات عمومي و قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص 
مصوب 1353، قوانيني هســتند كه با وضع مــاده 621 قانون مجازات 
اسالمي نسخ شــده اند. به موجب ماده 621قانون مجازات اسالمي، هر 
كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصــد انتقام يا به هر منظور ديگر با 
تهديد يا حيله يا هر نحو ديگري شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد 
يا مخفي كند، به حبس از 5 تا 15سال محكوم خواهد شد. درصورتي كه 
سن مجني عليه كمتر از 15سال تمام باشد، يا ربودن توسط وسايل نقليه 
انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب 
به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد. اگر مجرم حين رباييدن 
شخص، به جرائم ديگري مرتكب شود، به مجازات هاي تعيين شده، محكوم 
مي شود. به موجب اين ماده، يكي از شروط اصلي تحقق جرم آدم ربايي، 
عمل مادي ربودن اســت كه الزمه آن انتقال شــخص از مكاني به مكان 
ديگري است كه اين انتقال بدون رضايت خود بايد انجام شده باشد. جرم 
آدم ربايي ازجمله جرائم عمدي تلقي مي شــود و فرد مجرم بايد با قصد 
ربودن يك انسان زنده بدون رضايت خود او به انتقال و جابه جايي شخص 
اقدام كند. بنابراين اگر فردي بدون اطالع در خودروي فرد ديگري حاضر و 
به موجب اين حضور جابه جا شود، جرم آدم ربايي تحقق نمي يابد. به موجب 
ماده621قانون مجازات اسالمي، جرم آدم ربايي 5تا 15سال است و قاضي 
مي تواند تحت شرايط و اوضاع و احوال خاص، مقدار مجازات مجرم را به 

موجب آن تعيين كند. 
ميزان محكوميت مي تواند حداقل تا حداكثر باشد اما در چند مورد خاص 
قاضي مكلف به تعيين حداكثر مجازات 15سال است و اجازه ندارد كمتر 
از 15سال حكم بدهد. مورد اول: اگر ســن مجني عليه از 15سال كمتر 
باشد؛ ربايش كودكان زير 15سال به موجب قانون حداكثر مجازات است. 
اين مورد يك اســتثنا دارد. قانونگذار در ماده 631 نوزادان را از اين ماده 
مستثني دانسته و مقرر كرده است هر كسي طفلي را كه تازه متولد شده، 
بدزد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگر يا متلعق به زن ديگر غير از 
مادر طفل قلمداد كند، به 6 ماه تا 3 ســال حبس محكوم مي شود. به نظر 
مي رسد كه ماده 631 قانون اساســي نقض غرض ماده  621آن قانون در 
صيانت از كودكان در مقابل اين بزه خشونت بار است. مورد دوم؛ اگر مجرم 
موقع ارتكاب به جرم از وســايل نقليه اســتفاده كرده باشد، به حداكثر 

مجازات محكوم مي شود. 
وسيله نقليه با رشد تكنولوژي مي تواند مصاديق گوناگوني به خود گيرد كه 
آدم ربايي توسط خودرو، كشتي و هواپيما از مصاديق آن است. استفاده از 
هر يك از اين وسايل موجب تشديد مجازات مي شود. مورد سوم؛ درصورتي 
كه در جريان آدم ربايي، آسيب جسمي يا حيثيتي به مجني عليه وارد شود، 
قاضي بايد حداكثر مجازات را براي مجرم درنظر بگيرد. البته اين آسيب 
بايد به صورت عمد به مجني عليه وارد شده باشد، اگر مجني عليه به دليل 
حادثه اي خارج از اراده مجرم آسيبي ببيند، از موجبات تشديد مجازات 
مجرم نيســت. ماده 621قانون مجازات اســالمي درصورت اجرا به نحو 
صحيح مي تواند نقش بازدارندگي خود را به نحو مناسب نشان دهد ولي در 
غير اين صورت، عفو و بخشودگي و تعليق و هر عللي كه موجب عدم اجراي 
صحيح مجازات مربوطه شود، موجب نقض غرض قانونگذار و بي تأثير بودن 

اين مقررات مي شود.
مجازاتي كه قانون براي جرم آدم ربايي درنظر مي گيرد، قابل قبول است 
و همانطور كه گفته شد اگر قانون به درســتي اجرا شود، مي تواند نقش 
بازدارنده هم داشته باشد. خود قانون مشكلي ندارد اما مشكل در اجراي 
قانون داريم. تا جايي كه من اطالع دارم و بــا توجه به پرونده هايي كه در 
زمان قضاوت و در زمان وكالت مشاهده كرده ام، خوشبختانه ديوان عالي 
كشــور نســبت به موارد خاص خيلي جانب احتياط را رعايت كرده و از 
تخفيف هاي بي مورد يا تبديل احكام به مجازات هاي كمتر از 15ســال 
پرهيز مي كند، به ويژه درخصوص رباييدن كودكان زير 15سال؛ تا جايي 
كه من از ســوابق موجود مطلع هســتم، با اين موضــوع، جدي برخورد 
مي شود ولي ماده قانوني 631 است كه كمي آثار اين قانون را متزلزل كرده 

است. اين قانون براي زمان خاصي تدوين شده است.
در اجراي قانــون بايد شــرايط روز را هم در نظر گرفت. امروزه با رشــد 
تكنولوژي و گسترش فضاي مجازي شــايد عمل ربايش بدون اقدامات 
فيزيكي اتفــاق بيفتد، شــايد از طريــق فضاي مجــازي و آدرس هاي 
گمراه كننده يا ترغيب اشخاص به اشكال مختلف، دزدي انجام شود. اين 
متخصصان هستند كه بايد بررسي كنند تا مشخص شود جرائمي كه در 
جريان استفاده از فضاي مجازي مرتكب ربايش شده اند يا نه، اينكه قوانين 
بايد مورد بازنگري قرار داد. هرچند خود قانون هم اشــاره كرده است در 
آدم ربايي، افراد، مستقيم يا با واسطه رباييده مي شوند. منظور از واسطه 
مي تواند شخص يا اپليكيشن و نرم افزار باشد. با وجود تكنولوژي هاي جديد 

و با توجه به مقتضيات روز، بايد تغييراتي در قوانين ايجاد كرد.

يادداشت يك

آدمربایی
این شماره

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

 اخبار آدم ربایي یا گروگانگيري گرچه از اخبار قتل و كشتار مستقيم درجه خشونت كمتري دارد 
اما یکي از خشن ترین رویدادها محسوب مي شود. در تعریف حقوقي آدم ربایي آمده است: به 
دزدیدن انسان براي رسيدن به مقاصد مختلف همچون اجتماعي، سياسي و اقتصادي اطالق 
مي شود؛ در واقع، آدم ربایي به معناي سلب آزادي تن دیگري بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابه جایي از محلي به محل دیگر 
است. این رویداد در تمام دنيا به وقوع مي پيوندد اما زمينه وقوعش در كشورهایي با سطح امنيت پایين مانند افغانستان و نيجریه بيشتر 
فراهم است و حتي شاهد گروگانگيري هاي دسته جمعي در این مناطق هستيم، نمونه تلخش این حادثه است: »در حمله اي مسلحانه به 
مدرسه اي در شمال نيجریه بيش از 300دانش آموز ربوده شدند«. در اكثر مواقع، آدم ربایي در حوزه كالن بيشتر اهداف سياسي و در درجه 
بعد، اهداف اقتصادي را دنبال مي كند. در ایران نيز مانند بقيه نقاط دنيا گهگاه این اخبار به گوش مي رسد كه البته كمتر موردي بوده است 
كه گروگانگيري منجر به تحقق اهداف گروگانگيران شده باشد. »آدم ربایي در ایران به دليل مجازات سنگيني كه براي آن تعيين شده 
است، بسيار كم اتفاق مي افتد«. این حرف حامد كوشکي، معاون دادستان و انقالب شهرستان هرسين استان كرمانشاه است كه معتقد 
است تدابير قانونگذاران سهم عمده اي در كاهش اینگونه جرائم داشته است. نظر او را درباره مصادیق آدم ربایي پرسيدیم و خواستيم 

كه از مجازات این جرم در ایران صحبت كند.

چه تهدیدها و رفتارهایي مصادیق آدم ربایي محسوب 
مي شوند؟

هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا بــه قصد انتقام يا به هر منظور 
ديگر با تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شــخصاً  يا توســط ديگري 
شخصي را بربايد يا مخفي كند، مرتكب جرم آدم ربايي شده است. براي 
نمونه، مصداق نوزادربايي اين است كه كسي طفلي را كه تازه متولد 
شده است، بربايد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق 
به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد كند. بنابراين، براي تعريف هر 
جرمي بايد به ماده قانوني و عنصر قانوني آن رجوع كرد كه قانونگذار 
صرف ارتكاب به آن رفتار را جرم انگاري تلقي كرده و براي مرتكبين 
آن مجازات در نظر گرفته است. براي بيان مصاديق اين جرم بايد به 
مواد قانوني )عنصر قانوني( و رفتار عادي كه از مرتكب اين جرائم سر 
مي زند، توجه كرد كــه در مواد 621و 631قانون مجازات اســالمي 

مصوب 1375احصا شده اند.
در پرونده هاي مربــوط به آدم ربایــي، انگيزه هاي 

آدم ربایان بيشتر چه بوده است؟ 
آدم ربايي از آن دسته جرائمي است كه متوقف به خود نبوده و غالباً 
زمينه ســاز جرائم بعدي مثل هتك حيثيت، مطالبــه وجه يا مال، 
ســرقت يا حتي مبناي اعمال و وقايعي با انگيزه مشــروع همچون 

ازدواج است. نتايج حاصل از پرونده هاي آدم ربايي حاكي از آن است 
كه اغلب آدم ربايي ها داليل اقتصادي داشته و هدف آدم ربايان اخذ 
پول و تسويه حساب مالي است. بعضي از موارد نيز اقدام به آدم ربايي 
براي ازدواج با يكي از بستگان نزديك فرد ربوده شده يا خود شخص 
ربوده شده  بوده است. طبق نتايج به دســت آمده مشخص شده كه 
انگيزه بدهي حاصل از معامالت غيرقانوني مواد مخدر سهم عمده اي 
در وقوع اين جرم داشــته و انگيزه مالي نيز كه قسمت عمده آن به 
مواد مخدر ختم مي شود، بي تأثير نبوده است. در واقع مي توان گفت 
قريب به 50درصد آدم ربايي ها مســتقيم يا غيرمستقيم به موضوع 

مواد مخدر مرتبط بوده است.
مجازات آدم ربایي كه جرمي خشن و غيرانساني است، 

چيست؟
آدم ربايي از جرائمي اســت كه از قديم االيام به عنوان جرمي شديد با 
مجازات سنگين پيش بيني شده است به طوري كه در مجمع القوانين 
حمورابي، مجازات اين عمل اعدام بوده است. فقيهان مسلمان در مورد 
ربايش انسان نظرات مختلفي ارائه كرده اند، برخي مجازات مرتكب را 
تعزير، برخي قطع يد به عنوان سرقت، برخي قطع يد به عنوان مفسد 
في  االرض و باالخره بعضي هم مجــازات آن را قطع يد به عنوان يك 
جرم مستقل دانســته اند و با توجه با اينكه امام خميني )ره( در كتاب 

 گفت وگو با حامد كوشکي، معاون دادستان و انقالب شهرستان هرسين استان كرمانشاه 
درباره مصادیق آدم ربایي و مجازات این جرم در ایران 

50درصد آدم ربايی ها به مواد مخدر مرتبط است
تحريرالوسيله، مجازات آدم ربايي را تعزير )مجازاتي كه ميزان و نوع 
آن در شرع مشخص نشده و قانونگذار آن را تعيين مي كند( دانسته اند، 
قانون ايران نيز براي آدم ربايي مجازات تعزيري مشخص كرده است. 
طبق ماده 621كتاب »تعزيرات قانون مجازات اســالمي«، مجازات 
جرم آدم ربايي ســاده، حبس از 5تا 15سال است. درصورتي كه سن 
مجني عليه كمتر از 15سال يا ربودن با استفاده از وسيله نقليه باشد يا 
به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر 
مجازات يعني 15سال حبس محكوم خواهد شد و درصورت ارتكاب 

جرائم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.
به نظر شما قوانين آدم ربایي بازدارنده است؟

نظر به اينكه قانونگذار يكي از شديدترين مجازات هاي حبس تعزيري 
را براي مرتكبين اين بزه درنظر گرفته است،  مي توان گفت اين تدبير 

حكيمانه قانونگذار سهم عمده اي در كاهش اين جرائم داشته است.
موقعيت آدم ربایي، خطرناك و پر از استرس و ترس 
است. درصورتي كه كســي در این موقعيت قرارگرفت، واكنش 

درست شخص گروگان گرفته شده و اطرافيانش چه باید باشد؟
در اين مواقع شخص گروگان گرفته شده و خانواده وي بايد خونسردي 
خود را حفظ كرده و خانــواده او بايد در نخســتين فرصت با نيروي 
انتظامي موضوع را در ميان گذاشــته و از هرگونه اقدام خودسرانه و 
احساسي اجتناب كنند و نهايت همكاري و همراهي الزم را با مرجع 
انتظامي داشته باشند. با توجه به مجازات شديدي كه در قانون براي 
مرتكبين به اين جرائم لحاظ شده است و با حساسيت زياد قانونگذار 
از آن جهت كه آدم ربايي ازجمله جرائم عليه اشخاص است، اكثريت 

قريب به اتفاق آدم ربايان در چنگال قانون گرفتار شده اند.
آیا شــما اطالعي دارید كه آمار آدم ربایي در سطح 

كشور كاهش یافته است یا روند صعودي داشته؟ 
آمار آدم ربايي در كشور نه تنها افزايش نداشته، بلكه آمارها حاكي از 
آن است كه تعداد اين پرونده ها سير نزولي داشته و طبق بررسي هاي 
به عمل آمده در حــوزه جرائم جنايــي در زمينــه آدم ربايي درصد 
قابل توجهي كاهش داشته ايم. علت كاهش آمار آدم ربايي را مي توان 
عمدتاً نتيجه مجازات شــديد درنظرگرفته از ناحيه قانونگذار براي 

مرتكبين اين جرائم درنظر گرفت.

گروگانگيري به روايت آمار 
بيش از 20گروگانگيري در سال99 در ايران رخ داده است

ربوده شدن، اتفاقي دلخراش است كه شايد خاطره آن تا پايان عمر همراه 
فرد باشد. در سال 99بيش از 20گروگانگيري اتفاق افتاده كه در تمام آنها 
از زور استفاده شده است. انگيزه اغلب آنها نيز اختالفات مالي  يا به دست 
آوردن پول بوده است. بســياري از گروگانگيرها، مامورنماهايي هستند 
كه در نقش پليس به دنبال طعمه خود مي روند و در فرصت مناســب او 
را مي ربايند. گرچه در بسياري از موارد با دستگيري گروگانگير غائله با 
خوشي پايان مي يابد اما نبايد خوش بين بود، بايد زنگ خطرها را شنيد 
و برايش چاره اي انديشيد. در اين گزارش به چند گروگانگيري در سال 

99اشاره شده و جزئيات آن را بررسي كرده ايم.

شرور ميليون دالري
درباره مهم ترين و خبرسازترين گروگانگيري هاي دهه 90 در ايران

در يك سال، تعداد زيادي گروگانگيري در شهرهاي مختلف كشور صورت 
مي گيرد و از آنجا كه برخي از آنها به داليل مختلف سياسي و قانوني، رسانه اي 
نمي شوند نمي توان آمار دقيق و درستي از تعداد حوادث به وقوع پيوسته داد. 
طي اين سال ها، برخي از اين حوادث گروگانگيري به شدت افكار عمومي را 
تحت تأثير قرار داده و در فضاي مجازي ســر و صداي زيادي به راه انداخته 
است. در فهرست پيش رو به برخي از خبرســازترين حوادث گروگانگيري 
در دهه 90پرداخته و در هر ســال به 2مورد اشــاره كرده ايم. با مراجعه به 
آرشيوهاي خبري و در بررسي حوادث گروگانگيري مشاهده كرديم بيش از 

95درصد گروگانگيري هاي دهه 90 از سوي مردان  انجام مي شود.

در كشاكش جان ها 
محبوب ترين گروگانگيري هاي تاريخ سينما كدام فيلم ها هستند؟

در اين بازي هميشــه همه  چيز براي به دســت  آوردن پول نيست. گاه 
انتقام و گاهي آغاز بازي بچه گانه اي، فيلم را به درامي مهيج يا تراژدي 
تأثيرگذاري بدل مي كند. ماجراي گروگا نگيرها و گروگان ها در سينما 
كم نبوده و نيست؛ داستاني كه همواره مورد توجه عالقه مندان به سينما 
و فيلم هاي مهيج قرار گرفته. اما در اين بخش تنها به چند نمونه خارجي 
آن اشاره شــده اســت. هرچند نمونه هاي موفق ايراني مانند »آژانس 
شيشه اي« يا »ارتفاع پست« در اين دســته مي توانست قرار گيرد اما 
قرار بر اين شد در اين مجال، تنها به فراگيرترين نمونه هاي جهاني اين 

ژانر اشاره شود.
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با توجه به مجازات 
شدیدي كه در قانون 
براي مرتکبين به این 

جرائم لحاظ شده 
است و با حساسيت 
زیاد قانونگذار از آن 
جهت كه آدم ربایي 
ازجمله جرائم عليه 

اشخاص است، 
اكثریت قریب به 

اتفاق آدم ربایان در 
چنگال قانون گرفتار 

شده اند

كاظم حسيني
حقوق دان

همواره اولویت در هر موضوعي، پيشــگيري است. در 
رویداد آدم ربایي نيز توصيه ما، پيشــگيري از وقوع این 
حادثه است. با رعایت چند رفتار ســاده مي توان خود 
و خانواده خود را از این حادثه دور نگه داشــت. آموزش 
فرزندان بسيار اهميت دارد. همچنان از اصول بسيار مهم 
تربيتي در خانواده ها باید این باشــد كه به فرزندانشان 

بگویند از محيط هاي ناشناخته و مراوده با افراد ناشناس 
پرهيز كنند. امروز تأكيد بسياري بر پرهيز از عضویت در 
شبکه هاي مجازي ناشناس مي شود. به آنها تأكيد كنيد 
كه تنها با افراد مورد اعتماد شــما صحبت و رفت وآمد 

داشته باشند. 
در خيلي از مــوارد، افراد گروگان گرفته شــده، افراد 
بي دفاعي مانند كودكان و زنان هستند. پس باید بيشتر 
جانب احتياط را رعایت كننــد و با جواهر و زیورآالت در 
محيط هاي عمومي و در معرض دید همگان ظاهر نشوند. 
از رفت وآمد در مســيرهاي خلوت و كم تــردد، به ویژه 
شــب هنگام، پرهيز كنيد. اگر در مسير خلوتي در حال 
رانندگي هستيد، مراقب صحنه هاي ساختگي تصادف و 
دعوا باشيد. در این موارد از خودروی خود پياده نشوید و 

حادثه را به پليس اطالع دهيد. هرگز با كساني كه شناخت 
زیادي از آنهــا ندارید، درباره امور شــخصي و به ویژه 

دارایي ها خود و خانواده تان صحبت نکنيد.
اگر در شــرایط وقوع آدم ربایي قرار گرفتيد، در درجه 
نخست باید خانواده فردي كه گروگان گرفته شده است 
آرامش خود را حفظ كنند و نکته بســيار مهم دیگر این 
است كه موضوع گروگانگيري را با غيردر ميان نگذارند. 
درصورت درميان گذاشــتن این موضوع بــا افراد غير، 
ممکن اســت گروگانگيران دست به عمل هيجاني زده و 
با احساسي عمل كردن منجر به اتفاق و حادثه ناگواري 
شــوند كه امکان جبران وجود نداشته باشد. در مرحله 
بعد، در اسرع وقت، با مركز فوریت هاي پليسي 110تماس 
گرفته و هرگونه درخواستي كه از طرف فرد یا اطرافيان 

گروگانگيران مطرح شده است را به پليس اطالع دهند تا 
اقدامات الزم صورت گيرد. در ماجراي گروگانگيري، مردم 
باید كاماًل به پليس اعتماد كنند و كار را به كاردان بسپارند. 
بعد از گزارش آدم ربایي به پليس و اطالع از گروگانگيري، 
بالفاصله تيمي مجرب از مأموران پليس آگاهي به بررسي 
موضوع مي پردازنــد و تحقيقات گســترده اي را براي 
شناسایي محل گروگان و دســتگيري گروگانگير آغاز 
مي كنند. بنابراین، خانواده فرد گروگان گرفته شده نباید 
وارد عمل شــوند و خود را به خطر بيندازند و كار را براي 
پليس ســخت كنند. نيروهاي زبده پليس در این مواقع 
با اســتفاده از اقدامات تخصصي و به شيوه هاي پليسي 
مي توانند بهتر از هر كسي مشکل را حل كنند و گروگان 

را نجات دهند.

رویداد آدم ربایي را
 با غير در ميان نگذارید 

سرهنگ محمد نادربيگي
 كارآگاه پليس آگاهي
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سمیرا رحیمی
روزنامه نگار

آدمربایی
این شماره

فیلم »مونیخ« 
استیون اسپیلبرگ 

براساس كشتار 
المپیك 1۹۷۲ و 

ماجراهاي پس از 
آن ساخته شده 

است؛ داستان 
تیمي از مأموران 

اسرائیلي كه سعي 
در پیداكردن و 
كشتن عامالن 

گروگانگیري و قتل 
ورزشكاران در 

مسابقات المپیك 
مونیخ 1۹۷۲ 

دارند. اين فیلم، 
پیچیدگي هاي 

اخالقي در كانون 
درگیري بین 

دو طرف را بسیار 
جذاب روايت 

مي كند

جديدترين آمار 
آدم ربايي در جهان 

براساس گزارش 
جهاني جرم و 

جنايت سازمان 
ملل متحد، در سال 
۲01۷منتشر شده 

است. اما عالوه 
بر اين گزارش، 

آمارهاي ديگري 
از نرخ آدم ربايي 
در جهان وجود 

دارد كه از زواياي 
مختلف به اين جرم 
نگاه كرده اند. براي 
مثال پايگاه آماري 

»استاتیستا« در 
سال ۲01۹آمار 

آدم ربايي با اهداف 
تروريستي را 

منتشر كرده است

دركشاكشجانها
محبوب ترين گروگانگيري هاي تاريخ سينما كدام فيلم ها هستند؟ 

در اين بازي همیشه همه  چیز براي به دســت  آوردن پول نیست. گاه انتقام و گاهي آغاز 
بازي بچه گانه اي، فیلم را به درامي مهیج يا تــراژدي تأثیرگذاري بدل مي كند. ماجراي 
گروگا نگیرها و گروگان ها در سینما كم نبوده و نیست؛ داستاني كه همواره مورد توجه 
عالقه مندان به سینما و فیلم هاي مهیج قرار گرفته. اما در اين بخش تنها به چند نمونه خارجي آن اشاره شده است. هرچند 
نمونه هاي موفق ايراني مانند »آژانس شیشه اي« يا »ارتفاع پست« در اين دسته مي توانست قرار گیرد اما قرار بر اين شد 

در اين مجال، تنها به فراگیرترين نمونه هاي جهاني اين ژانر اشاره شود.

سكوت بره ها 
از برترين تريلرهايي كه توانســت جوايز اسكار را درو كند. 
در اين فيلم، بوفالو بيل كه قاتلي ســريالي اســت، دختر 
سناتور آمريكا را مي دزدد و مي خواهد او را بكشد؛ فيلمي 
در ژانر وحشــت با مايه هاي روانشناســانه. بازي آنتوني 
هاپكينز و جودي فاستر در اين فيلم از به ياد ماندني ترين 

نقش آفريني ها در تاريخ سينماست.

فارگو
شاهكاري با داستاني پيچيده و شرايطي ويژه؛ اثري موفق در 
ژانر تريلر-كمدي. مارژ گاندرسون )فرانسس مك دورمند( 
ســعي مي كند بي اخالقي موجود در ماجراي ربوده شدن 
و گروگانگيري جري الندگار، توســط 2خالفكار خرده پا 
كه به واسطه شوهر الندگار براي سركيســه كردن پدر او 
برنامه ريزي شده را درك كند. تماشــاي فيلم »فارگو« با 
داستاني تاريك باعث مي شود كه دلتان براي مارژ بسوزد و 

دنياي پر از خوبي براي او و افراد شبيه او بخواهيد.

مخمل آبي
تريلري جنايي از ديويد لينچ درباره ماجراجويي مجرمان 
رواني. فيلم، درگير شدن مردي با گروهي از خالفكاران است؛ 
ازجمله خواننده يك كلوپ و گروهي از خالفكارهاي رواني 
كه فرزندش را ربوده اند. فيلم، يك تريلــر رازآلود وهم آور 
است. اين فيلم نئونوآر سوررئال است. داستان فيلم »مخمل 
آبي« با پيد شدن يك گوش قطع شــده شروع مي شود و با 
رفتارهاي خشن فرانك بوث )دنيس هوپر( نسبت به ايزابال 
روسليني كه پسرش به گروگان گرفته شده، ادامه مي يابد. 
اين فيلم ســفري ماجراجويانه و كابوس وار به يك شــهر 

كوچك در اياالت متحده است.

بعد از ظهر سگي
اين فيلم به كارگرداني سيدني لومت درباره نقشه سرقت 
از بانك است كه به مسيري اشتباه مي رود. 2 آدم معمولي 
مي خواهند براي اولين بار دست به خالف بزنند، ساني )آل 
پاچينو( و َســل )جان كازال( ســعي مي كنند از بانكي در 

بروكلين سرقت كنند. اما اين ســارقان دوست داشتني با 
گروگان ها دوست مي شوند و از مهلكه فرار مي كنند؛ اتفاقي 
كه در روانشناسي به سندروم استكهلم معروف است. اين 
فيلم از بهترين هاي تاريخ سينما در ژانر گروگانگيري است.

بهشت و جهنم
گوندو )توشــيرو ميفونه( مدير يك كارخانه توليد كفش 
اســت. او در تماسي تلفني با خبر مي شــود كه پسرش را 
گروگان گرفته اند. پول درخواستي گروگانگيران آنقدر زياد 
است كه همه  نقشه هاي گوندو براي خريد كارخانه كفش، 
نقش برآب مي شود. اما وقتي مشخص مي شود گروگانگيران 
به اشتباه پسر راننده او را به گروگان گرفته اند، با معمايي 
اخالقي مواجه شده و بايد تصميم بگيرد سرمايه اش را صرف 
آزادي پســر راننده كند يا خريد كارخانه. فيلم »بهشت و 

جهنم « از بهترين آثار كوروساوا است.

مونیخ
فيلم »مونيخ« استيون اسپيلبرگ براساس كشتار المپيك 
19۷2 و ماجراهاي پس از آن ساخته شده است؛ داستان 
تيمي از مأموران موساد كه ســعي در پيداكردن و كشتن 
عامالن گروگانگيري و قتل ورزشكاران در مسابقات المپيك 
مونيخ 19۷2 را دارند. اين فيلم، پيچيدگي هاي اخالقي در 
كانون درگيري بين دو طرف را بسيار جذاب روايت مي كند.

جان سخت
اين فيلم اكشــن بي نقصي اســت كه از زمان ساخت در سال 
1988 صدها بار تقليد شده است. داستان از اين قرار است كه 
مردي در نبرد با زمان، سعي مي كند كه نقشه گروهي از بد ذاتان 
را خنثي كند. تركيبي از هيجان، هوش و شوخ طبعي با بازي 
بروس ويليس در نقش پليسي باهوش به نام جان مك كلين 
كه وقتي گروهي تروريست، همسر او و بسياري ديگر را در يك 

جشن كريسمس به گروگان مي گيرند، وارد عمل مي شود.

كاپیتان فیلیپس
اثري از پل گريــن گرس كه براســاس داســتان واقعي 

آدم ربايي به سبك هالیوود
درباره گروگانگيري هايي كه با الهام از فيلم هاي سينمايي انجام 

شدند

بحث بر سر تأثيرگذاري مثبت يا منفي 
فيلم  ها و داســتان ها بر مخاطبانشان، 
بحثي به قدمت خلق آثار سينمايي و 
داستاني است. حتي در دوران فيلم هاي صامت هم ناظران اخالقي، مديوم 
سينما را به خاطر ترويج رفتارهاي ضداجتماعي و تشويق افراد به تقليد از 
فساد اخالقي و خشونت هاي نمايش داده شده در فيلم ها به باد نقد گرفته 
و توبيخ مي كردند. براي مثال فيلم »لندن پس از نيمه شب« اثر الن چيني 
عامل اصلي قتل زني جوان در ســال 1928در هايد پارك معرفي شــد. 
همچنين گفته مي شود نسخه اصلي فيلم »صورت زخمي« نرخ جرم و 
جنايت را در سال 1932افزايش داده است. بسياري از قلدرها و اراذل در 
انگلستان فيلم »پرتقال كوكي« استنلي كوبريك را عامل اصلي رفتارهاي 
تبهكارانه خود معرفي كرده اند  تا حدي كه كوبريك مجبور به توقف اكران 
فيلمش در بريتانيا شد. همچنين مارك چپمن قاتل جان لنون، خواننده و 
آهنگساز آمريكايي در دادگاه اعالم كرد  كه پس از خواندن كتاب »ناطور 
دشت« اثر جي. دي ســلينجر ايده قتل لنون به او الهام شده است و اين 

قتل را فصل بيست و هفتم از كتاب 26فصلي ناطور دشت توصيف كرد.
نمونه فيلم هايي كه قاتالن و تبهكاران، آنها را به عنوان منبع الهام بخشي 
خود معرفي كرده اند، بي شمار اســت. نكته قابل توجه اينجاست كه در 
جرائمي مانند قتل يا كشتارهاي دسته جمعي، مثل فاجعه اي كه پس از 
اكران فيلم »شواليه تاريكي« در آروراي كلرادو رخ داد و جواني 24ساله با 
الهام از فيلم، تماشاگران را به رگبار بست و جان 12نفر را گرفت، احتمال 
شباهت اتفاقي جرم با داستان فيلم و بي اساس بودن اعتراف قاتل يا مجرم 
در تأثيرگرفتن از يك فيلم باالتر است. اگرچه درمورد كشتار آرورا، مهاجم 
زمان دستگيري به پليس گفت »من جوكر هســتم«. اما در كل ادعاي 
متهم- مبني بر الهام گرفتن از شخصيت يك فيلم براي اجراي نقشه اش 
آن را باورپذيرتر مي نمايد. شايد به همين دليل است كه تعداد رويداد هاي 
آدم ربايي الهام گرفته شده از فيلم هاي ســينمايي، بسيار كمتر از تعداد 
ديگر جرائمي است كه مجرم تقصير آن را گردن فيلمي سينمايي انداخته 
اســت؛ چون آدم ربايي به نســبت قتل يا خرابكاري يا ديگر انواع جرائم 
لحظه اي، به زمان و هوش و منابع بيشتري نياز دارد. همچنين يك قاتل 
مي تواند انگشت اتهام خود را به راحتي  به سوي يكي از صدها هزار فيلم يا 
شخصيت هاي منفي اين فيلم ها كه در آن داستان قتلي به تصوير كشيده 

شده است، نشانه بگيرد.
يكي از قديمي ترين فيلم هايي كه داســتان آن دربــاره آدم ربايي بوده و 
الهام بخش يك آدم ربايي حقيقي شده است، »كالكتور« يا »مجموعه دار« 
نام دارد و محصول ســال 1965به كارگرداني ويليام وايلر است. داستان 
فيلم درباره جواني به نام فردي اســت كه با اختالالت رواني دســت به 
گريبان اســت. او دختر مورد عالقه اش را دزديده و در زيرزمين خانه اش 
محبوس مي كند و در نهايت باعث مرگ او مي شود. اين ايده، مورد پسند 
قاتالن سريالي لئونارد ليك و چالز نگ قرار گرفت. اين دو با شبيه سازي  
شخصيت فِِردي سياه چاله اي ايجاد كردند و با دزديدن قربانيان زن، آنها 
را در اين زندان محبوس مي كردند و يك به يــك جلوي دوربين، آنها را 
به قتل مي رساندند. همچنين گفته مي شود اين فيلم الهام بخش قاتل و 
آدم ربايي ديگر به نام كريستوفر وايلدر بوده است؛ مردي استراليايي كه 
در سال 1984، 8 زن را ربوده و به قتل رساند. در سال 1988هم مردي 
آمريكايي به نام رابرت بردال با الهام از شــخصيت فيلم كالكتور دست به 
ربودن مردان همجنس گرا و محبوس كردن آنها به مدت 6تا 8هفته در يك 
انبار كرد. او در نهايت به جرم قتــل 6نفر از زندانيانش به حبس ابد بدون 

بخشش محكوم شد.
فيلم »بازي بچه گانه3 « از ديگر فيلم هايي است كه نه به خاطر محتواي 

ترسناك و پوچش بلكه به خاطر جنايت هايي كه به آن نسبت داده شده  
است، از ذهن انگليسي ها پاك نمي شود. در سال 1993، 2كودك 10ساله، 
خردسالي به نام جيمز بلگر را ربوده و پس از مدتي به قتل رساندند و در ابتدا 
گفته شد اين كودكان با الهام از فيلم بازي بچه گانه دست به اين جنايت 
هولناك زده اند اما پليس بعد ها ارتباط ميان اين دو موضوع را انكار كرد. ولي 
يك سال پيش از آن، پرونده ربايش و قتل فجيع نوجواني به نام سوزانه كپر 
به دست 6نفر با اين فيلم ارتباطي مستقيم پيدا كرد زيرا آدم رباها در مدت 
زمان زنداني كردن و اذيت و آزار قرباني، از ديالوگ ها و آهنگ هاي اين فيلم 

براي آزار دادن و ترساندن او استفاده مي كردند.
فيلم »اره« از ديگر فيلم هاي خشونت باري است كه عواقب آزاردهنده اي 
هم به دنبال داشته اســت. يكي از موارد ارتكاب جرم مرتبط با اين فيلم، 
داســتان مادري از اهالي ساوت ليك در آمريكاســت كه پس از شنيدن 
مكالمه پسرش و دوســت او، مجبور شــد هردو را تحويل پليس دهد. 
زن صداي گفت وگوي پسر و دوستش را درحالي شنيد كه آنها مشغول 
برنامه ريزي و طراحي نقشه براي آدم ربايي، شكنجه و قتل چندين نفر، 
ازجمله دو دختربچه بودند. مكالمه دو پســر تا جايــي پيش رفت كه از 
جزئيات ساخت اتاق شكنجه اي مشابه فضاي فيلم اره هم سخن گفتند. 
پس از دستگيري، دو پسر اعتراف كردند براي اجراي نقشه آدم ربايي خود، 
دوربين ويدئويي هم تهيه كرده بودند تا مشابه فيلم اره، از تمامي جزئيات 

كار خود تصويربرداري كنند.
شبيه ســازي جنايت تنها مختص فيلم هاي هاليوودي نيست. باليوود 
هم تجربياتي مشابه داشته اســت. نمونه تقليد از فيلم در ارتكاب جرم 
در سينماي هندوستان به فيلمي به نام »ترس«،  محصول سال 1993با 
بازي شاهرخ خان تعلق دارد. اين فيلم مانند فيلم كالكتور، داستان جواني 
با عشقي وسواس گونه را نمايش مي دهد كه دختر مورد عالقه اش را دائما 
تعقيب مي كند، با نامزد دختر رابطه اي دوستانه برقرار مي كند و در نهايت 
دختر را مي دزدد. فيلم ترس به يكــي از پرفروش ترين فيلم هاي زمان 
خود تبديل شــد و از آنجا كه اكران فيلم هاي پرفروش در هندوســتان 
براي سال ها ادامه پيدا مي كند، تأثيرگذاري فيلم بر نرخ ارتكاب جرم هم 
22سال پس از اكران فيلم خود را نشان داد. در سال 2016مردي جوان 
در دهلي دختري 24ساله را به شيوه اي مشابه اين فيلم تعقيب كرده و در 
نهايت او را مي ربايد. اين مرد كه نيت خود از ارتكاب اين جرم را ازدواج 
با دختر مورد عالقه اش اعالم كرده بود، بعدهــا در اعترافاتش به پليس 
گفت كه شخصيت شاهرخ خان در فيلم ترس، الهام بخش او براي اجراي 

نقشه اش بوده است.

سمیرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

آدم ربايي ساختگي، مجازات سنگين ندارد 
گفت وگو با وكيل پايه يك دادگستري درباره گروگانگيري هاي ساختگي 

دختري كه مي خواهد رضايــت پدرش را براي ازدواج 
با پســر مورد عالقه اش جذب كند، پسري كه دنبال 
راهي براي فرار از تنبیه خانواده اســت، طلبكاري كه 
دنبال راهي براي رسیدن به پولش است و... . همه اينها 
آدم ربايي را راه آخر براي رســیدن به خواسته شان 
انتخاب كرده اند. آدم ربايي ساختگي يكي از اتفاقاتي 
است كه آمارش روزبه روز باالتر مي رود اما آيا آدم ربايي 
اگر ساختگي باشد، مجازاتي ندارد و مهم تر اينكه چرا 
در ايران رايج شده است؟ سیدمجتبي حسین پور، وكیل 

پايه يك دادگستري به اين سؤاالت پاسخ مي دهد.

آدم ربايي ساختگي 
چقدر در ايران رايج است و اين 

رواج چه دلیلي دارد؟
بســيار زياد اســت. جامعه اي 
كه مســائل اقتصــادي اش به 
حدي نابســامان است كه افراد 
نمي توانند به راحتي به مطالبات خودشــان برسند و فضا را 
براي آدم ربايي ســاختگي مهيا مي بينند، براي رسيدن به 
خواسته شان از اين حربه استفاده مي كنند اما خوشبختانه 
حداقل در تهران با توجه به ســابقه اي كه هســت و موارد 
مشابهي كه قضات ديده اند، نسبت به اين موضوع هشيارتر 
هستند و سعي مي كنند به راحتي در دام اين صحنه سازي ها 

نيفتند.
يعني دلیل فقط مشكالت اقتصادي است؟ 

نه،  به جز مشكالت اقتصادي، مسائل ديگري هم هست اما 
بيشتر پرونده ها اقتصادي است.

فكر مي كنید چطور اين راه براي رســیدن 
به هدف انتخاب مي شــود، ديدن فیلم هاي جنايي 

تأثیرگذار است؟ 
ديدن فيلم شــايد خيلي مؤثر نباشد، تماشاي صحنه ها يا 
كليپ هاي كوتاه روي ذهن، خيلي بيشتر از تماشاي يك 
فيلم با يك موضوع مشخص، تأثير مي گذارد. در يك كليپ 
يك صحنه را خيلي كوتاه و سريع مي بينيم ولي در همان 
چند ثانيه يا چند دقيقه اثــري را كه مي خواهد مي گذارد. 
فضاي مجازي تقريبا براي همه در هر سن و جنيستي قابل 
دسترسي است. دسترسي به اطالعات وجود دارد و به بالتبع، 
با يك سري رفتارهاي مجرمانه جديد هم مواجه مي شويم. 
تكنولوژي با ابزار نو، رفتار نو هم ايجــاد مي كند. خيلي از 
جرائم در زمان حال حاضر معلول پيشــرفت تكنولوژي و 
معلول تغيير رفتار ما هستند. ما دسترسي آزاد به اطالعات 
داريم ولي اين اطالعات غلط و ناقص است. مشكلي كه در 
استفاده از فضاي مجازي داريم، توانايي نداشتن در پااليش 
محتواســت؛ اينكه بدانيم اين محتوا درست است يا غلط، 
چيزي را كه ما مي خواهيم به ما مي دهد يا نه. مثال بچه اي 
در يك كليپ مي بيند با آدم ربايي مي شود خيلي از كارها 

را  انجام داد ولي آيا نتيجه اش را هم مي تواند ارزيابي كند؟ 
آدم ربايي ساختگي مجازاتي هم دارد؟ در 
بعضي از موارد ديده مي شود كه چون آدم ربايي اتفاق 
نیفتاده است، پرونده مختومه اعالم شده است. گفته 
مي شود مجازات آدم ربايي در حدي نیست كه بازدارنده 
باشد. وقتي مجازاتي براي آدم ربايي ساختگي نباشد، 

طبیعي است كه آمار اين اتفاق باال برود.
اول بايد مشخص شــود، چه جرمي اتفاق افتاده و بعد بايد 
برايش مجــازات در نظر گرفت. جرمي كــه در آدم ربايي 
ساختگي اتفاق افتاده افتراست؛ نسبت جرم به فردي داده 
مي شود كه درست نيســت و اتفاقا سوءنيتي هم بوده ولي 
مجازات سنگيني ندارد كه بخواهد بازدارنده هم باشد. در 
خصوص آدم ربايي واقعي به نظرم تا حدود زيادي مجازات 
بازدارنده است اما نكته  مهم اين اســت كه جرم آدم ربايي 
را در قانون مجازات اســالمي، به صورت كلي و عام داريم، 
جرائم تفكيك نشده و اين مسئله باعث مي شود اين جرائم 
به راحتي اتفاق بيفتد. مثال شايد اگر از گروگانگيري حرف 
بزنيم، در ذهن عامه تصوير خيلي خشن تري از يك آدم ربايي 
به ذهن مي رسد. ولي در قانون براي هر دو يك مجازات در 
نظر گرفته مي شود. مثال اگر شخصي را در فاصله 10متري 
اختيارش را سلب كنيم، مصداق آدم ربايي پيدا كند؛ در اين 
اتفاق فقط شخص سوار خودرو شده، مقاومت كرده و بعد 
پياده شده. در اتفاق ديگري هم شــخص كه يك نفر را از 
يك جايي دزديده، حبس كرده، شكنجه داده و تحت فشار 
مالي يا ســندي از او اخذ كرده، باز هم طبق قانون مصداق 
آدم ربايي است اما در واقع اينها با هم متفاوت است. بايد اينها 
درجه بندي شوند. كسي به خاطر طلب مالي كه نتوانسته 
وصولش كند، ناگزير و تحت فشار بدهكار خودش را مي دزد، 
شايد سوءنيتي نداشته باشد ولي آدم ربايي تحقق پيدا كرده 
است. مجازات اين آدم بايد خيلي متفاوت از كسي باشد كه 
آدم ربايي انجام مي دهد تا به مالي برسد يا به كسي آسيب 
برساند. اين جرائم اگر در قانون درجه بندي درستي شود، 
به نظر مي رسد كه مي شود جلوي آدم ربايي ساختگي را هم 
گرفت ولي در عمل براي كسي كه آدم ربايي ساختگي كرده، 

عامل بازدارنده اي وجود ندارد.
چون در ظاهر جرمي اتفاق نیفتاده مجازاتي 
هم نیست ولي هم خانواده و شخصي درگیر اين اتفاق 
شده و هم دستگاه قضا براي پیگیري وقت گذاشته. اينها 

بايد چطور جبران شود؟ 
هر جرمي كه اتفاق مي افتد، تبعات و اثراتي دارد، به خاطر 
همين مي گوييم مجازات كلي براي جرائم در نظر گرفته 
شــده ولي بايد اين جرائم طبقه بندي شوند. شايد توجيه 
قانونگذار اين باشد كه حداقل و حداكثر مجازات براي همين 
درجه و طبقه بندي است و اين قاضي است كه براي جرمي 
كه اثراتش زيانبار است، بايد مجازات بيشتري درنظر بگيرد. 
قانون تفكيك نمي كند جرائم با سوءنيت يا با اثرات مخرب تر، 
مجازات هاي سنگين تر هم مي خواهد ولي قاضي به عنوان 
كسي كه پرونده را مي ســنجد، بايد از ظرفيت هاي قانوني 

استفاده كند كه بازدارنده هستند. مديريت با قاضي است.

لیلي خرسند
روزنامه نگار

رواج آدم ربايي مجازي در آمريكا و اروپا
»آدم ها« در كدام كشورها بيشتر »ربوده« مي شوند؟

ربودن و زنداني كردن افراد با هدف اخاذي، گرفتن رشوه و حتي اهداف سیاسي 
يا خانوادگي، يكي از جرائم بین المللي اســت كه نرخ ارتكاب آن در جهان در 
سال هاي مختلف نوسانات زيادي را تجربه مي كند. بخشي از اين نوسان به دلیل 
رويكرد مختلفي است كه سازمان ها براي اســتخراج آمار دارند يا تعاريف مختلفي كه هر سازمان يا نهاد 
از آدم ربايي، ارتكاب جرم، نوع جرم و شیوه ثبت آن دارند. براي مثال سازماني نرخ آدم ربايي را براساس 
تعداد افراد قرباني محاسبه مي كند و ســازماني ديگر براساس دفعات وقوع جرم، فارغ از تعداد قربانیاني 
كه درگیر جرم بوده اند. از اين رو شايد نتوان اطالعات كامال دقیق و به روزي از نرخ آدم ربايي در كشورهاي 

مختلف به دست آورد.

براساس گزارش شركت مشــاور »كنترل ريسك« كه 
از سال 19۷5مسئوليت مشــاوره دادن به صنعت بيمه 
جهان را به عهده گرفته اســت، بســتر جهاني جرائمي 
مانند آدم ربايي در سال 2019دستخوش جهش هايي 
قابل توجه شــده اســت. براي مثال نرخ آدم ربايي در 
خليج گينه در 3 ماه آخر سال 2019به اوج خود رسيد 
و تنهــا در 2 ماه آخر ســال 9مورد آدم ربايــي با هدف 
اخاذي در اين منطقه رخ داده است. گفته مي شود نرخ 
آدم ربايي در خليج گينه به نسبت سال 2018افزايشي 
60درصدي داشــته اســت. از ديگر روند هاي درحال 
رشــد درباره آدم ربايي در مقياس جهاني، رواج يافتن 
آدم ربايي مجازي است. براساس گزارش كنترل ريسك، 
آدم ربايي مجازي در ســال 2019در چندين كشور از 
جمله آمريكا و اســپانيا رواج پيدا كرده است و همزمان 
گروه هاي تبهــكاري تكنيك هــاي اختصاصي خود را 
براي اين شــيوه از آدم ربايي ابــداع كرده اند. آدم ربايي 
مجازي شيوه اي از اخاذي اســت كه در آن تبهكاران با 
قرباني تمــاس گرفته و با شــيوه هاي مختلف او را قانع 
مي كنند كه يكي از عزيزانش را ربوده اند و درصورتي كه 
پول درخواســتي را پرداخت نكند، او را خواهند كشت. 
اين ســبك از آدم ربايي در برزيل و مكزيك آغاز شد و 
اكنون به كشــورهاي اروپايي، آمريكا و آسيا پاسيفيك 
هم ســرايت كرده است. پيشــرفت هاي فناورانه باعث 
شده تا تبهكاران شــيوه هاي پيچيده تري از اين جرم را 
طراحي كنند و از ابزارهاي پيشرفته تري براي برقراري 
ارتباط با قربانيان بهره ببرنــد. براي مثال افزايش تنوع 
فناوري هاي دستكاري شماره انداز تلفن باعث مي شود 
قرباني روي گوشي خود شــماره معتبر يك سازمان يا 
شماره فردي كه ادعا مي شود ربوده شده را مشاهده كند. 
چنين ابزارهايي باعث مي شود قرباني در حقيقي بودن 

آدم ربايي ترديد نكند.
جديدترين آمار آدم ربايي در جهان براســاس گزارش 
جهانــي جرم و جنايت ســازمان ملل متحد، در ســال 
201۷منتشــر شــده اســت. اما عالوه بر اين گزارش، 
آمارهاي ديگري از نرخ آدم ربايــي در جهان وجود دارد 
كه از زواياي مختلــف به اين جرم نــگاه كرده اند. براي 
مثال پايگاه آماري »استاتيســتا« در ســال 2019آمار 
آدم ربايي با اهداف تروريســتي را منتشــر كرده است. 
براساس اين گزارش در سال 2019در مجموع دو هزار 
و 895نفر با اهداف تروريســتي در جهان ربوده شده اند 

كه به نسبت سال 2016، سالي كه بيش از 15هزار نفر 
قرباني آدم ربايي تروريستي بوده اند، كاهشي قابل توجه 

داشته است.
همچنين براســاس گزارش ســال 2019پايگاه آماري 
Knoema، يكــي از پايگاه هــاي آمــاري مرجع كه با 
كميســيون اروپا و بانك توســعه آفريقا همكاري دارد، 
نيوزيلند از باالترين نرخ آدم ربايــي در جهان برخوردار 
اســت. براســاس گزارش اين پايگاه، نرخ آدم ربايي در 
نيوزيلند تا پايان ســال 2018درحــدود 9.5مورد در 
ازاي هر 100هزار نفر از جمعيت اين كشــور بوده  است. 
پس از نيوزيلند، پاكستان با نرخ مشابه 9.5مورد در هر 
100هزار نفر رتبه دوم جهاني را داراســت. كشورهاي 
لوكزامبورگ، آلمان، اكــوادور، پرتغال، كابوورده، هلند، 
باهاماس و مغرب در كنار نيوزيلند و پاكستان 10كشور 
برتر جهان از نظر نرخ آدم ربايي را تشكيل مي دهند. نرخ 
آدم ربايي در نيوزيلند نسبت به نرخ ديگر جرائم رايج در 
اين كشور بسيار باالتر است. براي مثال نرخ قتل در اين 
كشور 0.۷مورد در ازاي هر 100هزار نفر است. پاكستان 
هم اگرچه رتبــه دوم جهاني را دارد، امــا با طي كردن 
روندي نزولي به اين رتبه رسيده است. نرخ آدم ربايي در 
اين كشــور از 11مورد در ازاي 100هزار نفر از جمعيت 
در سال 2012به 9.5مورد در سال 2018رسيده است. با 
اين همه در پاكستان هم نرخ آدم ربايي به نسبت نرخ ديگر 

جرائم رايج مانند قتل، بسيار باالتر است.
دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اما در گزارش 
روند هاي جرم و جنايت خود در ســال 201۷بلژيك را 
نخستين كشور با باالترين نرخ آدم ربايي در جهان معرفي 
كرد. البته در اين گزارش هشــدار داده شــده است كه 
ميان تعريف قانوني جرائم مختلف در كشورهاي جهان 
و همچنين در نحوه محاســبه و ثبت جرائم تفاوت هاي 
زيادي وجود دارد. اين گزارش براساس آمار به دست آمده 
از 65كشور جهان تدوين شده است و براساس آن پس از 
بلژيك با نرخ آدم ربايي 10.3مورد در ازاي هر 100هزار 
نفر از جمعيت، كشــورهاي كانادا، آفريقــاي جنوبي، 
پاكستان، نيوزيلند، لوكزامبورگ، بريتانيا، آلمان، بنين و 
اكوادور در رتبه هاي دوم تا دهم قرار گرفته اند. براساس 
همين گزارش، در ســال مذكور در كشورهاي سوئيس، 
اسلوني، مونته نگرو، ماكائو، ليتواني، مجارستان، گويانا، 
گرنادا، فنالند و اســتوني هيچ مــورد آدم ربايي به ثبت 

نرسيده است.

گروگانگيري سال 2009 توســط دزدان دريايي سومالي 
و ربودن يك كشتي تجاري آمريكايي ساخته شده است. 
منتقدان معتقدند كه هيچ فيلم ديگري در اين فهرست به 
اندازه »كاپيتان فيليپس« نتوانسته تأثير رواني گروگانگيري 
روي قربانيان را به تصوير بكشد. تام هنكس، 5  دقيقه پاياني 

فيلم بازي تأثيرگذاري دارد.

گرفتن پلهام 1۲3
اين فيلم توني اســكات، درباره 4مرد گريم كرده اســت 
كه مســافران يك واگن مترو را گــروگان گرفته اند. آنها 
يك ميليون دالر را ظرف يك ســاعت مي خواهند و تهديد 
مي كنند، اگر خواست شان برآورده نشود، شروع به كشتن 
مســافران خواهند كرد. »گرفتن پلهام 123« يك تريلر 

خوش ساخت است كه تماشاي آن خالي از لطف نيست.

میزري
اقتباســي از داســتاِن اســتيون كينگ. اين فيلم درباره 
رمان نويسي معروف است كه توسط يكي از طرفدارانش از 
حادثه تصادف خودرو جان ســالم به در مي برد اما اين فقط 
آغاز يك اسارت و كابوس است. »ميزري«، فيلمي ترسناك و 
دلهره آور است كه راب راينر، كارگردان آن و جيمز كان و كتي 
بيتس از بازيگرانش هستند. كيتي بيتس در نقش آني ويلكز 
شرور، جايزه اســكار بهترين بازيگر زن را دريافت مي كند؛ 

تنها اقتباسي از كينگ كه جايزه اسكار را به خانه برده است.

جنايت آمريكايي
اين فيلم براساس داستاني واقعي ساخته شده است؛ داستان 
شكنجه و اسارت خانگي سيلويا ليكنز 16 ساله كه در سال 
1965 در ايالت اينديانا رخ داد. سيلويا ليكنز توسط پرستارش 
گرترود بنيسزوســكي تا پاي جان شــكنجه شد؛ فيلمي 
آزاردهنده و دردناك. بازي كاترين كينر، آنقدر باورپذير است 
كه مي تواند بيننده را از خود به عنوان گروگانگير متنفر كند. او 
براي بازي در اين فيلم نامزد جايزه امي و گلدن گلوب بهترين 

بازيگر مكمل زن شد. گرچه فيلم در زمان اكران چندان توجه 
منتقدان را جلب نكرد اما از زمان اكران تاكنون توانسته در 

ژانر خود محبوبيت هايي به دست بياورد.

آلفا داگ
»آلفا داگ« از داستان هاي واقعي آدم ربايي و قتل، در قرن 
حاضر است؛ داستان نوجواني 15 ساله به نام زك مزروسكي 
كه توســط گروهي از دالل هاي مواد مخدر به دليل بدهي 
برادر ناتني اش به اين گروه، ربوده مي شــود. او رفته رفته از 
همنشيني با اين افراد لذت مي برد. اين فيلم از داستان واقعي 
قتل و آدم ربايي نيكالس ماركويتز در ســال 2000 الهام 
گرفت. بازيگران اين فيلم اميل هيرش، جاستين تيمبرليك، 
بن فاستر، آماندا سيفريد و آنتون يلچين در نقش زك. اليويا 
وايلد، بروس ويليس و شارون استون در نقش فرعي هستند.

ربوده شده
ســري دوم اين فيلم درباره شــخصيتي است كه خودش 
ناجي ديگران است، اين بار ربوده مي شود و بايد نجات يابد. 
داستان اين فيلم در استانبول مي گذرد و اين بار خانواده هاي 
مواد فروشان آلبانيايي مي خواهند از برايان انتقام بگيرند. به 
همين دليل او و همسرش را مي دزدند. بازي ليام نيسون در 

نقش مبارز، ديدني است.

همه پول هاي جهان
فيلمي به كارگرداني ريدلي اسكات درباره ربوده شدن جان 
پل گتي سوم، نوه تاجري موفق به نام جان پل گتي كه زماني 
ثروتمندترين مرد جهان بود. پس از اينكه پدربزرگ اعالم 
مي كند براي آزادي نوه اش حاضر نيست مبلغ درخواست 
شــده را پرداخت كند، جســت وجوها براي يافتن او آغاز 
مي شود. فضاي تاريك و سياه فيلم در ژانر آدم ربايي با بازي 
كريستوفر پالمر، ميشل ويليامز و مارك والبرگ اين فيلم را 
تماشايي كرده است. پالمر هم براي ايفاي نقش گتي، نامزد 

جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد شد.

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

»كاپیتان فیلیپس«؛ داستان واقعي گروگانگیري توسط دزدان دريايي سومالي و ربودن يك كشتي تجاري آمريكايي است
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آدم ربايي هاي سال 99
بيش از 20گروگانگيري در سال جاري در ايران رخ داده است

ربوده شدن اتفاقي دلخراش است كه 
شايد خاطره آن تا پايان عمر همراه فرد 
باشد. در سال 99بيش از 20گروگانگيري 
اتفاق افتاده كه در تمام آنها از زور استفاده شده است. انگيزه 
اغلب آنها نيز اختالفات مالي  يا به دست آوردن پول بوده است. 
بسياري از گروگانگيرها، مامورنماهايي هستند كه در نقش پليس 
به دنبال طعمه خود مي روند و در فرصت مناسب او را مي ربايند. 
گرچه در بسياري از موارد با دستگيري گروگانگير غائله با خوشي 
پايان مي يابد اما نبايد خوش بين بود، بايد زنگ خطرها را شنيد و 
برايش چاره اي انديشيد. در اين گزارش به چند گروگانگيري در 

سال 99اشاره شده و جزئيات آن را بررسي كرده ايم.

آدم ربايي 1۳0 ميلياردي در تهران
در دوم شهريورماه امسال، فردي به كالنتري 118 ستارخان مراجعه 
كرده و از ربوده شدن برادر 50ســاله اش توسط 4نفر به پليس خبر 
مي دهد. او اينگونه اظهار مي كند كه »برادرم كارخانه اي در جنوب 
تهــران دارد و روز حادثه پس از خارج شــدن از خانــه در خيابان 
ستارخان توسط 4نفر سرنشــينان يك خودروي پژو405 كه چراغ 
گردان داشــته ربوده شــده و در تماس تلفني آدم ربايــان در قبال 
آزادي برادرم درخواســت 130ميليارد تومان پول يا معادل آن ارز و 
يا جواهرات كرده اند«. به دستور بازپرس شعبه نهم دادسراي ناحيه 
2۷ تهران، كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي وارد عمل مي شوند.
كارآگاهان پس از شــنيدن اظهارات شــاكي، بالفاصله راهي محل 
وقوع جرم مي شوند كه با انجام اقدامات پليسي و كارآگاهي ردي از 
تبهكاران در يكي از شهرستان هاي غربي تهران به دست مي آورند. با 
انجام عمليات پليسي، بعد از ۷2ساعت، 3آدم ربا دستگير و گروگان 
آزاد مي شــود. از مخفيگاه گروگانگيرها يك كلــت كمري به همراه 

فشنگ جنگي، گاز اشك آور، شوكر و 3چاقو كشف و ضبط شد.
يكي از گروگانگيرها به پليس مي گويد:»مي دانستيم او بسيار پولدار 
است بنابراين با توجه به شناختي كه از او داشتيم با طرح ريزي نقشه 
و با جعل عنوان مأمور مســير حركت وي را گرفتيم و بالفاصله او را 
ربوديم و در تمــاس با خانواده اش درخواســت 130 ميليارد تومان 

كرديم اما به مقصودمان نرسيديم«.

آدم ربايي 6ميليارد توماني در ونك
بسياري از گروگانگيري ها با هدف مسائل مالي صورت مي گيرد. در 
يكي از اين گروگانگيري ها، گروگانگيران در نيمه هاي شــب ســوم 
دي ماه 99به خانه اي در ونك مي روند. اين مــورد هم از اين قاعده 
مستثني نبوده است. آنها شريك خود و دوستشــان را مي ربايند و 
بعد از ساعت ها پرســه زدن در خيابان، از او مي خواهند تا برگه اي را 
امضا كند، سپس آنها را در خيابان رها مي كنند. گروگان كه از روي 
شباهت هايي شركاي خود را شناسايي كرده، با مراجعه به كالنتري 
ماجرا را براي پليس بازگو مي كند. بدين ترتيب با شناســايي هويت 
2 متهم، مخفيــگاه آنان در محدوده تهرانپــارس و مجيديه جنوبي 
شناسايي شد. با هماهنگي هاي قضايي هر دو شريك شاكي به همراه 
متهم سوم پرونده در 2عمليات هماهنگ و مستقل دستگير مي شوند. 
در تحقيقات پليسي علت اين گروگانگيري اختالف حساب مالي 60 

ميليارد ريالي عنوان شد.

تعقيب و گريز 50 روزه گروگانگير
در شهريور ماه امسال، در گميشان گلســتان پسربچه 11ساله اي را 
گروگان مي گيرند و خانواده اش را درجريان اين اتفاق قرار مي دهند.

اما اين بار پرونده پيچيده تر از آن است كه به راحتي حل شود. پليس 
در جريان قرار مي گيــرد و براي پيدا كــردن گروگانگيرها عمليات 
پليسي خود را آغاز مي كند. هر چه پليس بيشتر تالش مي كند كمتر 

به نتيجه مي رسد. و اين تعقيب و گريز 50روز طول مي كشد.
به ناچار و به علت اهميت موضوع، تيم مشــتركي از دستگاه قضايي، 
انتظامي تشــكيل و تالش ها براي شناســايي كودك ربايان و يافتن 
مخفيگاه شان آغاز مي شود. با شناسايي محل اختفاي آدم ربايان در 
يكي از استان هاي شرقي كشور، پس از دستگيري متهمان، كودك به 
آغوش خانواده بازگردانده مي شود. در اين گروگانگيري ۷نفر دخالت 

داشتند كه علت آن اختالف هاي مالي بيان شد.

خواستگاري با گروگانگيري 
بعضي از گروگانگيري ها به واسطه داستان هاي عاشقانه رخ مي دهد. 
در يكي از اين آدم ربايي ها كه در يكي از محله هاي شهر سرپل ذهاب 
كرمانشاه اتفاق افتاد، خواستگار جوان بعد از شنيدن جواب رد از سوي 
خانواده دختر، گروگانگيري را تنها راه چاره دانست. در دوم تير امسال 
اين فرد با دوستانش به در خانه دختر مورد عالقه خود رفته و بعد از 

تيراندازي دختر جوان را ربود.
پليس كرمانشاه بالفاصله در جريان قرار مي گيرد و عمليات پليسي 
آغاز مي شــود. خودروي  ام وي ام متعلق به آدم ربايــان در ورودي 
روستاي »ريزه وند« شناسايي و پس از مدتي تعقيب و گريز متوقف 

مي شود.
پس از متوقف شدن خودرو عوامل آدم ربايي با توجه به تاريكي شب 
موفق به فرار مي شوند اما دختر جوان ربوده شده بدون اينكه آسيبي 

ببيند نجات مي يابد و تحويل خانواده اش مي شود.

گروگانگيري مرد 60ساله براي 50ميليارد تومان
گاهي نيز ماه ها قبل ازگروگانگيري نقشه اي ماهرانه كشيده مي شود 
تا در فرصت مناســب عملياتي شــود. زني جوان با بهانه پيدا كردن 
كار، با مردي 60ساله طرح دوســتي مي ريزد تا نقشه شوم خود را با 
همدستانش اجرا كند. در اوايل دي ماه امســال مردي نزد مأموران 
پليس پاكدشت ورامين مي رود و ادعا مي كند؛ پدر 60ساله اش به طرز 
مرموزي ناپديد شده اســت. او به پليس مي گويد: »پدرم صبح براي 
رفتن به محل كارش سوار خودروي زانتياي خود از خانه خارج شد 
اما ديگر برنگشت. با گذشت زمان، ما كه نگرانش شده بوديم، چندبار 
با او تماس گرفتيم اما موبايلش خاموش بود. بعد متوجه شديم كه او 
آن روز به محل كارش نرفته و هيچ كس از وي خبر ندارد. براي همين 
نگراني مان بيشــتر شــد و تصميم گرفتيم ماجرا را به پليس اطالع 
دهيم«. با اظهارات مرد جوان، مشــخصات مرد گمشده در اختيار 
پليس قرار مي گيرد و تحقيقات آغاز مي شود. تا اينكه چند ساعت بعد 
فردي با مرد جوان تماس مي گيرد و در ازاي آزادي پدرش5 ميليارد 
تومان مي خواهد. پليــس در ادامه، ردي از يــك زن در اين پرونده 
مي يابد و نشانه ها آنها را به كرج مي كشاند. مأموران در يك عمليات 
 ضربتي وارد خانه زن مي شــوند و عالوه بر دســتگيري زن جوان و 
 2 مرد، گــروگان 60 ســاله را، پس از يــك هفته اســارت نجات 

مي دهند.
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در يــك ســال، تعــداد زيــادي 
گروگانگيري در شــهرهاي مختلف 
كشــور صورت مي گيــرد و از آنجا 
كه برخي از آنها بــه داليل مختلف 
اجتماعي،امنيتي  و قانوني، رسانه اي 
نمي شــوند نمي توان آمــار دقيق 
و درســتي از تعداد حوادث به وقوع 
پيوسته داد. طي اين سال ها، برخي 
از اين حوادث گروگانگيري به شدت 
افكار عمومي را تحت تأثير قرار داده و 
در فضاي مجازي سر و صداي زيادي به 
راه انداخته است. در فهرست پيش رو 
به برخي از خبرســازترين حوادث 
گروگانگيري در دهــه 90پرداخته و 
در هر سال به 2مورد اشاره كرده ايم. 
با مراجعــه به آرشــيوهاي خبري 
و در بررســي حوادث گروگانگيري 
مشــاهده كرديم بيش از 95درصد 
گروگانگيري هاي دهه 90 از ســوي 
مردان و در بيشتر موارد با همكاري 2تا 
4نفر با هدف اخاذي به وقوع پيوسته 
است. همچنين بيشــتر گروگان ها، 
كودكان و نوجوانــان بوده اند. نكته 
جــذاب و جالب توجه بررســي اين 
حوادث گروگانگيري ايــن بود كه 
نرخ هاي درخواستي با توجه به سال 
وقوع و بر مبناي تورم موجود بوده و 
سال به سال افزايش يافته و براساس 

دالر نه ريال طلب مي شود.

خديجه نوروزی
روزنامه نگار

وردين 90 فر
كارگر طمع كار، طراح گروگانگيري

   تعداد گروگانگيران: ۳نفر
   جنسيت: 2مرد و يك زن 

   ميانگين سني: ۳0تا 40سال
   شرح حادثه و انگيزه: پسر خردسال مرد چاپخانه دار تهراني كه در 

جريان گروگانگيري 200ميليون توماني ربوده شده بود، پس از 4روز با 
رديابي هاي كارآگاهان پليس آگاهي نجات يافت.

آبان 90
گروگانگيري ۳00ميليوني در تهران

   تعداد گروگانگيران: ۳نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: ميانسال
   شــرح حادثه و انگيزه: تبهكاران با گروگانگيري پسر11ســاله قصد اخاذي 

۳00ميليوني را داشتند اما توسط پليس در اتوبان كرج- تهران دستگير شدند.

وردين 91 فر
گران ترين گروگانگيري ايران

   تعداد گروگانگيران: 9نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: ۳0تا 45سال
   شــرح حادثه و انگيزه: باند گروگانگير افغان بعد از ربودن محمد 14ســاله،  پســر يكي از 
كارخانه دارهاي يزدي در شهرستان ميبد، براي آزادي اش درخواست 10ميليارد تومان پول كردند. 

گروگانگيران، الله گوش پسر را بريدند و براي خانواده فرستادند اما در نهايت دستگير شدند.

خرداد 91
آدم ربايي از نوع چيني

   تعداد گروگانگيران: 2نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: ميانسال
   شرح حادثه و انگيزه: ربوده شدن يك تاجر چيني درست زماني اتفاق مي افتد كه ايران در 
حال آماده سازي  برگزاري يك اجالس مهم بود. يك زنداني اعدامي فراري از زندان كرمان 
به همراه برادرش مسبب اين ماجرا بود كه با ورود پليس، 2گروگانگير در كرج كشته و تاجر 

چيني آزاد مي شود. گروگانگيران مي خواستند با اين كار 5 زنداني اعدامي را آزاد كنند.

بهمن 92
دستگيري گروگانگيران در دماوند

   تعداد گروگانگيران: ۳نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان 
   شرح حادثه و انگيزه: گروگانگيران در نقشه اي شوم اقدام به ربودن 2نوجوان 11و 17 

ساله كردند و براي آزادي شان مبلغ 40ميليون ريال وجه نقد مطالبه كرده بودند.

اسفند 92
افغان هاي فراري، طعمه گروگانگيران

   تعداد گروگانگيران: 4نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان و ميانسال
   شــرح حادثه و انگيزه: يك باند گروگانگير، 12افغاني بدون اجازه اقامت در كشــور 
را گروگان  گرفتند كه 8نفرشــان با پرداخت ۳ميليون تومان مبلغ درخواستي توسط 

خانواده هايشان، توانسته بودند آزاد شوند اما مابقي با عمليات ويژه پليس آزاد شدند.

مرداد 93
گروگانگيري قهرمان شمشيربازي كشور

    تعداد گروگانگيران: 2نفر
   جنسيت: مرد

   سن: 20و 40سال
   شــرح حادثه و انگيزه: در اين حادثه حامد صداقتي، قهرمان شمشيربازي كشور و يكي از 
همراهانش در شهرستان خاش در خودروي شخصي شان به گروگان گرفته شدند. مهاجمان با 
شليك گلوله به سمت خودروي مذكور يك نفر از سرنشينان را به قتل رساندند. وي بعد از 108روز 

اسارت با عمليات ويژه پليس آزاد شد. گروگانگيران تقاضاي 5ميليون دالر پول نقد داشتند.

مهر 93
مرگ گروگانگير

   تعداد گروگانگيران: 4نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان و ميانسال
   شرح حادثه و انگيزه: مردان نقابدار با تهديد اسلحه، صاحب تاالر اهل سيرجان را سوار 
خودرو كردند و وي را ربودند و در ازاي آزادي 800ميليون تومان طلب كردند. اما با مداخله 

پليس، آزادي گروگان منجر به كشته شدن يكي از گروگانگيران شد.

بهمن 94
هالكت 2شرور در ايرانشهر

   تعداد گروگانگيران: 4نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان و ميانسال
   شرح حادثه و انگيزه: 4شرور مسلح در يك تعقيب و گريز به يك منزل مسكوني در خيابان 
كشاورز ايرانشــهر فرار مي كنند كه در اين بين ســاكنان منزل را به گروگان مي گيرند. در 

درگيري هاي مسلحانه 2نفر از اشرار به هالكت مي رسند و گروگان ها آزاد مي شوند.

بهمن 94
گروگانگيري 5ميلياردي در پايتخت

   تعداد گروگانگيران: ۳نفر
   جنسيت: مرد
   سن: ۳4سال

   شرح حادثه و انگيزه: ابراهيم براي آزادي علي، پسر 16ساله اي كه گروگانگيرش بود از 
خانواده او تقاضاي 5ميليارد تومان كرده بود كه در نهايت با پيگيري هاي پليس، او به همراه 

2همدستش دستگير شدند.

مرداد 95
غافلگيري آدم ربايان در شهريار

   تعداد گروگانگيران: 4نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان 
   شــرح حادثه و انگيزه: پيرمردي از اتباع افغانستان كه توسط اعضاي باند 
آدم ربايي به گروگان گرفته شده بود، با تالش پليس پس از 20روز اسارت آزاد شد. 

آبان 95
گروگانگيري در مالثاني بدون هيچ انگيزه اي

   تعداد گروگانگيران: يك نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان 
   شرح حادثه و انگيزه: يك فرد معتاد مســلح در ازاي يك دستگاه خودروي سواري، 
7مسافر يك دستگاه اتوبوس مسافربري در مالثاني استان خوزستان را گروگان گرفت.

آبان 96
5گروگان افغاني در چنگال آدم ربايان

   تعداد گروگانگيران: ۳نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان و ميانسال
   شرح حادثه و انگيزه: 5 تبعه افغانستان در شهرستان ايرانشهر با انگيزه طلب پول و 

اخاذي ربوده شدند كه پليس، آدم ربايان را در كمتر از 12ساعت دستگير كرد.

آذر 96
گروگانگيري 2پسر ايراني و انتقال به آنكارا

   تعداد گروگانگيران: يك نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: ميانسال
   شرح حادثه و انگيزه: اميرحسين و محمد امين 15ســاله توسط مردي افغانستاني به نام 
احمد با فريب ربوده شدند و به آنكارا انتقال داده شده بودند. آدم ربا 100هزار دالر از خانواده ها 
براي آزادي طلب كرده بود اما در نهايت با پيگيري پليس تركيه و اينترپل، آدم ربا شناسايي و 

دستگير شد و 2پسر تحويل مقامات سفارت ايران و در نهايت راهي كشورمان شدند.

خرداد 97
گروگانگيري 20ميليارد ريالي در كاشان

   تعداد گروگانگيران: 2نفر
   جنسيت: مرد

   سن: 2برادر 28ساله و 17ساله
   شرح حادثه و انگيزه: آدم ربايان با گروگان گرفتن يكي از شهروندان كاشاني از خانواده 
وي مبلغ 20ميليارد ريال درخواست كرده بودند و در عمليات ضربتي مأموران فرماندهي 
انتظامي شهرستان كاشان دستگير شدند. فرد ربوده شده از افراد متمول شهرستان بود.

مهر 97
گروگانگيري مسلحانه يك ميليون دالري

   تعداد گروگانگيران: 4نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان
   شرح حادثه و انگيزه: 4مرد نقاب دار مسلح درحالي كه سوار بر يك دستگاه پژو پارس 
بودند، وارد كارخانه اي در منطقه تربت جام شدند و با هدف اخاذي يك مرد 27ساله را 

ربودند و از خانواده وي تقاضاي يك ميليون دالر براي آزادي اش كردند.

تير 98
گروگانگيري 15نفر در كرمانشاه

   تعداد گروگانگيران: يك نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان
   شرح حادثه و انگيزه: اين حادثه مي توانست بيش از 15كشته داشته باشد اما به خير گذشت. 
مرد جواني كه كينه ناشي از يك اختالف خانوادگي، عقلش را ربوده بود، در مراسم عزاي يكي 
از اقوام خود، 15نفر را به گروگان گرفت. اما در نهايت با ورود دادستان به ماجرا موضوع حل شد.

بهمن 98
گروگانگيري عاشقانه در قنادي تهران

   تعداد گروگانگيران:يك نفر
   جنسيت: مرد 
   سن: ۳5ساله

   شرح حادثه و انگيزه: اين فرد دختر مورد عالقه اش را در قنادي به همراه يك كارمند ديگر 
قنادي به گروگان مي گيرد و تقاضاي ديدار پدر و مــادر دختر را مي كند. اين فرد مدعي بود 
والدين دختر، اجازه ديدار با او را نمي دهند. سرانجام با پادرمياني پليس، فرد گروگانگير 2 

اسلحه و همچنين ريموت بمبي كه به همراه داشته را به پليس تحويل مي دهد.

خرداد 99
آزادي پس از 45روز اسارت

   تعداد گروگانگيران: 4نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: ميانسال
   شــرح حادثه و انگيزه: جواني ۳2ساله پس از 45روز اســارت از چنگال يك باند مخوف 
گروگانگيري در شهر زاهدان آزاد شد. آدم ربايان درخواست مبلغ 50 ميليارد ريال براي رهايي 

و آزادي او كرده بودند. آنها به دليل اختالفات مالي موجود اين فرد را گروگان گرفته بودند.

آذر 99
گروگانگيري مسافران اتوبوس در قم

   تعداد گروگانگيران: يك نفر
   جنسيت: مرد

   ميانگين سني: جوان
   شرح حادثه و انگيزه: اين فرد، 2ســال قبل به دليل بريدن گوش هاي برادر دختري كه به 
خواستگاري اش رفته بود به زندان افتاده بود كه پس از طي دوران محكوميت دو ساله چندي 
پيش از زندان آزاد شده و همسر برادر خود را به قتل رساند. وي كه قصد متواري شدن داشت، 
6شهروند را در يك دستگاه اتوبوس در شهرك فاطميه قم به گروگان گرفت اما دستگير شد.



وضعيتي  گروگانگيري،   
اســت كه احتماال كمتر 
كسي آمادگي قرارگرفتن 
در آن را دارد. ما طبعا فكر 
مي كنيم اين وضع، بيشتر 
در فيلم ها اتفاق مي افتد و البد مــا در آن گرفتار 
نمي شــويم. آيا مي توان از پيش نسبت به چنين 

وضعيتي آمادگي كسب كرد؟
خب گروگانگيري فشــار رواني زيادي به گروگان وارد 
مي كند. شــما اگر از همين لحظه كــه با هم صحبت 
مي كنيم شروع كنيد به لحاظ رواني در اين باره آمادگي 
كســب كردن، اگر خداي ناكرده بعدهــا دچار چنين 
موقعيتي شويد، بديهي است كه باز هم دچار فشار رواني 
خواهيد بود. با اين حال ترديدي نيســت كه مي توان با 
تجهيز به برخي تسهيالت رواني از آسيب هاي بيشتر در 

اين باره جلوگيري كرد.
 اين آســيب ها را چگونــه مي توان 

تقسيم بندي كرد؟
فشار رواني زيادي كه به گروگان وارد مي شود، به روان 
محدود نمي ماند. اين فشار رواني سبب ساز اين خواهد 
شد تا گروگان، غيرارادي و فيزيولوژيك به فشار پاسخ 
دهد. تعريق، تهوع و تپش قلب يا حمله )تشنج( ازجمله 

اين پاسخ هاست.
 يكي از عجيب ترين بروز و ظهورهاي 

آســيب رواني در فرد گروگان، ابتال به ســندروم 
استكهلم است. آيا اين هم پاسخي فيزيولوژيك 

است؟
درست است كه اين سندروم محصول تسلط حالتي 
عاطفي بين گروگانگير و گروگان است، با اين حال، 
پاسخي فيزيولوژيك است كه ذهن انسان براي دفاع از 
خود انتخاب مي كند. شما نسبت به گروگانگير، حس 
همدلي پيدا مي كنيد و اين احساس، به شما حس 
امنيت مي دهد. گروگاني كه نســبت به گروگانگير 
بي عاطفه است، از تجهيز به اين حس امنيت بي بهره 
است. اگر فيلم آژانس شيشه اي، ابراهيم حاتمي كيا 
و ماجراي گروگانگيري حاج كاظــم در آن آژانس 
هواپيمايي را به خاطر داشته باشيد، البد آن پيرمرد 
گروگان را كه با گروگانگيرهــا همدل بود به خاطر 

مي آوريد. بين جمع گروگان ها، او تنها كسي بود كه 
چندان مضطرب نبود.

 ابتالي گروگان به سندروم استكهلم از 
كجا شروع مي شود؟ 

اگر مكانيسم دفاعي در فرد فعال شود، او دچار سندروم 
استكهلم شده اســت. البته زمان در اين روند بسيار مهم 
است. كسي كه دچار اين سندروم شــده، به فكر فرار از 
موقعيت نمي افتد. به طور كلي كساني كه قرباني خشونت و 
آزار جسمي يا رواني هستند، ممكن است دچار اين حالت 
روان شناختي شوند. در اين شرايط قرباني ها با وجود درد و 
رنجي كه مي كشند از همكاري با پليس، مقامات قضايي يا 
كساني كه دنبال كمك به آنان هستند، خودداري مي كنند. 
اين بيماري با عنوان »سندروم همذات پنداري برزيستي« 

هم شناخته مي شود.

 اگر بخواهيد به مهم ترين عوامل بروز 
سندروم استكهلم در گروگان اشاره كنيد، به كدام 

عوامل اشاره مي كنيد؟
عوامل گوناگوني مي توانند زمينه ساز بروز اين سندروم 
در فرد گروگان  شوند. بروز استرس شديد يا تالش براي 
فرار از پريشاني به كمك مكانيســم هاي دفاعي شايد 
مهم ترين عوامل باشــند. حاال اگر بخواهيم در شرايط 
گروگانگيري، فضايي را ترســيم كنيم كه در آن دچار 
اين سندروم مي شويم، اين فضا شــامل ويژگي هايي 
است. ۴ عامل در پيدايش سندروم استكهلم مؤثر است؛ 
موقعيت گروگانگيري چندروزه، تعامل بين گروگان ها و 
گروگانگيرها، رفتار نرم گروگانگيرها نسبت به گروگان ها 
و احساس گروگان ها به گروگانگيرها به عنوان افرادي كه 

بي گناه و قرباني شرايط هستند.
 براي درمان اين ســندروم، بيشــتر 

رفتاردرماني تجويز مي شود يا دارودرماني؟
بستگي به شرايط بيمار دارد. رفتاردرماني شناختي يا 
CBT بهترين راهكار درمان كســاني است كه به اين 
ســندروم دچارند. در اين رويكرد درماني، روانشناس 
تالش مي كند كه احساسات ناكارآمد و باورهاي نادرست 
درمان جو نسبت به گروگانگير را تغيير دهد تا فرد بتواند 
درك روشني نسبت به شرايط داشته باشد. درصورت 
بروز اختالالت روانشناسانه اي چون استرس هاي شديد، 

گاهي دارودرماني الزم است.
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بررسي آسيب هاي رواني گروگانگيري و بروز سندروم استكهلم  در گفت وگو با صديقه حسينخاني، روانشناس

وگانگيرها وابستگی عاطفی به گر
اغلب گروگانگيري ها 
روشــني  پايــان 
دارند؛ بيشترشــان با 
دستگيري گروگانگير و آزادي گروگان به پايان مي رسد اما 
در جريان يكي از عجيب ترين گروگانگيري هاي دهه اخير با 
وجود دستگيري گروگانگير هيچ وقت به روشني سرنوشت 
گروگان روشن نشد تا اين گروگانگيري پاياني باز داشته باشد.

روز ششم مرداد ماه سال 92محمدامين 5ساله طبق معمول قرار بود 
به كالس ژيمناستيك برود. خانه آنها در شهرستان جوين از توابع 
استان خراسان رضوي بود و فاصله چنداني تا باشگاه نداشت. هر روز 
پدرش او را تا جلوي در باشگاه مي رساند و چند ساعت بعد دوباره 
دنبالش مي رفت. آن روز اما محمدامين تصميم گرفته بود به تنهايي 
به باشگاه برود. دستان كوچكش را باال گرفت و رو به مادر گفت:»من 

ديگر مرد شده ام و مي خواهم تنهايي بيرون بروم«. 
پدر و مادر دل شان نمي آمد غرورش را بشكنند. محمدامين ساكش 
را روي دوشش انداخت و خداحافظي كرد؛ مادر نگران بود و پدر 
دلواپس. به همين دليل پدر تصميم گرفت با كمي فاصله مراقب 
پسرش باشد. لحظاتي از خارج شدن پسر 5ساله نگذشته بود كه پدر 
دنبالش رفت اما او را پيدا نكرد. پدر محمدامين نمي خواست بد به 
دلش راه بدهد و سوار بر خودرواش طول مسير را چند مرتبه رفت  
و آمد اما اثري از پسرش نبود. يعني چه اتفاقي براي پسرك افتاده 
بود؟ مرد دلش نمي آمد به همسرش بگويد كه پسرشان گم شده، اما 
بعد از چند ساعت جست وجوي بي ثمر مجبور بود واقعيت را به همه 
از جمله مادر محمدامين بگويد.چند ساعت از ناپديد شدن پسربچه 
گذشته بود كه همه شهر از اين ماجرا باخبر شدند. اهالي جوين تا 
صبح آرام و قرار نداشتند. مردم همه به كمك اين خانواده آمده بودند 
تا فرزندشان را پيدا كنند اما اين تالش ها فايده اي نداشت و هيچ كس 
نمي دانست محمدامين كجاست و چه باليي بر سرش آمده است.

در ســوي ديگر اين ماجرا مادر محمدامين قرار داشت. او كه جز 
محمدامين پسري 8ماهه داشت لحظات سختي را سپري مي كرد و 
تا سحر چشم انتظار خبري از پسرش بود. اما وقتي شوهرش با دست 

خالي برگشت اميدش نااميد شد.
23ساعت از مفقود شدن پسرك مي گذشــت و مادر او در خانه 
زانوي غم بغل گرفته بود. افكار پريشان يك لحظه رهايش نمي كرد. 
نمي دانست پسرش شب كجا خوابيده و حاال سير است يا گرسنه. 
ناگهان زنگ تلفن به صدا در آمد. زن با بي قراري گوشي را جواب داد تا 
شايد كسي از پسرش خبري به او بدهد. آن سوي خط صدايي سرد و 
خشن جوابش را داد:» پسرت دست من است. اگر مي خواهي زنده 
بماند به شوهرت بگو بايد 500سكه طال به من بدهد«. زن ناخودآگاه 

اشك هايش سرازير شد و شروع به التماس كرد تا شايد بتواند فقط 
براي لحظه اي صداي پسرش را بشــنود اما مرد گروگانگير زن را 

تهديد و تماس را قطع كرد.
وقتي معلوم شد محمدامين، گروگان گرفته شده است، خانواده اش 
همه  چيز را به پليس سپردند. به سرعت گروه ويژه اي براي رهايي 
گروگان 5ساله تشكيل شد و كارآگاهان با استفاده از همه سرنخ هاي 
موجود تالش خود را براي آزاد كردن محمدامين آغاز كردند. آنان 
مي دانستند آدم ربا باز هم با خانواده گروگانش تماس مي گيرد. به 
همين دليل با ارائه آموزش هاي الزم از آنها خواســتند درصورت 

تماس مجدد با خواسته هاي او موافقت كنند.
چند روز بعد مرد ناشناس باز هم تماس گرفت. رديابي نشان مي داد 
او از طريق تلفن عمومي و از شهرستاني دورافتاده تماس مي گيرد. 
او باز هم شروع به تهديد كرد. چند روز بعد وقتي او بار ديگر براي 
باج خواهي تماس گرفت با اقدامات پليسي و سرعت عمل مناسب، 
آدم ربا دستگير شد، اينجا بود كه اميد به خانه محمدامين بازگشت.

متهم براتعلي نام داشت و بررسي سوابق اش نشان مي داد پيش از 
اين در چندين فقره سرقت مسلحانه مشاركت داشته و از تبهكاران 
سابقه دار منطقه است. خيلي زود بازجويي ها آغاز شد تا براتعلي 
محل نگهداري گروگان 5ساله اش را افشا كند. همه بي قرار بودند 
تا بدانند محمدامين كجاست و در چه شرايطي نگهداري مي شود. 
مأموران تالش كردند تا سريع تر از متهم اعتراف بگيرند اما او هنگام 
بازجويي يكباره بيهوش شد. پزشكان فورا بر بالينش حاضر شدند و 
معلوم شد او بر اثر سكته قلبي فوت شده است. با مرگ گروگانگير بار 

ديگر اميدها براي يافتن محمدامين رنگ باخت.
هيچ كس از سرنوشت محمدامين اطالعي نداشت و فوت شدن 
براتعلي هم پليس را با بن بست مواجه كرده بود. با وجود اين مأموران 
مدتي بعد زني را كه با متهم در ارتباط بود بازداشت كردند اما او هم 

گفت از سرنوشت محمدامين اطالعي ندارد.
پدر و مادر پسربچه آنچه بر سر فرزندشان آمده بود را باور نداشتند و 
مي خواستند به هر قيمتي كه شده به جگرگوشه شان برسند. افراد 
مختلفي از دعانويس و فالگير گرفته تا افراد كالهبردار با آنها تماس 
گرفتند و وانمود كردند كه از محمدامين خبر دارند اما هيچ كدام از 
اين كارها فايده اي نداشت. حتي پليس هم پس از مدتي دست از 
تحقيقات كشيد و اعالم كرد محمدامين دچار سرنوشت نامعلومي 
شده اســت. از اين ماجرا حدود 7سال مي گذرد و هنوز هيچ كس 

به درستي از سرنوشت محمدامين، گروگان 5ساله اطالعي ندارد.
فيلم ســينمايي » هزارتو« بــه كارگرداني اميرحســين ترابي، 
نويسندگي طال معتضدي و بازي شــهاب حسيني، ساره بيات و 
پژمان جمشيدي كه در سال 97 ساخته شد داستاني شبيه به اين 

حادثه دردناك دارد.

گروگانگيري با پايان باز
گزارش از يكي از عجيب ترين آدم ربايي هاي دهه 90

محمد جعفري
روزنامه نگار فكر نكنيد براي اينكه خودمان را در قالب يك گروگان ببينيم، حتما بايد 

عده اي بريزند توي دفتر كار يا خانه مان، اسلحه را بگذارند روي شقيقه مان 
و بگويند هرچه داريم را بريزيم توي كيسه شــان يا ديگــران را وادار به 
كاري كنند كه مي خواهند صورت بپذيرد تا بعد ما را رها كنند برويم پي كارمان. اين، گانگستري ترين 
و شمايل گونه ترين وجه گروگانگيري است كه در فيلم هاي سينمايي كم نديده ايم و در صفحات حوادث 

روزنامه ها كم نخوانده ايم؛ كليشــه اي رايج كه بارها مورد توجه 
نويسندگان رمان ها و كارگردان هاي فيلم هاي سينمايي قرار گرفته 
است، ازجمله همين ابراهيم حاتمي كياي خودمان كه دست كم 
در 2فيلمش سراغي از اين موضوع گرفته در »آژانس شيشه اي« 
و »ارتفاع پســت«؛ اولي ماجراي به گروگان گرفتن كاركنان و 
عده اي از مشتري هاي دفتر يك آژانس هواپيمايي را دنبال كرده 
و آن يكي، گروگانگيري در هواپيما را مدنظر قرار داده است. در 
سينماي جهان هم كه فيلم هايي با موضوع گروگانگيري فراوان 
است. در همين پرونده، گزارشــي درباره آنها آمده و خوانده ايد. 
اما همانطور كه گفتيم، گروگانگيري صرفا همين نيست كه عده اي 

گروگانگير به شكلي كالسيك بريزند توي خانه و دفتر كارمان و كارشان را با تهديد ما پيش ببرند. امروزه 
گروگانگيري، در مباحث روان كاوي نيز به عنوان يكي از آســيب هاي رواني مطرح است و مورد بررسي 
قرار مي گيرد. آنچه روانشناسان عالوه بر شكل هاي مرسوم گروگانگيري دنبال مي كنند و به گروگان ها 
به عنوان افرادي مورد مطالعه نگاه مي كنند، گروگانگيري عاطفي اســت. گروگانگيري عاطفي، بدون 
اسلحه و ضرب و زور مرسوم صورت مي گيرد. يكي از رايج ترين شكل هاي گروگانگيري عاطفي، در حوزه 
كودك آزاري اتفاق مي افتد. در اين فقره، كودكان، گروگان هاي 
عاطفي و ابزار والدين به حساب مي آيند. در بسياري از خانواده ها، 
ديده مي شود والدين از كودكان خود به عنوان ابزار براي تهديد 
يكديگر استفاده مي كنند كه كودكان اين خانواده در مقايسه با 
ساير كودكان آسيب مي بينند. با توجه به تحقيقات انجام شده 
شاهد افزايش اينگونه كودك آزاري ها در كشور هم هستيم. در اين 
ميان، گروگانگيري، سبب ساز بروز سندروم هاي مختلف نيز شده 
است؛ ازجمله سندروم استكهلم. درباره گروگانگيري و آسيب هاي 
رواني آن ازجمله همين سندروم استكهلم، با صديقه حسينخاني، 

روانشناس به گفت وگو نشسته ايم.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار

سندروم استكهلم چيست؟
پس از سرقت از بانكي در ميدان نورمالمستوري استكهلم سوئد، توسط بيل بيروت، روانشناسي كه از ابتدا 
تا انتها به پليس مشاوره مي داد و به بانك رفت وآمد داشت، طي گروگانگيري، 4 كارمند )3زن و يك مرد( 
به مدت 6 روز متوجه شد قربانيان وابستگي عاطفي به گروگانگيرها پيدا كرده اند. تا حدي كه از همكاري با 
پليس سرباز مي زدند و حتي پس از آزادي از زندان شش روزه، در دفاع از گروگانگيران در دادگاه صحبت 
كردند. از اينجا بود كه بروز و ظهور اين رابطه عاطفي بين گروگان و گروگانگير، به ســندروم استكهلم 
معروف شد. درمان سندروم استكهلم مشابه درمان اختالل استرس پساآسيبي است. معموال تركيبي از 
داروهاي مربوط به درمان اختالالت خواب كوتاه مدت و جلسات روان درماني. البته اين سندروم با مفاهيم 
روانشناسي ازجمله فلج عاطفي )خشك شدن از ترس( و همذات پنداري با متخاصم هم تعريف مي شود.

درفيلم استكهلم محصول 2018 با بازي اتان هاوك به اين ماجرا مي پردازد.
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افقي:
 1- نوعي بيماري اسكلتي- 

سنگ عيار
2- حشره خونخوار- برشته 

شده- مشورت
3- احساس آزاردهنده- زد و 

خورد- باالبر ماشين
۴- شــالي- خاكستر- زائده 

سر بندپايان
5- حرف دهن كجــي- يار 

ويس- بندري در بلغارستان
6- بينايــي- از ظــروف 
آزمايشــگاهي- از محبت ... 

روغن مي شود
7- ديگ دهان گشاد- واحد 
شــمارش يــخ- به راســت 

متمايل شدن
8- خويشاوند- پرده سينما

9- هميشــگي- جوانمرد- 
جانشين وضو

10- نوعي بيماري پوستي- 
بازدارنده- فركانس

11- ظــــــروف نچســب 
آشپزخانه- فويل نازك براي 
طالكوبــي روي جلد كتاب- 

صداي كلفت
12- ســجده كننده- زبانه 

آتش- مادر
13- بوي رطوبت- شــجاع- 

شهري در ايتاليا
1۴- تفسير كـــــــردن- 

آسودگي- زيان
15- تحــــت- نويســنده 
نوبل بــرده آمريكايي و خالق 

رمان بابيت
  

عمودي:
1- نامـــه رســـان- ادب 

آموختن- هم نهاده
2- تعجب زنانه- ســرزمين 
عمرمختــار- پايبنــد بــه 

سنت هاي گذشته
3- جامه- مسجدي در غرب 
حرم حضرت علي)ع(- آغوش
۴- همسايه برزيل و گويان- 

دانش ذاتي
5- اتومبيــل جهانگردي- 

بهشت- برادر مرگ است
6- مجلس اعيان- پرهيزكار- 

ميوه تصفيه كننده خون
7- سخن تحقيرآميز- معبود 

يگانه- زبان عربي
8- حيــوان باركش- دارايي 
و ثــروت- رواديد- ســخن 

بي پرده
9- نامــــي دخترانـــــه- 

كاروان سرا- دستمال
10- روگردانــي- پايتخت 

اكوادور- افسانه
11- پسنديده- نوعي ميمون 

دم دار- رشته فرنگي
12- منتشــر كننده كتاب- 

مهم تريــن بخش چرخشــي 
موتور خودرو

13- سيســتم عاملــي در 
كامپيوتر- خوي آدمي- فعلي 
كه بــر زمان گذشــته داللت 

مي كند
1۴- بانــوي بــه حــج رفته- 
خوردني صبحانه- شهر مدفن 

ستارخان
15- كاسه زانو- دانه خوراكي 

غني از نشاسته- فرسوده

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 38۴2
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

346978125
982165437
157423986
235741869
479682351
861359274
614837592
728594613
593216748

متوسط

  6  4   7  
 7 2   5   4
8      9  1
7 8  3      
         
     7  5 9
1  8      2
5   1   8 4  
 9   3  6   724513689

396482571
518697432
642735918
975128364
831964257
157246893
463879125
289351746

ساده

متوسط

316849275
972615384
845273961
789351426
451926738
623487159
138764592
567192843
294538617

سخت

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

ساده

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



17 2 يكشنبه 21 دي 99  شماره 8133 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

صداوسيمابهبرخيمناسبتهابيتوجهيميكند
درحالي كه كم اهميت ترين اخبار ممكن است در صدا و سيما پوشش 
خبري داده شود چطور صداوسيما به سالگرد قربانيان تشييع جنازه 
كرمان، پرواز اوكراين و رحلت آيت اهلل هاشمي بي توجهي كرد. افراط و 

تفريط باعث از دست رفتن مخاطبان رسانه ملي مي شود.
محمودزادهازكرمان

پليسهمچونهميشهاقتدارنشاندهد
هر چه مردم اصول مقابله با سرقت را رعايت كنند، تا زماني كه سارقان 
فرصت جوالن دارند يعني اقتدار پليس كافي نيست. اينكه موبايل قاپي 
و ســرقت و زورگيري هر روز ابعاد تازه اي پيدا مي كند نشان مي دهد 

گشت هاي پليس بايد افزايش يابد.
پايدارازپاسداران

كنترلقيمتتخممرغچرااينقدرسختاست
با گراني هاي افسارگســيخته ماه هاي اخير نان و تخم مرغ آب پز را از 
مردم دريغ نكنند. چطور مي شود كااليي كه بسيار مورد استفاده قشر 
مستضعف است به 48 هزارتومان برسد. مگر قيمت آن را تا 28هزار 
تومان پايين نياورده بودند؟ مسئوالن اگر اراده شان بر انجام كاري باشد 

آن را انجام مي دهند مثل مرغ كه قيمتش را پايين آوردند.
عباسيازتهران

4سالاستدنبالپولخانهامميدوم
پيرمردي 80ساله هستم كه 4سال قبل خانه ام را فروخته ام و تا امروز 
نتوانسته ام پولش را بگيرم. هر چه دوندگي مي كنم به جايي نمي رسم 

درحالي كه ديگر تواني برايم نمانده است. آيا فريادرسي هست؟
بازنشسته80سالهارتشي

رسيدگيبهپروندههايقضاييبسياركنداست
يك آپارتمان به 14نفر فروخته شده و همگي شاكي هستيم. هر بار 
كه به دادگاه مراجعه مي كنيم، صدور حكم به دفعه بعد حواله مي شود 
و اين فرد با زد و بند تخلف مي كند. در اين پرونده واضح اســت كه به 
14نفر ظلم شده است. چرا نبايد بعد از يك سال حكمي صادر شود. 

واقعا رسيدگي به پرونده در قوه قضاييه بسيار كند و وقت گير است.
14مالباخته

فقرايشهرهايبزرگازخاطررفتهاند
تمركز كمك به مردم روي مناطق فقير كه بسيار هم ارزنده است باعث 
شده فقراي شهرهاي بزرگ فراموش شوند. فقرايي كه البه الي شتاب و 
سرعت و تجمل ظاهري شهرها از خاطر رفته اند و چه بسا آسيب هاي 

آنها براي جامعه و آينده بيشتر است.
فتوتازتهران

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

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

با مردم

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

وقتيدزدبهدزدميزند
مرد فريبكار، نقش خواستگار را بازي مي كرد 

تا دست به سرقت پول و طالهاي دختران پيگيري
دم بخت بزند. اين مرد امــا تصورش را هم 
نمي كرد كه دزد به خانه اش دستبرد بزند و همه اموالي كه 

از طعمه هايش دزديده بود را سرقت كند.
به گزارش همشهري، تحقيقات براي دستگيري خواستگار 
فريبكار از 3 ماه قبل، با شكايت دختري كه معاون يكي از 
بانك هاي تهران بود شروع شد. او به پليس گفت: چند وقت 
پيش زماني كه مي خواســتم از محل كارم به خانه بروم، 
خودرويي مقابلم توقف كرد و سوار شدم. راننده مي گفت 
كه مسافركش نيست و وقتي ديده منتظر ماشين هستم 
تصميم گرفته مرا به مقصدم برساند. او مدعي بود كه تاجر 
است و وضع مالي خوبي دارد. آن روز آشنايي ما شروع شد 
و گاهي تلفني حرف مي زديم و گاهي هم چت مي كرديم تا 

اينكه مدتي بعد از من خواستگاري كرد.

درخواستعجيب
شاكي ادامه داد: خواستگارم كه حامد نام داشت يك روز 
به من گفت»اگر به من اعتماد داري طالهايت را براي چند 
روز در اختيارم قرار بده«. من هم براي اينكه عالقه ام را به او 
ثابت كنم اين كار را كردم اما چند روز بعد حامد به من زنگ 

 بخشش زن قاتل
 28سال پس از قتل شوهرش
زني كه 28سال قبل با همدستي جواني 

شوهرش را به قتل رسانده و به قصاص داخلي
محكوم شده بود از سوي فرزندانش كه 

اولياي دم هستند بخشيده شد.
به گزارش همشهري، اين جنايت خانوادگي سال71 
در رشت اتفاق افتاد. زن 25ساله كه مادر 3فرزند بود 
به دليل اينكه با شوهر 34ساله اش دچار اختالف شده 
بود نقشه قتل او را كشــيد. زن براي اين كار از پسري 
23ساله كمك گرفت و آنها با هم همدست شدند و در 
جنايتي هولناك پدر خانواده را به قتل رساندند. هرچند 
آنها تالش كرده بودند كه ردي از خود به جا نگذارند اما 
كارآگاهان پليس خيلي زود  اين جنايت را رازگشايي 

كرده و آنها را دستگير كردند.
زن جوان و همدستش كه دست شــان رو شده بود به 
جنايتي كه مرتكب شده بودند اعتراف كردند. در دادگاه 
فرزندان مقتول و زن جوان كه اولياي دم بودند خواستار 
قصاص مادرشان و همدست او شدند. در اين شرايط بود 
كه قضات دادگاه از آنجا كه همه شواهد و مدارك عليه 
متهمان بود و نشــان مي داد آنها با همدستي يكديگر 
مرتكب قتل شده اند، 2متهم را به اتهام مباشرت در قتل 
عمدي مجرم تشخيص داده و به قصاص محكوم كردند.

با وجود صدور اين رأي و تأييد آن در ديوان عالي كشور، 
اولياي دم عجله اي براي اجراي حكم نداشتند. به همين 
دليل محكومان ســال ها در زندان بالتكليف ماندند. 
سال ها مي گذشت و آنها نمي دانستند كه حكم قصاص 
چه زماني اجرا مي شود و چه سرنوشتي در انتظارشان 
است. زن قاتل زمان دستگيري 25ساله بود اما 28سال 
از آن زمان گذشــته و حاال 53ساله شده است. در اين 
ميان چندين مرتبه بزرگان منطقــه تالش كردند با 
پادرمياني باعث بخشش 2 متهم شــوند اما فايده اي 
نداشت تا اينكه پس از گذشت 28سال از وقوع جنايت 
تالش هاي اعضاي شوراي حل اختالف استان گيالن 
براي جلب رضايت 3فرزند مقتول به نتيجه رسيد و آنها 
حاضر شدند مادرشان و همدست او را ببخشند تا اين 
حادثه تلخ با بخشش قاتالن پايان شيريني داشته باشد.
احمــد ميرمحمــدي، معــاون قضايــي رئيس كل 
دادگستري گيالن در امور شوراهاي حل اختالف در 
اين باره گفــت: قاتل با تالش واحــد مصالحه قصاص 
رشت، پس از 28ســال با گذشــت اولياي دم و ابراز 
پشيمانی از ارتكاب جرم بخشيده شد تا اين پرونده به 

مصالحه ختم شود.

مرديدرنقشخواستگار

دستبهسرقتطالي
دختراندمبختزد

62قرباني در سقوط هواپيماي مسافربري اندونزي
هواپيماي خطــوط هوايي اندونزي 4دقيقه 
پس از پرواز در اقيانوس هند ســقوط كرد و 
همه 62سرنشــين آن جان خود را از دست 

دادند.
به گــزارش همشــهري، ايــن هواپيماي 
بوئينگ737 خــط هوايي ســريويجاياي 
اندونــزي ســاعت13:40 به وقــت محلي 
فرودگاه سوكارنو هاتاي جاكارتا را ترك كرد 
اما 4دقيقه بعد از صفحــه رادار برج مراقب 
پرواز خارج شد و دقايقي بعد معلوم شد كه 
اين هواپيما در اقيانوس هند سقوط كرده و 
همه 62 سرنشــين آن جان خود را از دست 
داده اند. اين هواپيما عازم پونتياناك در استان 
كاليمانتان غربي بود كه يكباره ارتباطش با 
مركز قطع شــد و ديگر پيامي از آن مخابره 

نشد. گزارش ها در اين باره حاكي است كه اين 
هواپيما در مدت كمتر از يك دقيقه از فاصله 
10هزار پايي از ســطح اقيانوس در نزديكي 

جزيره النكان داخل آب سقوط كرده است.
دقايقي پس از مسجل شدن خبر اين حادثه 
هوايي مركز كنترل پرواز فرودگاه جاكارتا در 
پيامي توييتري اعالم كرد كه در حال رصد 
اين رويداد ناگوار است و اميدوار است هرچه 
سريع تر به اطالعات جديدي در اين خصوص 

دست يابد.
دفتر مركزي اين خط هوايــي نيز با صدور 
بيانيه اي اعالم كرد كــه در حال جمع آوري 
اطالعات دقيق تري درباره علــت بروز اين 
حادثه اســت. در گزارش وزارت حمل ونقل 
اندونزي نيز آمده اســت كه ايــن هواپيما 

62سرنشين داشت و تاكنون بخش هايي از 
الشه آن از آب بيرون كشيده شده و تالش ها 
براي يافتن بقايــاي هواپيما همچنان ادامه 

دارد.
اين هواپيمــا از نوع بوئينــگ 500-737 
كالســيك بــود كــه نخســتين بار در مه 
ســال1994 به پرواز درآمد. رســانه هاي 
محلي با انتشار تصاويري مي گويند تيم هاي 
جست وجو و نجات قطعاتي از هواپيما را در 
خليج اندونزي كشــف كرده اند. همچنين 
فرمانده كشتي گارد ساحلي تريشوال به يك 
تلويزيون محلي گفت اجزاي بدن انســان 
و قطعات هواپيما در آب هــاي اين منطقه 
يافت شده است و تالش ها در اين خصوص 

همچنان ادامه دارد.

گفتوگوبامتهم
انگيزهاتازاينسرقتهاچهبود؟

مشكل مالي داشتم. من كارمند يك شركت بودم اما چند ماه قبل به دليل كرونا و نبود پروژه 
اخراج شدم. همسرم از خانواده اي ثروتمند بود كه هميشه به من سركوفت مي زد. براي 
پول دادن، براي اينكه ماشينش را در اختيارم قرار دهد و براي هر كار ديگري كه مي كرد. 

به همين دليل تصميم گرفتم دست به سرقت بزنم.
ايدهاينسرقتچطوربهذهنتخطوركرد؟

خيلي اتفاقي. به خاطر تيپ و ظاهري كه داشتم، دختران به راحتي به من اعتماد مي كردند 
و خودم را تحصيلكرده، تاجر، مدير شركت و... جا مي زدم و طالها و پول هايشان را سرقت 

مي كردم.
بااموالسرقتيچهكردي؟

پول ها كه خرج شد اما طالها را ازمن دزديدند و خودم االن يك مالباخته هستم. راستش 
تمام طالها را داخل صندوقي گذاشتم و مي خواستم سر فرصت آنها را بفروشم. صندوق 
كوچك را زير تخت جاسازي كرده بودم اما چند روز قبل دزد به خانه ما زد و از بخت بدم 
صندوق طالها را دزديد. نمي دانم چطور به ذهنش رســيده بود كه زير تخت را بگردد و 
طالها را سرقت كند. من شكايت كردم اما درنهايت چيزي دستگيرم نشد و تمام طالهايي 

كه دزديده بودم دزديده شد.

زد و گفت عمويش فوت شده است. او مدعي شد كه براي 
انجام مراسم خاكسپاري به شهرستان رفته است و نياز به 
پول دارد. من هم حدود 2ميليون تومان به او دادم اما بعد 
از آن روز حامد ناپديد شد و موبايلش هم خاموش بود. آنجا 
بود كه متوجه شدم فريب يك خواستگار قالبي را خورده ام.

شكايتهايسريالي
دختر جوان تنها قرباني حامد نبود. مدتي بعد 3دختر ديگر 
هم با مراجعه به پليس شــكايت هاي مشــابهي را مطرح 
كردند و گفتند كه طالهايشان توسط خواستگاري قالبي 
به اسم حامد سرقت شده اســت. مأموران پايگاه سوم با 
دستور قاضي عليرضا بهشتي، بازپرس شعبه دوم دادسراي 
ناحيه 34تهران تحقيقات خود را براي شناسايي خواستگار 
قالبي ادامه دادند تا اينكه مشخص شد يكي از شاكيان كه 
قباًل درباره شگرد خواستگاران قالبي در روزنامه ها خوانده 
بود، براي احتياط شماره پالك ماشين اين مرد را يادداشت 
كرده اســت. در ادامه معلوم شــد كه خودروي مورد نظر 
متعلق به همسر حامد است و به اين ترتيب مأموران موفق 
شدند خواستگار قالبي را دستگير كنند. اين مرد 28ساله 
پس از دستگيري به سرقت ســريالي از دختران دم بخت 

اعتراف كرد و تحقيقات از وي ادامه دارد.
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مرور آثار مايكل داگالس در شبكه نمايش
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روزنامه نگار

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

جشنواره

مسعودمير
روزنامه نگار

يكقرباني،تنهايتنهايتنها

اعضاي هيأت داوري ســي و نهمين جشــنواره 
فيلم فجر معرفي شــدند. به گزارش همشهري، 
دبيــر   ســيدمحمدمهدي طباطبايي نــژاد، 
سي و نهمين جشــنواره فيلم فجر حكم داوري 
7نفر  بــراي داوري اين دوره از جشــنواره فيلم 
فجر ابالغ كرد. محمد احساني )مدير فرهنگي(، 
ســاره بيات )بازيگر(، مرتضي پورصمدي )مدير 
فيلمبرداري(، بهرام توكلي )نويسنده و كارگردان(، 
نيما جاويدي )نويسنده و كارگردان(، سيدجمال 
ساداتيان )تهيه كننده( و مصطفي كيايي )نويسنده 
و كارگردان( به عنوان اعضــاي هيأت داوران، آثار 
اين دوره جشــنواره را داوري خواهند كرد. اعالم 
اين فهرســت بيش از هر نكته اي غيبت منتقدان 
و نويسندگان سينمايي در تركيب هيأت داوران را 
برجسته كرد. در طول چند دهه اخير سنت حضور 
يك منتقد در تركيب هيأت داوران هميشه رعايت 
شده است. اين گروه ديروز فيلم هايي كه از ميان 
آثار متقاضي بعد از مطابقت با قوانين فراخوان باقي 
مانده اند را از در موزه سينما يا ساختمان جشنواره 

تماشا و داوري مي كنند. 

»مايكل آپتد« فيلمســاز و مستند ســاز 
مطرح بريتانيايي در 79سالگي درگذشت.  فيلم

»آپتد« به عنوان يكــي از تأثيرگذار ترين 
كارگردانان سينماي اجتماعي و مستند بريتانيا شناخته 
مي شود. او براي بسياري از ايرانيان بيشتر به دليل ساخت 
نوزدهمين فيلم از ســري فيلم هاي جيمز باند با عنوان 
»دنيا كافي نيست«)1999( با بازي پيرس برازنان، نامي 
شناخته شــده اســت. اما در بريتانيا »مايكل آپتد« كه 
فعاليت حرفه اي خود را با برنامه سازي  براي تلويزيون آغاز 
كرد بيشتر به دليل كارگرداني مجموعه تلويزيوني مستند 
»آپ« مي شناسند. در اين مجموعه مستند كه هر قسمت 
آن يك فيلم مجزا نيز به حساب مي آيد، زندگي 14نفر از 
ســال 1964و زماني كه آنان 7سال داشتند، هر 7 سال 
يك بار دنبال مي شــد. اين مســتند در 9اپيزود 7 ساله 
ساخته شده و آخرين اپيزود اين مستند در سال 2019و 
زماني كه سوژه هاي آپتد، 63 سال داشتند، نمايش داده 
شد. اين مستند از شبكه »آي تي وي« بريتانيا پخش شد. 
قســمت »آپ 42« تنها قسمت اين ســريال بود كه از 
بي بي سي وان پخش شــد. آپتد در گفت وگويي درباره 
ادامه ساخت اين مستند گفته بود: »اميدوارم زماني كه 
99ساله شدم بتوانم »آپ 84« را نيز بسازم«. راجر ابرت 
منتقد و مورخ آمريكايي»آپ 28« را در فهرست منتخب 
خود در زمره بهترين فيلم هاي تاريخ قرار داده اســت. 
ســريال »آپ« همچنين در فهرســت 100برنامه برتر 
تلويزيوني مؤسسه فيلم بريتانيا قرار گرفته است. در سال 
2000و در نتيجه رأي گيري از دست اندركاران سينما و 

تلويزيون، »آپ 28« در رده بيست وششم اين فهرست 
قــرار گرفــت. او همچنين تعــدادي از قســمت هاي 
ســريال»خيابان تاجگــذاري« به نويســندگي»جك 

روزنتال« را نيز كارگرداني كرده است.

رياستانجمنكارگردانانآمريكا
»مايك آپتد« همچنين به خاطر كارگرداني فيلم»دختر 
معدنچي زغال سنگ«)1980( و گوريل ها در مه)1988( 
شناخته شده است. مايكل آپتد به خاطر كارگرداني فيلم 
آمريكايي»دختر معدنچي زغال ســنگ« در 7 رشــته 
ازجمله رشته بهترين فيلم ســال، نامزد دريافت جايزه 
اسكار شــده بود. »سيسي اسپيســك« به دليل ايفاي 
نقش در اين فيلم جايزه اســكار بهترين بازيگر زن را از 
آن خود كرد. اين فيلم نامزد دريافت 4گلدن گلوب نيز 

شد كه در نهايت در رشته هاي بهترين فيلم موسيقي يا 
كمدي و بهترين بازيگر دو جايزه گلدن گلوب را به خود 
اختصاص داد. در اين فيلم داستان زندگي»لورتا لين« 
خواننده موسيقي سبك كانتري از كودكي و زماني كه در 
فقر بزرگ شده بود تا اوج شهرت در بزرگسالي براساس 
فيلمنامه»تام ريكمن« دنبال مي شــود. »مايكل آپتد« 
 براي ســاخت فيلم »نل«)1994( نيز نامــزد دريافت

 3 جايزه گلدن گلوب و يك جايزه اســكار شــده بود. 
»جودي فاستر« نيز به دليل نقش آفريني در اين فيلم از 
سوي منتقدان تحسين شد و توانست جوايز متعددي را از 
آن خود كند. »نل« داستان دختري جدا افتاده از دنياي 
مدرن را روايت مي كند كه تمــام عمر خود را با مادرش 
در يك كلبه كوهســتاني دور افتاده زندگي كرده است. 
پس از درگذشــت مادرش، »نل« توسط دكتر»جروم 
الول« پيدا مي شود. »دكتر الول« از شيوه حرف زدن و 
زندگي نل شگفت زده شده است. در ادامه دكتر»الول« 
و دكتر»بائوال اولســن« تالش مي كنند نل را به دنياي 
امروزي و زندگي عــادي بازگردانند. »گوريل ها در مه« 
نيز در 5رشــته نامزد دريافت جايزه اسكار شده بود و از 

فيلم هاي موفق آپتد محسوب مي شود.
از ديگر فيلم هاي مهم »آپتد« نيز مي توان به فيلم هاي 
»كافي« )2002( و »لطف حيرت آور« )2006( اشــاره 
كرد. »آپتد« همچنين فيلم رسمي جام جهاني 2006را 
براي فيفا كارگرداني كرده است. پيرس برازنان راوي اين 
فيلم بود.   »آپتد« پس از يك دوران موفق فيلمســازي  
در آمريكا، در ســال 2003نيز به عنــوان رئيس انجمن 
كارگردانان آمريكا انتخاب شــد. او در مجموع از ســال 
2003تا 2009ســه بــار به عنوان رئيــس اين انجمن 

انتخاب شد.

يك ماه ديگر جشــنواره تئاتر فجــر كار خود را آغــاز می كند، 
جشــنواره ای كــه ســی ونهمين دوره اش بــا دبيری حســين 
مسافرآســتانه و متفاوت تر از دوره های قبل برگزار خواهد شد. 
هر چنــد دبيرخانه ايــن دوره فعاليت  اش را ادامــه می دهد اما 
به گفته دبير جشــنواره، به دليل ويروس كرونــا نمی توان تا آن 
زمان برنامه ريزی مشخصي داشــت و تصميمات همه منوط به 
وضعيت بهمن ماه و كوويد- 19 دارد. با اين حال عالوه بر فراخوان 
بخش های مختلف جشنواره؛  اسامی هيات انتخاب در بخش های 
مختلف اعالم می شود. دبيرخانه اين دوره از جشنواره اعالم كرد 
كه فرهاد قائميان، شهرام زرگر و شيوا مسعودی به عنوان اعضای 
هيات انتخاب نمايش هــای صحنه ای)رقابتی( ســی و نهمين 

جشنواره تئاتر فجر را همراهی می كنند. 

اولين قرباني جشنواره 
فيلم فجر نه با ويروس 
كرونا كه با يك پيامك 
بي سالم و السالم به صف دلمردگان پيوست. اصل ماجرا هم اينكه 
جشنواره فيلم بدون هيأت انتخاب به ســرعت داوري ها را آغاز 
كرده تا هرچه زودتر 110فيلم متقاضي آب بروند و بدل شــوند 
به يك فهرســت نقلي حدود 20تايي. از 20 نوشــتيم و يادمان 
آمد كه دبير جشــنواره خبر داده بود داوري فيلم ها از روز بيستم 
دي ماه و همزمان با پايان مهلت تحويل نسخه فيلم ها به دبيرخانه 
جشــنواره آغاز مي شــود و جالب اينكه هيأت داوران جشنواره 
فيلم فجر هم در همين روز بيســتم معرفي شــده اند. بحران اما 
 همان پيامكي است كه جمعه شب يعني نوزدهم دي ماه توسط 
احســان عبدي پور در صفحه اينســتاگرام منتشر شد. مضمون 
پيامك از اين قرار است كه هنرمند گرامي، فيلم »ميجر« به علت 

مغايرت با ضوابط جشنواره رد شد.
دبيرخانه جشنواره فيلم فجر

احسان عبدي پور كه سابقه ساخت فيلم هاي همسنگار، تنهاي 
تنهاي تنها، پاپ و تيــك آف را در كارنامه دارد در واكنش به اين 
پيامك در متني كوتاه و خودماني نوشــت: »يــه روز »ضوابط«، 
آبروشو پس مي گيره از مديريت فرهنگي ما. اميدوارم هنوز جوون 
باشيم اون روز.« بعد از اين اتفاق عبدي پور كه در سال هاي گذشته 
با قصه خواني هاي دلچسبش و آن لهجه گيراي بوشهري حسابي 
محبوب شده چند پالن از فيلم رد شده در دفتر جشنواره را هم 
منتشر كرد. فيلمي كه حميد فرخ نژاد در آن عالوه بر بازيگري، 
وظيفه تهيه كنندگي را هم بر عهده داشــته است. در پالن هايي 
كه عبدي پور در صفحه اينستاگرامش منتشر كرده فرخ نژاد در 
حال خط و نشان كشــيدن براي جماعتي اســت كه ظاهرا يك 
خرده فروش مواد مخدر را لــو داده اند. عبدي پور در اين مجموعه 
اســتوري عالوه بر يادآوري زحماتي كه براي ســاخت اين فيلم 
كشيده شده و خودش با متن »به ياد روزهاي ساختن، رنجيدن 
و كيف كردن« از آن ياد كرده، به حميد فــرخ نژاد هم به عنوان 
يك رفيق درجه يك اداي احترام جالبي كرده اســت. به هر حال 
حذف ميجر آن هم با اين سبك و سياق پيش از موعد آغاز ماراتن 
داوري ها و حتي انتخاب داوران جشنواره نشان مي دهد كه گردونه 
جشنواره سي و نهم در نخســتين حركت جدي خود باز به روي 

حاشيه آغوش گشوده است.

فعال كه همچنان، مثل يك ســال 
گذشته، بهترين راه براي جلوگيري تلويزيون

از ابتــال بــه كرونــا، پرهيــز از 
رفت وآمدهاي غيرضروري و ماندن در خانه است. 
تماشاي فيلم، يكي از ســرگرمي هايي است كه 
مي تواند به گذر زمان كمك كند. اين هفته شبكه 
نمايش در بخش »صحنه گران« كه هر هفته به 
مرور برخي از آثار يك بازيگر اختصاص دارد، سراغ 
مايكل داگالس رفتــه و 7فيلــم از او را نمايش 
مي دهد. ديويد تامسون، منتقد سينما، داگالس را 
چنيــن توصيف مي كنــد: »داگالس قــادر به 
بازي كــردن در نقش شــخصيت هاي ضعيف، 
سست اخالق، سازشــگر و حريص به احساسات 
نامشــروع بود بدون اينكه پاكدامنــي ذاتي يا 
استعداد درستكاري مورد نياز براي يك قهرمان را 
از دســت بدهــد.« راب اِِدلَمن نيز بر شــباهت 
نقش هاي داگالس تأكيد مي كند و مي نويســد؛ 
داگالس در بعضــي نقش هاي اصلــي اش، مرد 
آمريكايي معاصر، سفيدپوست و از طبقه متوسط 
به باال را به تصوير مي كشد كه به خاطر تحقيرهاي 
واقعي يا واهي جنسي، خود را گرفتار خشم زنان 
مي بيند. داگالس كه هم به عنوان تهيه كننده فيلم 
تحسين شــده »ديوانه از قفس پريد« )ساخته 
ميلوش فورمن، 1975( و هم براي بازي در نقش 
گوردون ِژكــو در فيلم »وال اســتريت« )اوليور 
اســتون، 1987( موفق به دريافت جايزه اسكار 
شده، خود را اول بازيگر و بعد تهيه كننده مي داند: 
»در بازيگري شــما مي توانيد يك بچه باشــيد. 
بازيگري به دليل معصوميت و سرگرم كنندگي اش 
شگفت انگيز است.« مايكل داگالس، پسر كرك 
داگالس، بازيگر افسانه اي هاليوود  است و در رشته 
هنرهاي دراماتيك تحصيل كرده . پخش فيلم هاي 
داگالس از ديروز آغاز شده و تا آخر هفته، هر شب 
ســاعت 21، از شــبكه نمايش ادامه دارد. روز 
گذشته، فيلم اسكاري داگالس، »وال استريت«، 
در شبكه نمايش نشان داده شد، اما اگر موفق به 
ديدن ايــن فيلم نشــده ايد، مي توانيد نســخه 
دوبله شــده آن را با كمي جست وجو در اينترنت 

پيدا كنيد.

يكشنبه:سلطانروياها)مايككيهيل،2007(
فيلمي كمدي درباره مشــكالت دختري نوجوان 
با پدر شــيدايش كه لحظات ســرگرم كننده اي 
در آن وجود دارد. ميراندا دختري 16ســاله است 
كه مادرش تركــش كرده و از مدرســه نيز اخراج 
شــده اســت. او براي تامين معاش در مك دونالد 
مشغول به كار شــده درحالي كه پدرش  چارلي در 
يك مؤسسه رواني بستري است. به اعتقاد برخي 
منتقدان، اين فيلم يكي از بهترين بازي هاي مايكل 
داگالس است و شباهت هايي بين شخصيت چارلي 
و راندل مك مورفي )شخصيت فيلم »ديوانه از قفس 
پريد« با بازي جك نيكلسون و به تهيه كنندگي خود 
داگالس( وجود دارد. نام اصلي فيلم »شاه كاليفرنيا« 
است كه در ترجمه به »سلطان روياها« تغيير كرده 
كه شــايد علت انتخاب اين نام به دليل شخصيت 
روياپرداز و خياالتي چارلي باشد. اين فيلم داستاني 
دن كيشوت وار دارد و رابطه پر كشمكش اين پدر و 

دختر موتور محركه فيلم است.

دوشنبه:مردمورچهاي)پيتونريد،2015(
اگر از طرفداران دنياي ابرقهرماني مارِول باشــيد، 
حتما از ارتباط اين فيلم با ساير فيلم هاي مجموعه 
»انتقام جويان« آگاه هستيد. با اينكه نقش اصلي 
اين فيلم بر عهده پل راد اســت و مرد مورچه اي با 
بازي او در كانون روايت فيلم قرار دارد، اما مايكل 
داگالس در نقش هنك پيم توانسته به خوبي از پس 
ايفاي نقش مرد مورچه اي بازنشسته و مسني كه 
بيشتر دغدغه آينده و سالمتي و شادي دخترش را 
دارد، برآيد. داگالس در هنــگام بازي در اين فيلم 
71سال داشــت و طبيعتا نمي توانســت به اندازه 
 بازيگران جوان اين فيلم در صحنه هاي اكشن و پر 
زد و خورد آن مشاركت كند، اما اصال نبايد فكر كنيد 
كه داگالس حضوري تزييني در اين فيلم دارد. هر 
بار كه نمايي از او روي صفحه مي آيد، صالبت و البته 
شــوخ طبعي ظريفي كه در بازي اش جريان دارد، 
به وضوح لمس مي شود. بده بســتان او با پل راد و 
اوانجلين ليليـ  كه نقش دخترش را بازي مي كندـ  

دلچسب و خوشايند است.

سهشنبه:اتاقستاره)پيترهايمز،1983(
اين تريلر جنايي، داســتان شهري است كه در آن 
قتل هاي مشكوكي رخ مي دهد و پليس نمي تواند 

سرنخي از قاتل به دست آورد. پليس چند فرد را كه 
مظنون به قتل هستند، بازداشت مي كند، اما چون 
مدرك قابل قبولي ندارد، دادگاه آنها را آزاد مي كند. 
قاضي ارشد استيون هاردين با بازي مايكل داگالس 
مي داند كه افراد مظنون گناهكار هستند اما نبود 
مدارك كافي او را از اجراي عدالت بازمي دارد. او از 
طريق يكي از همكارانش، از وجود گروهي از قضات 
آگاه مي شود و در مواردي كه قانون از اجراي عدالت 
عاجز است و خودشان با استخدام آدمكش ها سعي 
در اجراي عدالت دارند. اتاق ستاره شروع خوبي دارد 
اما در ادامه كمي از نفس مي افتد اما رازآميز بودنش 
باعث مي شــود تا آخرين لحظه دست از تماشاي 

آن نكشيد.

چهارشنبه:سقوط)جوئلشوماخر،1993(
ويليام فاستر با بازي مايكل داگالس مردي است 
كه همه ناماليمات زندگي در آن واحد به او يورش 
آورده است؛ همســرش از دادگاه حكمي گرفته 
كه مطابق آن ويليــام حق نزديك شــدن به او و 
فرزندانشــان را ندارد و در عين حال كارش را هم 
از دست داده است. در چنين شرايطي، وقتي كولر 
خودروي ويليام در ترافيكي كشنده از كار مي افتد، 
او رسما دچار فروپاشــي عصبي مي شود و سعي 
مي كند به شــيوه خودش همه مشكالتش را حل 
كند. ويليام ظرف چند ساعت عليه همه  چيزهايي 
كه تا اين لحظه زندگي او را در دســت گرفته و بر 
آن حكم رانده اند، مي شــورد و به ياغي اي تبديل 
مي شــود كه مردم شهر را به وحشــت مي اندازد. 
رابرت دووال نقش پليســي را بــازي مي كند كه 
به دنبال دستگيري ويليام است. سكانس افتتاحيه 
فيلم شــباهت هايي به فيلم »هشت و نيم« فليني 
دارد كه در آن مــردي در ترافيكي كه گويا قرار بر 

حركتش نيست، گير كرده است؛ يكي از بهترين 
كارهاي شــوماخر و يكي از بهتريــن بازي هاي 

داگالس.

پنجشنبه:بازي)ديويدفينچر،1997(
راجر ايبرت فقيد درباره بازي مايكل داگالس در 
اين فيلم گفته بود كــه او بهترين بازيگر براي اين 
نقش بوده است؛ كســي كه مي تواند هم باهوش، 
هم خونســرد و هم عصبي بازي كند. خود مايكل 
داگالس دربــاره اين فيلم گفتــه: »فكر مي كنم 
چيزي كه بيشتر از همه به آن افتخار مي كنم، اين 
است كه اين فيلم يكي از معدود فيلم هايي است كه 
نمي توانيد پايانش را حدس بزنيد. به همين خاطر 
است كه من طرفدار ورزش هستم، در ورزش شما 
نمي توانيد حدس بزنيد كه در آخر كار چه اتفاقي 
رخ مي دهد. بيشــتر فيلم هــا را از نيمه مي توان 
حدس زد كه در آخر چه اتفاقي مي افتد. در بازي 
شما هرگز نمي توانيد بفهميد كه در آخر چه اتفاقي 
مي افتد.« بازي داستاني معمايي و پر هيجان دارد 

كه دقيقا تا لحظه آخر نفستان را بند مي آورد.

جمعه:چيزينگو)گريِفِلِدر،2001(
اين فيلم هرچند با نقدهاي منفي منتقدان مواجه 
شد، اما فروش خوبي در گيشــه داشت. داگالس 
در اين فيلم نقش دكتر نِتان كنراد، روان درمانگر 
برجســته نوجوانان  را بازي مي كنــد كه به طور 
ناخواســته درگير ماجرايي خطرناك مي شــود. 
بريتاني مورفي نقش بازيگر مقابل داگالس را دارد. 
با اينكه منتقدان فيلم را چندان تحويل نگرفتند، 
اما چه بسا تماشاي آن در جمعه اي كه برنامه هاي 
تلويزيون اصال متنوع نيســت، انتخاب بهتري از 

ساير برنامه ها باشد.

واگذاریتئاترشهراستانها
بهانجمنهنرهاینمايشی

كليد خوردن واگذاری تئاترشــهر اســتان ها به انجمن هنرهای 
نمايشی ديروز واكنش هاي زيادي داشت.تئاتر

به گزارش همشــهري،  اين روزها كه تئاتر كشور در سكوت فرو 
رفته و همه چيز تعطيل اســت، مديركل هنرهای نمايشی در ديدار با مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان كرمان طی يك تفاهم نامه مقدمات واگذاری 
تئاتر شهر استان ها به انجمن های هنرهای نمايشی را كليد زد. اين خبر می تواند 
دلگرم كننده باشد چرا كه هميشه نبود هماهنگی ميان ادارات ارشاد استان ها و 
دفترهای انجمن هنرهای نمايشی كه به نوعی نماينده مركز هنرهای نمايشی 
در استان های گوناگون هستند، از مشكالت هميشگی تئاتری ها در شهرهای 
مختلف است. آشنا، مدير مركز هنرهای نمايشی با تاييد مشكالت و تنگناهای 
بسياری كه مقابل فعاالن تئاتر استان هاســت، گفته است كه يكی از مهم ترين 
مشكالت تئاتر شهرســتان ها نبود و كمبود فضاهای استاندارد تئاتری است. از 
اين رو يكی از وظايف مهم اداره كل هنرهای نمايشی حمايت از استان ها برای 

فراهم كردن امكانات و فضاهای استاندارد تئاتری است.

دستاوردهاي 6دهه فعاليت حرفه اي مايكل آپتد از جيمز باند تا دختر معدنچي زغال سنگ
كارگردان»دنياكافينيست«درگذشت

هيأت انتخاب جشنواره 
تئاترفجر معرفي شدند  3نفربراي39

منتقداندرتركيب
هيأتداوريفجرغايبهستند
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كيوسك

 دنيا ديگر وقــت و بي وقت، با 
توييت هاي عجيب و آتش افروز گزارش

دونالد ترامپ شــوكه نخواهد 
شــد و رئيس جمهور جنجالي آمريكا، ديگر 
امكاني چنين ســهل و همه گير براي بسيج 
نيروهاي همراهش و به خشم آوردن ميليون ها 
مخالفــش نخواهد داشــت. بسته شــدن 
هميشــگي حســاب كاربري ترامپ، نه تنها 
مسيري مستقيم و بدون واسطه را از ترامپ 
براي ارتباط با نزديك به 89ميليون مخاطبش 
مي گيرد؛ كــه مي توانــد پاياني بــر پديده 
وحشتناك و خودخواهانه اي باشد كه همراه با 
ترامپ در آمريكا جان گرفت و به ديگر نقاط 
دنيا صادر شــد. توييتر، يكي از ستون هاي 
ترامپيســم بود و حاال بــا خفه كردن صداي 
ترامپ در شبكه اجتماعي محبوبش، هواداران 
او كار ســختي براي شــنيدن صدای رهبر 
محبوبشان دارند. ترامپ هم كه از توييتر براي 
حمله بــه رقيبــان و دشــمنانش، اخراج 
كارمندانــش، تهديد كشــورهاي خارجي، 
تمجيد از دوستانش و اتهام زدن هاي بي اساس 
استفاده مي كرد، به سختي مي تواند جايگزيني 
براي اين شبكه اجتماعي پيدا كند. شبكه هاي 
اجتماعــي و به خصوص توييتــر، همچنين 
ابزاري بســيار حياتي براي ترامپ بوده تا با 
استفاده از آنها رسانه هاي رسمي را دور بزند. او 
در همين توييتر بارها اين رســانه ها را متهم 
كرده كه اخبار جعلي منتشر مي كنند و حاال 
كه ترامپ رســانه محبوبش را از دست داده، 
به خوبي مي داند كه نمي توانــد براي انتقال 
پيامش روي ســازمان هاي رسانه اي رسمي 
مثل ســي ان ان يا نيويورك تايمز حساب باز 
كند. مسدودكردن حساب ترامپ، پايان روند 
جنجالي اســت كه با انتخابات آمريكا شدت 
گرفت. پيش از انتخابات، وقتي ترامپ در ميانه 
بهار مدعي شد آراي پستي زمينه ساز فساد 
هســتند، توييتر برچسب زني به توييت هاي 
ترامپ را كه درباره ادعاهاي نادرست او توضيح 
مي داد شروع كرد. بعدا برخي ادعاهاي مطرح 
شده ترامپ درباره همه گيري كرونا در توييتر 
هم بــا ايــن برچســب ها همراه شــد. اين 
برچسب زني ها بعد از انتخابات و مطرح شدن 

ادعاهاي ترامپ درباره تقلــب در انتخابات 
شدت بيشــتري گرفت اما نخستين برخورد 
كامال جدي با ترامپ در توييتر، پنجشــنبه 
اتفاق افتاد. وقتي كه او در حسابش مهاجمان 
به ساختمان كنگره را »وطن پرستان« خطاب 
كرد، حساب او براي 12ساعت به طور موقت 
مسدود شد. بعد از اين كار، توييتر هشدار داد 
كه اگر ترامپ يك بار ديگر قوانين اين پلتفرم را 
نقض كند، حساب او را براي هميشه مسدود 
خواهد كرد. ترامپ بعد از اينكه دوباره اجازه 
يافت در توييتر فعاليت كند، دو توييت منتشر 
كرد كه همين باعث مسدودشدن هميشگي 

حســاب او شــد. او در توييت اول نوشــت: 
»75ميليون آمريكايی وطن پرستي كه به من، 
»آمريكا نخست« و »آمريكا را دوباره بسازيم« 
)شــعارهاي انتخاباتي ترامپ( رأي داده اند 
صداي رسايي در آينده خواهند داشت. قرار 
نيســت به آنهــا بي احترامي شــود و با آنها 

غيرعادالنه برخورد شود.«
توييتــر توضيح داده كه اين توييت، نشــانه 
ديگــري از اين واقعيت اســت كــه ترامپ 
نمي خواهد انتقال قدرت بانظمي داشته باشد. 
در توييت بعد، ترامپ گفت كه در مراســم 
تحليف جو بايدن در 20ژانويه شركت نخواهد 
كرد. توييتر، اين بار اينطور تفســير كرد كه 
ترامپ با اين توييت،  مي خواهد به هوادارانش 
اينطور القا كنــد كه انتخابات مشــروعيت 
نداشــته اســت. با همين 2 توييت، حساب 
كاربري ترامپ براي هميشــه بسته شد و او 
يكي از محبوب ترين رسانه هايش را از دست 
داد. ايــن البته تنها ضربه بــزرگ به ترامپ 
نبود و بخت او در ديگر شبكه هاي اجتماعي 
هم سياه شده اســت؛ پنجشنبه، فيسبوك 
اعالم كرد كه حساب كاربري ترامپ را براي 
مدت نامحدود بسته است. گوگل هم اعالم 
كرد پارلر، رقيب توييتر كــه مورد حمايت 
زياد هواداران ترامپ قــرار دارد و برخالف 
توييتر كنترل كمتري روي محتوايش دارد 
را از فروشگاه خود حذف كرده است. برخي 
شــبكه هاي اجتماعي ديگر هم كه ترامپ 
از آنها اســتفاده مي كرده گفته اند به صورت 
موقت حســاب كاربري ترامپ را مســدود 
خواهند كرد. ترامپ بعد از مسدودشــدن 
حســاب كاربري شــخصي اش، از حساب 
كاربري دفتر رياست جمهوري آمريكا توييت 
كرد كه اين توييت ها بالفاصله بعد از انتشار، 

حذف شدند.
توييتر سال ها از سوي مخالفان ترامپ تحت 
فشار بود تا حساب كاربري او را مسدود كند 
اما سرانجام اين تصميم را در آخرين روزهاي 
حضور ترامپ در كاخ سفيد گرفت. از شروع 
حمله هواداران ترامپ به ســاختمان كنگره 
در واشــنگتن تا اعالم رسمي مسدودكردن 
حســاب ترامپ، 2روز طول كشــيده است؛ 
اين مسئله نشان مي دهد توييتر مالحظات 
زيادي براي اين كار داشته و اين تصميم را بعد 

از بحث هاي زيادي گرفته است. 

بايدن قصد دارد بالفاصله پس از به دست گرفتن 
امور، تمام واكسن خريداري شــده را به مردم 
تزريق كند. قرار است در مدارس و ورزشگاه ها 

ايستگاه هاي واكسيناسيون ايجاد شود.

روزنامه العربي الجديــد نارضايتي هاي جنوب 
عراق را مورد توجه قرار داده و نوشــته است: 
بازگشت معترضان به خيابان ها به زودي دوباره 

اتفاق خواهد افتاد.

روزنامه اينديپندنت ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

ركورد 150هزار ابتال در انگليس

طرح فوري بايدن براي واكسيناسيون

بازگشت اعتراضات به عراق

همزمان با آغاز قرنطينه سراسري در انگليس 
طي 24ساعت بيش از 150هزار نفر از مردم اين 
كشور به ويروس مبتال شده اند و هزار و 325نفر 

هم جان داده اند. 

نگاه

در ادامــه هم به ما نقــد دارند كه چــرا درباره  
علت مرگ رضا صحبت نمي كنيم. خوب ما در 
جلسه اي كه با روانشناسان و كارشناسان بعد از اين حادثه داشتيم، 
مالحظاتي درنظرمان آمد. اول اينكه بايد از نوع مرگ اطمينان حاصل 
مي كرديم؛ دوم اينكه مي ترســيديم با اعالم ناگهاني خبر خودكشي 
رضا، يك جور الگو ســازي  از او براي نوجوانان رخ دهد و اين عمل او 
را تعبير به جرأت و شــهامت بكنند و بعد هم خودكشــي مثل يك 
ويروس در جامعه پخش شود كه متأسفانه در نهايت خبر از جايي كه 

نفهميديم درز كرد و قطعا تبعاتي خواهد داشت.
رحيمي ســپس درباره علت خودكشــي رضا گفت: موارد متعددي 
مي تواند در روال زندگي و مرگ يك شــخص مؤثر باشــد. بسياري 
از كودكان كار در فضاي پرخشــونت مانند پــرس كاري از 8صبح تا 
8شــب كار مي كنند و محل زندگي آنها هم وضعيت بهتري از محل 
كارشان ندارد. يا ازدواج زودهنگام آنها معضالت شان را چندين برابر 
مي كند. مانند رضا كه در 14سالگي با دختری 12ساله ازدواج كرد. 
ما در جمعيت تالشــمان را براي ارائه خدمــات متنوع به كودكان و 
خانواده هاي آنها مي كنيم اما تجربه به ما نشــان داده كه در بسياري 
از موارد زور و قدرت سياهي در اين محالت و مواجهه با اين بچه ها و 

خانواده هايشان بيشتر از توان ماست.
سوسن مازيار فر، مســئول خانه علم جمعيت امام علي)ع( در محله 
لب خط _جايي كه رضا در آن زندگي مي كرده_ هم در اين باره گفت: 
پرسش هايي درباره رضا، محل زندگي و حضورش در تلويزيون مطرح 
شده كه بايد درباره آن توضيح دهم. اول اينكه او رمضان سال 93به 
صدا و سيما رفت و قصدش اين بود كه صداي بچه هاي كار باشد. بعد 
از آن برنامه، تعدادي از ورزشــكاران و هنرمندان براي او خانه اي در 
يكي از محله هاي لب خط كه كمي بهتر از محله قبلي خودشان بود، 
رهن كردند كه البته بعد از يك سال حمايت ها از او قطع و محدود به 
خدمات جمعيت امام علي شد. اين عضو جمعيت امام علي ادامه داد: 

رضا سال 1396به داليل خانوادگي كه اجازه نداريم آن را رسانه اي 
كنيم، از مدرسه بيرون آمد و دوباره درس خود را در خانه علم دنبال 
كرد، او همان سال ازدواج كرد و خرداد سال 97هم با خبر سهمگين 
مرگ مادرش روبه رو شد. البته رضا در سال هاي اخير و بعد از ورود به 
سن 18سالگي با ما همكاري داشت و اواخر حالش خوب بود و حتي 
وامي را براي خريد دســتگاه پرس تهيه كرده و مي خواست مشغول 
به كار شود و حتي براي ما سؤال بزرگي است كه چرا او دست به اين 
اقدام زده. در واقع با اين توضيحات خواســتم بگويم كه عامل مرگ 
رضا در يك يا 2 عامل نمي گنجد و بايد به درســتي و از سر حوصله 

ارزيابي شود.

حمله به كنگره از نگاه تهران و تل آويو

سرانجام ترامپ، رئيس جمهور آمريكا به 
بزرگ ترين حماقت خود دست زد! وضعيت 
او در آخرين روزهاي باقيمانده از حضورش 
در كاخ سفيد بيش از آنكه در مقام يك رئيس جمهور باشد، شبيه روساي 
گروه هاي تبهكار و باندهاي مافيايي است. او با تحريك هوادارانش براي 
حمله به كنگره، لكه ننگي را بر پيشــاني نظام آمريكا باقي گذاشت كه 

محو كردن آن در آينده نزديك ممكن نيست.
ترامپ پس از شكســت در ميدان قضايي، تالش كــرد بر رأي مجمع 
الكترال اثرگذار شود. پس از آنكه مرحله دوم تالش هاي ترامپ نيز ناكام 
ماند، از طرفدارانش خواست همزمان با جلســه بررسي آراي الكترال 
نمايندگان كنگره، در مقابل كاخ سفيد اجتماع كنند. اينجا روشن شد 
كه ترامپ در آستانه عبور از خطوط قرمز اســت. او به فاصله كوتاهي 
پس از قرار گرفتن روي تريبون در مقابل جمعيت عظيم و خشــمگين 
هوادارانش، فرياد خشــم خود را نه تنها بر سر دمكرات هايي كه مدعي 
است تقلب را ســازماندهي كرده اند، بلكه بر ســر برخي از نمايندگان 
جمهوريخواه كه حاضر به حمايت از او نبودند كشــيد؛ ازجمله مايك 
پنس، معاون اول ترامپ كه نتايج انتخابات و پيروزي بايدن را تأييد كرد.

در ميانه اين سخنراني پرشور و حماسي، ترامپ هوادارانش را تشويق 
كرد كه به ســمت ســاختمان كنگره حركت كنند. ديگر پيش بيني 
وقايع بعدي كار ســختي نبود؛ مهار جمعيتي خشمگين كه از سوي 
رئيس جمهور به طور مستقيم هدايت شــده بودند، امكانپذير نبود. به 
اين ترتيب ســير تحوالت با هجوم به ساختمان كپيتال هيل، تخريب 
اموال، درگيري با نيروهاي امنيتي و در نهايت، تلفات انساني ادامه يافت. 
ديگر جايي براي ترديد باقي نمانده بود؛ رئيس جمهور مستقيما شورش 

مسلحانه را فرماندهي مي كند.
تمامي پايتخت هاي جهان ايــن تحوالت عجيب را بــا توجه به تأثير 
گسترده اش بر وضعيت داخل و خارج آمريكا با دقت دنبال مي كردند. اما 
به باور من، تهران و تل آويو با اهتمام بيشتري وقايع را زيرنظر داشتند؛ 
چراكه 2سياست منطقه اي كامال متناقض را رهبري مي كنند؛ سياستي 
كه در روابط وجودي ميان اين دو متجلي است. بنابراين طبيعي است كه 
هريك از اين دو بر اسبي متفاوت شرط بسته باشد. اگرچه تهران حساب 
چنداني روي بايدن باز نكرده، اما به طور جدي در انتظار خروج ترامپ از 
كاخ سفيد است. اما در سوي ديگر، تل آويو به خوبي مي داند كه سقوط 
ترامپ، خسارتي بزرگ براي اين رژيم است و مي توان پيش بيني كرد 

كه تا آخرين لحظه به دنبال استفاده از حضور او در راس دولت باشد.
از آنجا كه روي كار آمدن دولت بايدن، مخصوصا پس از حادثه هجوم 
به كنگره قطعي شده، دور از ذهن نيست كه اسرائيل با استفاده از تمام 
امكانات موجود و از طريق هماهنگي كامل با ترامپ، تالش كند تا پيش 
از 20ژانويه )موعد تغيير دولت(، بايدن را در مقابل واقعيتي جديد قرار 
دهد؛ واقعيتي كه مانع از بازگشت وي به توافق هسته اي ايران شود و آن 
حمله به ايران است. اما آيا ترامپ امكان حمله به ايران به طور مستقيم و 
يا با مشاركت اسرائيل را، با توجه به وضعيت داخلي آمريكا و مخصوصا 
وقايع اخير دارد؟ آن هم حمله اي كه مي تواند جرقه جنگي گسترده در 

سطح منطقه خاورميانه باشد.
موقعيت داخلي ترامپ پس از حادثه اخير نسبت به قبل ضعيف تر شده 
است؛ تا جايي كه نشانه هايي مبني بر احساس خطر حزب جمهوريخواه 
و آمادگي اين حزب براي توقف حمايت از او ديده مي شــود. مجموعه 
اين تحــوالت، كار ترامپ را براي هرگونه اقدام نظامــي عليه ايران در 
فرصت محدود باقيمانده سخت مي كند. در سوي ديگر معادله اما به نظر 
نمي رسد نتانياهو به سادگي بتواند با بازگشت آمريكا به توافق هسته اي 
كنار بيايد؛ توافقي كه از ديد او، تهديدي وجودي براي اسرائيل است. 
فراموش نكنيم كه نتانياهو در داخل فلسطين اشغالي نيز با شرايط بسيار 
سختي روبه رو است؛ به گونه اي كه ســايه محاكمه و زندان، درصورت 
عدم موفقيت در تشكيل دولت جديد بر سر او سنگيني مي كند. بنابراين 
ممكن است كه نخست وزير اســرائيل، فرمان حمله اي يكجانبه عليه 
ايران را صادر كند؛ البته به شــرط دريافت چراغ سبز از سوي ترامپ و 
حتي شايد پوششي عربي كه شامل همكاري هاي لجستيك باشد. در 
مقابل، به نظر مي رسد ايران با تداوم پايداري سرسختانه خود، قادر به 
اتخاذ تصميم هاي حساب شده اما تأثيرگذار است؛ از عدم پاسخ به ترور 
محسن فخري زاده، دانشمند هسته اي اين كشور گرفته تا افزايش ميزان 
غني سازي اورانيوم و خودداري از تمديد مهلت حضور بازرسان آژانس 

انرژي اتمي در سالگرد ترور سردار سليماني.
ترامپ تا 2هفته ديگر از كاخ سفيد خارج خواهد شد. اگرچه وضعيت او 
به شدت متزلزل و تضعيف شده، اما جهانيان همچنان نفس ها را در سينه 
حبس كرده اند و با صبوري منتظر آغاز كار بايدن هستند. وقوع هريك 
از اين 2ســناريو )حمله يا عدم حمله به ايران( طي 2هفته باقيمانده، 
سلسله اي از تحوالت اساسي را براي منطقه خاورميانه به دنبال خواهد 

داشت؛ تحوالتي در 2مسير كامال متناقض.

بازگشت مك گورك به خاورميانه
نام »برت مك گورك«، چهره سياسي 
آشنا براي كشــورهاي خاورميانه، 
در آخرين فهرســتي كه جو بايدن 
براي عضويت در شــوراي امنيت ملي آمريكا اعالم كرده، ديده مي شود. 
رئيس جمهور جديد آمريكا كه 10روز ديگر كار خود را رســما در كاخ سفيد 
آغاز مي كند، تعدادي از بازيگران كليدي شوراي امنيت ملي را كه قرار است 
در حوزه سياست خارجي به او مشاوره بدهند، معرفي كرده است. بيشتر اين 
چهره ها، افراد باتجربه و قابل اعتمادي هستند كه قبال در دولت باراك اوباما 
با او همكاري مي كرده اند. بايدن پيش از اين، جيك ســاليوان را كه مشاور 
ارشد دولت آمريكا در جريان مذاكرات هسته اي با ايران بود، به عنوان مشاور 
امنيت ملي خود انتخاب كرده است. بايدن در فهرست اعالمي، مك گورك، 
سياستمداري كه ســابقه خدمت در دولت هاي دمكرات و جمهوريخواه را 
دارد، به عنوان مسئول امور خاورميانه و شمال آفريقا در شوراي امنيت ملي 
آمريكا معرفي كرده است. او كه دكتراي حقوق دارد، سال2015 از سوي اوباما 
به عنوان نماينده ويژه آمريكا در ائتالف جهاني مبارزه با داعش انتخاب شد. 
مك گورك در دولت ترامپ نيز به عنوان مشــاور ارشد او در همين سمت به 
فعاليت خود ادامه داد تا اينكه در زمستان2018 در پي تصميم رئيس جمهور 
آمريكا مبني بر خروج نيروهاي نظامي اين كشــور از سوريه، از سمت خود 
استعفا داد. اين سياستمدار 48ســاله، در دولت جورج دبليو بوش نيز در 
شوراي امنيت ملي آمريكا فعاليت مي كرد. مك گورك در سال1999 دكتراي 
خود را از دانشكده حقوق كلمبيا اخذ كرد. او سپس در دادگاه   فدرال مشغول 
به كار شد. مك گورك 5سال بعد در سال2004 به عراق رفت تا در كنار سفير 
آمريكا در بغداد، به عنوان مشــاور حقوقي فعاليت كند. در اين مدت، او در 
تدوين قانون اساسي موقت عراق ايفاي نقش كرد. مك گورك در سال2005 
به آمريكا بازگشت و به عنوان مسئول ميز عراق، وارد شوراي امنيت ملي شد. 
از اينجا به بعد، او يكي از كليدي ترين افراد در مورد عراق و سپس افغانستان 
در دولت  آمريكا به شمار مي رود. به همين دليل پس از دولت بوش، او همچنان 
در دولت اوباما نيز در سمت هاي مشابه در زمينه سياستگذاري در مورد عراق 
و افغانستان فعاليت داشت. ناظران معتقدند كه مك گورك در خاورميانه با 
چالش هاي گوناگوني ازجمله با مسائل ايران، عراق و تركيه روبه رو خواهد 
شد. او قبال ادعا كرده بود كه تركيه »بزرگ ترين كشور نقض كننده تحريم هاي 
ايران« است. با اين حال، مك گورك معتقد به اولويت دادن به مسير ديپلماسي 
با ايران بوده و كمپين فشار حداكثري ترامپ را محكوم كرده است. او با اينكه 
معتقد به چندجانبه گرايي در روابط با ايران است، اما توافق هسته اي را هم 
»كامل« نمي دانست. او در سال2019 در يادداشتي  در پايگاه خبري-تحليلي 
بلومبرگ ديدگاهي را مطرح  كرد كه در نقطه مقابل سياست ايران در قبال 
توافق هسته اي قرار مي گيرد: »نقطه شروع براي مذاكرات جديد، مي  تواند 
به عنوان مثال، بازگشت ايران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته اي و 
آزاد كردن اتباع آمريكايي زنداني در ايران باشد. به موازات آن، درصورتي 
كه چانه زني ها براي رسيدن به يك توافق مستحكم تر نتيجه بدهد، واشنگتن 
هم مي تواند تحريم هاي وضع شده جديد را لغو كند.« بايدن اعالم كرده كه در 
روابط آمريكا با عربستان »تجديدنظر« خواهد كرد اما مك گورك هميشه نگاه 
خوبي به عربستان داشته است. شايد دليلش همكاري هاي امنيتي ميان دو 
طرف در منطقه خاورميانه باشد. او حتي پس از حمله پهپادي به تأسيسات 
نفتي عربستان در سال2019 كه آمريكا و عربستان آن را به ايران نسبت دادند، 
در توييتي نوشته بود كه رياض اين حق را دارد كه مستقال اهدافي در ايران را 
هدف قرار دهد. مك گورك در عين حال، با سياست عربستان در قبال يمن و 
كشتار مردم اين كشور مخالفت كرده است. مك گورك، سال2018، به عنوان 
نماينده ويژه ترامپ در ائتالف جهاني براي مبارزه با داعش، تالش زيادي براي 
محدود كردن قدرت شيعيان در عراق انجام داد. او با انجام رايزني هاي فشرده 
در بغداد قصد داشت كه كردها و اهل سنت را وادار به ائتالف مقابل شيعيان 
كند تا يك نخست وزير شيعه در اين كشور به قدرت نرسد. هرچند درنهايت 
سياست هايش شكســت خورد و عادل عبدالمهدي، به عنوان نخست وزير 
عراق معرفي شد. انتخاب مك گورك به عنوان مسئول سياست آمريكا در 
خاورميانه و شمال آفريقا، شايد بيشتر از همه يك چراغ قرمز براي تركيه 
باشد و مي تواند تالش هاي دولت بايدن براي احياي روابط با اين متحد ناتو 
را پيچيده كند. مك گورك به عنوان كسي كه گروهي از نيروهاي كرد معروف 
به »يگان هاي مدافع خلق سوريه« )YPG( را در جنگ با داعش مسلح كرد، 
چهره محبوبي براي مقام هاي تركيه نيست. اين گروه سوريه اي پيوند نزديكي 
با حزب كارگران كردستان تركيه يا »پ ك ك« دارد كه از سال1984 با دولت 

تركيه درگير است. 

بي دفاع در ويترين رسانه ها

 بسته شدن حساب كاربري ترامپ در توييتر 
 ارتباط او با پايگاه حاميانش را قطع مي كند 

و تأثيرگذاري اش را كاهش خواهد داد

بال و پر ترامپ 
چيده شد 

وز چهره ر

 حسن نافعه
استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره

جواد نصرتي
روزنامه نگار

ادامه از 
صفحه 10

   استيضاح ترامپ
مجلس نمايندگان، بدون توجه به مدت زمان 
باقيمانده از دوره رياســت جمهوري ترامپ، 
قطعنامه استيضاح او را آماده كرده و فردا كه 
جلســه مجلس بعد از تعطيالت برگزار شود، 
اين قطعنامه در صحن مطرح خواهد شــد. 
به گزارش ســي ان ان، اين قطعنامه مسئله 
»تحريك به شــورش« را به عنــوان يكي از 
جرايم سنگين پيش كشــيده است. نانسي 
پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان گفته كه به 
كميته هاي مربوطه دســتور داده تا در اسرع 
وقت به اين مسئله رسيدگي كنند. با اين حال 
ميچ مك كانل، رئيس اكثريت جمهوريخواه 
گفته كه ســنا نمي تواند زودتر از پايان دوره 
ترامپ در كاخ سفيد )جو بايدن 20ژانويه/اول 
بهمن سوگند ياد مي كند( مسئله استيضاح را 
بررسي كند. در صورت مطرح شدن استيضاح 
در كنگره، ترامپ به نخستين رئيس جمهور 
آمريكا تبديل مي شــود كه دوبار استيضاح 
مي شود. استيضاح دوم او، ابهام هاي حقوقي 
زيادي دارد. برخــي حقوقدانان معتقدند كه 
نمي توان بعد از پايان كار او استيضاح را ادامه 
داد اما برخي مي گويند شــايد اين مســئله 
امكان پذير باشــد. در صورتي كه استيضاح 
او در هر شــرايطي به نتيجه برسد، او ديگر 
از مزاياي روســاي جمهوري سابق بهره مند 
نخواهد بود و ديگر نخواهد توانست در مناصب 
دولتي خدمت كند. هرچند اين مسئله اخير 
محروميت مادام العمر از پســت هاي دولتي، 
مي تواند دمكرات ها را وسوسه كند تا راه هاي 
قانوني پيدا كنند كه استيضاح را شدني كند، 
اما معلوم نيســت كه حتــي در آن صورت، 
استيضاح ترامپ رأي بياورد؛ اكثريت در سنا 
با جمهوريخواهان است و بعيد به نظر مي رسد 
آنها بخواهند ترامــپ را كه به هر حال از كاخ 

سفيد مي رود استيضاح كنند.

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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دزدبيوجدان
خانم صديقي معلولي اســت 
كــه بــا طراحي خــودش، 
موتورســيكلتي ويژه ساخته 
است. او 9 سالي مي شود كه با 
اين موتور حتي بيرون از شهر 
هم تردد مي كند. اين موتور دو 
روز پيش دزديده شده و او در 
توييتر و اينســتاگرام از مردم 
براي پيدا كردنش درخواست 
داده اســت: »متأسفانه شب 
گذشــته موتورم را به سرقت 
برده اند. وقتي امكانات شهري 
درحد نياز من معلول نيست، 

وقتي انصافي در وجود بعضي نيســت و حاال بعد از 9 سال موتور داشتن، در آني 
بدون هيچ وســيله نقليه كمكي براي اياب ذهابم در جامعه مواجه شدم؛ زندگي 
سخت تر از گذشته خواهد گذشت.« در همين راســتا برخي از فعاالن توييتر با 
هم رساني توييت او سعي در انتشار بيشتر اين پست كرده اند كه شايد دزد كمي 

جوانمردي به خرج داده و موتور را برگرداند.

تمرينتيمفوتبالزنانملواندرگلوالي
عكس هاي تمرين دختران فوتباليست تيم ملوان در زمين گلي، توجه بسياري 
را در شــبكه هاي اجتماعي به خود جلب كرده اســت. به ويژه آنكه سال گذشته 
خبرهايي از منحل شــدن اين تيم منتشــر شــده بود. اكنون ايــن عكس ها  

دست به دست شده است.

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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از ميدان تجريش پيچيد سمت سربااليي و 
ترافيك سنگين خيابان فناخسرو  و  شيشه 
را كمي پاييــن داد. يك دانه بــرف از الي 
پنجره خودش را هــل داد ميان گرماي 
ماشــين و صاف نشســت روي سياهي 
روكش هــاي صندلي. بلور بــرف انگار 

زير ميكروســكوپ باشد چنان شــكل منظمي داشت كه براي 
ديدنش به قيمت بوق ممتد راننده پشت سري كنار زد و ايستاد و 
آب شدنش را تماشا كرد. هوا تاريك شده بود و برف چغري داشت 
به رخ سياه شب سفيد اب مي ماليد كه درهاي مغازه پرده  فروشي 
كنار خيابان ناله اي كرد و باز شد. باد هرچه كرد، نتوانست از الي 
در هاي باز مغازه رد شود و شكم پرده ها را باال بياورد و برگشت به 
رقصاندن دانه هاي برف ادامه داد. دختر و پسر جوان خوش پوشي 
از خانه اي بــزرگ و الكچري با درهايي بــه بلنداي يك درخت 
و با نمايي رومي بيرون آمدند و كنار خيابان ايســتادند. از ســر 
و لباس شان مشخص بود نمي خواســتند خودروي مازراتي يا 
المبورگيني شان در اين شب برفي تصادف كند. منتظر تاكسي 
بودند. كم كم سرما زير پوستشــان رفت و حرف لرزه گرفتند. با 
چند نور باال بهشان عالمت داد كه يعني اگر مي خواهند بيايند 
و سوار ماشين شوند. چند لحظه بعد دخترك چترش را بست و 
خودش را مثل دانه برف هل داد تــوي گرماي خودرو و بي آنكه 
آب شود، درست مثل گل هاي ســفيد چترش مچاله شد روي 
ســياهي صندلي عقب. پســر جوان با لحن يك جنتلمن 40يا 
حتي 50ســاله گفت: »جناب ممنون.« دختــرك با لحن يك 
پرنسس آفتاب و مهتاب نديده رو به جنتلمن گفت:  »تو از اولش 
هم نمي خواستي الماس بياري.« جنتلمن كه حاال بوي عطرش 
چندين برابر گران تر به نظر مي رسيد، گلويي صاف كرد و گفت: 
»الماس رو بيارم ديگه بابات چيزي نمي گه؟« پرنسس گفت: »تو 
بيار باقيش با من«. بوي عطر گران قيمت با بويي عجيب در هم 
آميخته بود كه نمي توانست ميان ترمز و نيم كالچ در سربااليي 
خيابان به ياد آورد بوي چيست. 2رديف از درخت هاي خيابان 
دربند تا سر خيابان اسداللهي بدرقه شان كردند. جنتلمن قرار 
شد الماس بياورد و بي  آنكه براي كرايه تعارف كند بهش گفت كه 
پياده مي شود و دخترك را تنها گذاشت و رفت. جنتلمن پياده 
شد و بوي عطر را هم با خودش برد. داشت اندازه الماس نامزدي 
پرنســس را تصور مي كرد و به خودش بدوبيراه  مي گفت كه چرا 
پشت اين ترافيك سنگين ميدان دربند، هوس كار خير به سرش 
زده. منتظر بود پرنسس هم بگويد كه همين بغل ها پياده مي شود. 
پرنسس اما گفت: » مي شه بي زحمت بريم اين ميدان باغ شاطر من 
از مصالح فروشي يه الماس شيشه بري بخرم؟« يك دنده معكوس 
اشتباه كشيد و ماشين هم مثل خودش از اين حرف يكه  خورد. 
آينه وسط را پايين داد و نگاهي به پرنسس انداخت. چشم هاي 
تاتاري دخترك سرخ و پوســتش به سفيدي دانه برف بود. يك 
جاهايي از صورتش را انگار با پاك كن پاك كرده باشند سفيد تر 
بود. به دخترك كه حاال يادش آمده بود لباس هايش بوي تاناكورا 
مي دهد، توضيح داد كه شغلش رانندگي نيست و با شروع ساعات 
منع تردد شبانه هم نمي تواند او را براي خريد الماس شيشه بري 
بيرون ببرد. دخترك كه از شــنيدن ساعت منع تردد، اشك در 
چشمش حلقه زده بود با پر شــالش نرمه دماغش را پاك كرد 
و با چاشني گريه و لهجه اي غيرايراني گفت: حاال چه َ كار كنم؟ 
صبح يك شيشه پنجره شكست و همين پدر را آزرده مي سازد 
اگر صاحبكارم الماس شيشــه بري نياورد و شيشه تازه نگذاريم 
پدر شب مي فهمد و مرا بدبخت مي ســازد.« تا ساعت 11شب 
كه دست خالي از جست وجوي الماس شيشه بري و شيشه بر به 
ميدان دربند بازمي گشتند چند دوربين بزرگراه با فالشي پرنور 
عكس هاي يادگاري از آنها گرفتند. آنطور كه برايش تعريف كرد 
خانه يا بهتر بگوييم آلونك ســرايداري خانواده دخترك، باالي 
تله سيژ دربند و پدرش سرايدار بود. در قاب شيشه  پنجره كنار 
خودرو، نگهبان ورودي ميدان دربند، چشمش به پرتره دختركي 
گريان افتاد و نرده ها را براي عبور ماشين كنار زد. مسيري زيگزاگ 
از سمت چپ راهش را از مسير رستوران هاي دربند جدا مي كرد 
و اندك اندك در خاموشي چراغ هاي تير برق، انبوهي از قير شب 
ذوب مي شد و از كوه پايين مي ريخت. پشت سر ظلمات محض 
بود. 2رديــف كارتن خواب هايي كه خياري كنــار هم خوابيده  
بودند در 2طرف ظلمات جاده تا آن باال همراهي شــان كردند. 
جاده آسفالت كه تمام شــد، دخترك ناگهان پياده شد و دويد 
سمت تاريكي. نور باال زد تا دخترك در ميان گل و شل مسيرش 
را ببيند. اضطراب و ترسي موهوم در تاريكي بي انتهايي مي دويد. 
كفش هاي دخترك ِگل ها را از زمين بر مي داشت و پرت مي كرد 
به سمتش. غربيلك فرمان را سفت چسبيده بود و او هم ترسيده 
بود. دخترك كم كم در قير شب مثل دانه  برفي فرورفت و آب شد. 
براي دنده عقب گرفتن برگشت ديد چتري با ُگل هاي سفيد كنار 

صندلي عقب جا مانده است.
- برداشتي آزاد از رويدادي واقعي 

 حرف هاي
 همسايه

مهدياگلمحمدي
روزنامه نگار

نيويورك:شــركت بوئينگ موافقت كرده اســت براي حل 
اتهامات جنايي داير بر پنهان كــردن اطالعات ايمني درباره 
طراحي بوئينگ737مكس 2.5ميليارد دالر بپردازد. به گزارش 
بي بي سي، وزارت دادگســتري آمريكا گفت كه اين شركت 
هواپيماسازي »سود را بر صداقت« ترجيح داده است؛ اقدامي 
كه مانع نظــارت صحيح بر ايمني اين هواپيما شــد. تاكنون 
2بوئينگ737 مكس سقوط كرده اند. بوئينگ طي اين توافق 

با وزارت دادگستري، به كوتاهي خود اذعان كرده است.

دهلينو:پس از اينكه كاركنان ارتش هند هرســاله آمار 
خودكشي شان باالتر رفت، پژوهشي در اين زمينه انجام 
شد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد بيش از نيمي از ارتش 
هند به استرس و اضطراب شديد مبتال هستند. به گزارش 
اوت لوك اينديا، كاركنان نظامي هند طي 2دهه گذشته 
دچار افزايش استرس شده اند. آمار ها نشان مي دهد به طور 
ميانگين هرساله ارتش هند حدود 100نظامي را به دليل 

خودكشي از دست مي دهد.

نيويورك: 2ســارق در آمريكا در حال دزدي بودند كه 
گوشــي يكي از آنها به صورت تصادفي شــماره پليس را 
گرفت و پاي پليس را به ماجرا باز كرد. به گزارش سي ان ان، 
 گويا يكي از سارقان روي گوشي اش مي نشيند و گوشي

 به صورت خودكار شــماره999 پليس را شــماره گيري 
مي كند. كاربر هاي فضاي مجازي دزد ها را بدشانس ترين 
 و ايــن گوشــي را آدم فروش تريــن گوشــي دنيا لقب 

داده اند.

بمبئي: مردي در هند كه روي 4انگشــت طي يك دقيقه 
85حركت شنا رفت ركورد جهاني اين حركت ورزشي را 
شكست. به گزارش يو پي آي،  اين وزنه بردار پيشين ركورد 
قبلي را كه 70حركت بود و در ســال2018 ميالدي ثبت 
جهاني شده بود، پشت سر گذاشت. اين ورزشكار هندي 
چند ركورد جهاني ديگر را هم به خود اختصاص داده است. 
او مي گويد براي اين ركورد شــكني طي 5ســال هر روز 

تمرين مي كردم.

ركوردشكنيحركتشنادريكدقيقهآدمفروشترينگوشيتلفنهمراهنيميازارتشهنداسترسدارند2/5ميليارددالرجريمهبوئينگ

الماسدرساعاتمنعتردد

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:رضي العبد عن نفسه مقرون بسخط ربّه؛
راضي بودن بنده از خود، همراه است با خشم پروردگار.

  اذان ظهر:  12:12   غــروب آفتــاب: 17:10   اذان مغرب: 17:29 
  نيمه شب شــرعي: 23:28   اذان صبح: 5:46   طلوع آفتاب: 7:14

ايفروغِماهُحسنازرويرخشاِنشما
آبرويخوبيازچاِهزنخداِنشما

بخِتخوابآلوِدمابيدارخواهدشدمگر
زآنكهزدبرديدهآبيرويرخشاِنشما

رخشان، روشني و تابندگي است در برابر تيرگي و تاري. حافظ كه با همِت عالي، 
طالِب چشمه خورشيِد رخشــان است، زمزمه مي كند: »ســر مكش حافظ ز آِه 
نيم شب/ تا چو صبحت آينه رخشان كنند« در نگاه شاعر، ستارگان نيز فروزان و 
َرهنمايند و چشم به كوكِب رخشاني دارد كه ديده ها در طلبش خون شده اند. او 
خورشيد، ستارگان، صبح، چشمه و آينه را رخشان مي بيند تا اين همه را به پاي 

ُحسِن روي دوست بريزد.
خاقاني جاِم مي را خورشــيِد رخشــان مي نامد كه زرد و لرزان آمده و مي سرايد: 
»تشويِر بُتان از ُرِخ رخشان تِو خاست/ تســكيِن روان از لِب خنداِن تو خاست« و 

گوهر و تيغ را نيز مانند شهاب و رأي دوست، رخشان مي شمارد.
موالنا با هزار شمِع رخشــان در ديده، منتظران را دعوت مي كند: »ماننده آفتاِب 
رخشان/ از جاِم صبوح سر برآريد« تا همچون آتِش رخشان، »هر قرار كه داريد، 

بي قرار كنيد!«
صائب بر آن است كه »ُمهره ِگل را محبت، گوهِر رخشان كند« و مي افزايد: »با ادب 
باش كه از ديده صاحب نظران/ عشق در هر گذر آيينه رخشان آويخت« او دل نگراِن 

نرسيدن قطره شبنم به سرچشمه خورشيد رخشان است.

درديدههزارشمِعرخشان

فضاي مجازي
خواب مناسب و كافي، نقش مهمي در رشد 
و تكامل جنبه هاي مختلف زندگي كودكان و 
نوجوانان بازي مي كند. مدت زمان مناسب 
خواب در ســنين مختلف متفاوت اســت و 
كودكان پيش دبستاني، معموالً نياز به 11تا 
12ساعت زمان خواب كلي و يك چرت روزانه 
دارند. بيشتر كودكان پس  از 5سالگي نياز به 
چرت روزانه طوالني مدت ندارند. كودكان در 
سن مدرسه نياز به 10ساعت خواب در شب 

دارند، درحالي كه براي نوجوانان 8تا 9ساعت 
خواب كافي است.

مشــكالت مزمن خواب مي توانند ســبب 
مشكالت شناختي، هيجاني، رفتاري و حتي 
جسمي شوند. اختالالت خواب ممكن است 
خود را به شكل عالئم بي توجهي، مشكالت 
تحصيلي، تغييــرات خلقي، تحريك پذيري 
و پرخاشگري، خواب آلودگي شديد روزانه و 

احساس ضعف و خستگي نشان دهند.

تاب آوري

مشكالتخواِبكودكانونوجوانان

آرمانمسعودي
روانپزشك كودك و نوجوان

اختالالت خــواب در كــودكان و نوجوانان 
در همه ســنين بسيار شايع اســت. تقريباً 
25 درصد كودكان و نوجوانان به طور طبيعي 
دچار مشــكالت خواب هســتند و شــيوع 
اختالالت خــواب در كــودكان و نوجوانان 
مبتال به اختالالت طبي و روانپزشكي مزمن 

حتي بيشتر از اين ميزان است.
انواع مشــكالت شــايع خواب در كودكان 
كه نياز بــه ارزيابي تشــخيصي دقيق تری 
دارند عبارتند از: مشــكل در شروع خواب و 
مقاومت در برابر خوابيدن، بيدار شدن هاي 
مكرر شــبانه، خواب بي قــرار، راه رفتن در 
خواب، حرف زدن در خواب، پرخوابي روزانه، 
اختالالت تنفسي مرتبط باخواب، كابوس و 

وحشت شبانه.

برخي از اختالالت روانپزشكي در كودكان و 
نوجوانان كه با مشكالت خواب همراهي دارند 
عبارتند از: اختالالت خلقي مانند افسردگي 
و اختــالل دوقطبي، اختــالالت اضطرابي، 
اختالل بيش فعالي ـ نقص توجه، اختالالت 

طيف اوتيسم و مصرف مواد.
با توجه به نوع مشــكل خــواب و وجود يا 
عدم وجود اختالالت طبي يا روانپزشــكي 
همراه با آن، درمان هــاي مختلف دارويي و 

غير دارويي موجود است.
تشخيص و درمان به موقع اختالالت خواب 
در بهبود پيامدهاي منفي آن روي كودك و 
نوجوان مؤثر اســت و به همين دليل توصيه 
مي شود درصورت وجود مشكالت خواب در 

كودكان، اين مسئله جدي گرفته شود.

درخشش»سرزمينآبي«درآمريكاوهند
فيلم ســينمايي »ســرزمين آبي« به كارگرداني 
علي فخرموسوي و تهيه كنندگي سيدرضا محقق 
در 2جشــنواره آمريكايي و هندي درخشــيد. به 
 گــزارش همشــهري، اين فيلــم در جشــنواره

 )Silver State Film Festival( الس وگاس 
آمريكا كه از 11 تا 17دســامبر برگزار شد، جايزه 
بهترين فيلم  بين الملل را از آن خود كرد. همچنين 
موفق به دريافت جايزه بهترين فيلمنامه از جشنواره 

»گلوبال« بمبئي هند شد. محمدرضا رهبري، منوچهر آذر، بهزاد دوراني، سحر عبداللهي، فريبرز علي اكبرپور، 
محمد جهان شاهي و آرزو ابي زاده بازيگران اين فيلم هستند. سرزمين آبي در ادامه حضور جهاني خود به ديگر 

جشنواره هاي سينمايي اروپايي و آسيايي هم راه يافته است.

بازگشاييسينماهاوتئاترهايتهران
پس از مدت ها تعطيلی و اعتراض بی نتيجه اهالی 
ســينما و تئاتر، با كاهش آمار مبتاليــان به كرونا 
سالن های سينما و تئاتر در تهران بازگشايی شدند. 
به گزارش ايسنا، در پی تغيير وضعيت آمار كرونا در 
تهران از ديروز،20 دی ماه اكران يك فيلم سينمايی 
)ديدن اين فيلم جرم است( در سه سينمای حوزه 
هنری آغاز و به اين ترتيب پس از چند ماه تعطيلی، 
امكان بازگشايی ســينماها در پايتخت فراهم شد. 
براين اساس شرايط برای فعاليت سالن های تئاتر نيز 
مهياست و قادر آشنا - مديركل هنرهای نمايشی - 
در اين باره به ايسنا گفت: با توجه به تغيير وضعيت 

تهران از نارنجی به زرد، سالن های تئاتری با رعايت پروتكل ها براساس همان شيوه نامه هايی كه پيش از اين 
اعالم شده بود بازگشايی خواهند شد.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

كتاب »پايان غياب« نوشــته مايكل هريس 
با ترجمه مجتبي ويســي از ســوي نشر خزه 

منتشر شد.
در اين كتاب كه عنــوان فرعي اش »جنگ و 
صلح با اينترنت، در جســت وجوي حافظه از 
دست رفته« است، مايكل هريس به بررسي 
يك بزنگاه تاريخي مهم مي پــردازد: جهان، 

قبل و بعد از اينترنت.
 او از نســل خود به عنوان آخرين نســلي ياد 
مي كند كه جهان پيش از ديجيتال شــدن را 

ديده اند و به ياد مي آورند. ســپس بدون جانبداري و با پشتوانه 
علمي اش به مقايسه  اين دو جهان دست مي زند تا نشان دهد كه در كداميك 
خوشبخت تر بوده ايم؛ وقتي به اينترنت و شبكه هاي مجازي متصل نبوديم يا 

حاال كه زندگي بدون اينترنت، امكان پذير به نظر نمي رسد.
بروس گرييرسن، نويســنده  و پژوهشــگر، درباره كتاب »پايان غياب« و 
نويسنده اش گفته اســت: »مايكل هريس با دقت و صراحتي مثال زدني، 
مقطعي محوري در تاريخ مدرن را ثبت كرده است: قبل و بعد از شيفتگي 
انسان به وســايل ديجيتال. كتابش اثري شاخص و مهم است و همچنين 

نشاط بخش.«
 مايكل هريس، انديشــمند و روزنامه نگار كانادايي، تاكنون فقط دو كتاب 

منتشر كرده و با همين دو كتاب تبديل به چهره اي بين المللي شده است.
»پايان غياب« نخستين كتاب اوست كه ســال 2014منتشر شد. كتاب 
ديگر هريس )چاپ شده در سال 2017( »تنهايي« نام دارد. اين كتاب هم 
با عنوان فرعي »راهنماي خلوت گزيني در يك جهان شلوغ« هفته آينده با 
ترجمه سامان شهركي از سوي نشر خزه منتشر مي شود. »پايان غياب« در 

224صفحه، با بهاي 40 هزار تومان انتشار يافته است.

ويترين

مايكلهريسبا2كتابشبهايرانآمد

پارك غيرمجاز انواع و اقســام دارد. پارك در محل 
پارك ممنوع، پارك در محــل توقف مطلقا ممنوع، 
پارك در حريم تقاطع و ميادين، پارك دوبله، پارك 
سه رديفه، پارك در پياده رو، پارك مورب، پارك در 
جهت خالف جهت اصلي خيابــان، پارك در مقابل 
درب پاركينگ به شيوه اي كه راه عابران را سد كند، 
پارك دوبله درحالي كه جاي اصلي پارك خالي است، اما تا كنون »پارك در پارك« 
نديده بوديم كه حاال چشممان به جمال اين نوع پارك كردن، يعني پارك در پارك 
هم روشن شد. پارك در پارك يعني يك يا چند خودرو به جاي خيابان، به داخل 
پارك و بوستان رفته و داخل پياده روهاي پارك، پارك كرده و به طرز عجيبي حتي 

راه عبور شهرونداني را كه قصد دارند داخل پارك قدم بزنند سد مي كنند.

پاركدرپارك

دست فرمان
حميدضياييپرور

روزنامه نگار
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وزنه   برداري ايران بعد از دهه   ها ناكامي 
در المپيك، سال2000 طاليي شد

آخرين رئيس ستاد 
عباس قره باغي 22مهر 1379در پاريس درگذشت 

 مرتضي بركتي همداني �������������������������������������������
بسياري از سلطنت طلبان او را خائن مي نامند؛ كسي كه 
با اعالم بي طرفي ارتش باعث تسهيل انقالب اسالمي در 
22بهمن شد اما او در خاطراتش مي گويد كه بختيار به او 
دروغ گفت و وقتي ديد كه همه  چيز از دست رفته، بي طرفي 
ارتش را اعالم كرد� ارتشبد عباس قره باغي آخرين رئيس 
ستاد ارتش شاهنشاهي ايران در سال 1379در پاريس فوت 
كرد� او از افسراني بود كه مراتب رسيدن به باالترين درجه 
نظامي بعد از شاه را از دانشــكده افسري آغاز كرد، راه به 
سياست برد و در نهايت آخرين حلقه دودمان پادشاهي در 
ايران را با بي طرفي ارتش از هم گسست� تا سال 1350عباس 
قره باغي افسر مهمي در ميان نظاميان عالي رتبه ارتش شاه 
نبود و حتي در زمان جانشيني نيروي زميني با غالمعلي 
اويسي به مشكل خورد و كارش به دادگاه نظامي هم كشيد 
كه با كمك حسين فردوســت دوباره به كار بازگشت و در 
سال 53به عنوان فرمانده ژاندارمري كل كشور منصوب 
شد� در بازي هاي آسيايي تهران به دليل عملكرد امنيتي 
خوبي كه از خود نشــان داد مورد توجه شاه قرار گرفت و 
ارتشبد شد� در همان سال هاي شــدت گرفتن مبارزات 
مردم عليه رژيم پهلوي در سال 1356، قره   باغي در سمت 
فرماندهي ژاندارمري جهت سركوب و كنترل اغتشاشات 
دست به اقداماتي زد� نخست با تهيه و اجراي طرح تأمين 
شــهرهايي كه در آن اعتراضات عليه رژيم بارزتر بود به 
سركوب مخالفين پرداخت و دستورالعمل هاي متعددي 
بدين منظور به يگان هــاي مختلف ابالغ كرد� همچنين با 
فعال كردن نيروي پايداري مقاومت، از نهادهاي قديمي 
براي تشكيالت حامي شاه، آنها را به كمك يگان هاي امنيتي 
فرستاد� در سال57 به فرمان شاه براي مقابله با گروهي از 
دانشجويان كه در روزهاي تعطيل به ارتفاعات شمال تهران 
مي   رفتند و در اين مكان ها به خواندن سرودهاي انقالبي و 
تمرين ورزش   هاي رزمي مي   پرداختند، نيروهاي ژاندارمري 
را مأمور شناسايي و سركوب آنان كرد� نام اين عمليات در 
اسناد با عنوان »فرهاد« شــناخته مي شود� بر اين اساس 
نيروهاي ژاندارمري به فرماندهي قره باغي، افراد ورزيده 
تيپ نيروهاي هوابرد و افراد منتخب و ورزيده يگان تكاور 
گارد تحت نظر ژاندارمري با 2فروند هلي كوپتر شــنوك 
كار شناسايي و دستگيري دانشجويان را انجام مي دادند� 
در شهريور57 با عنوان وزير كشور كابينه شريف امامي 
معرفي شد و همان زمان، حادثه 17شهريور در ميدان ژاله 
رخ داد� با سقوط شريف امامي و دولت نظامي ازهاري او عالوه 
بر وزارت كشور، سرپرست وزارت دارايي نيز شد اما دولت 
نظاميان مستعجل بود و با كنار رفتن ازهاري، شاپور بختيار 
نخست وزير شد و قره باغي رئيس ستاد ارتش� اين دو، روي 
يك موضوع از ابتدا با هم به توافق رسيدند؛ اينكه اجازه 
ندهند امام خميني از پاريس وارد تهران شود� قره باغي به 
بختيار گفته بود كه اگر امام به ايران بيايد، استعفا مي كند  
و به همين دليل بختيار فرودگاه را بست؛ اما پس از فشار 
بسيار زياد مردم، باالخره فرودگاه باز شد و امام خميني در 
تاريخ 12بهمن57 وارد كشور شد� در آن روز عمال قره باغي 
در جايگاه رياست ستاد ارتش ابتكاري نداشت تا اينكه در 
22بهمن در بيانيه اي، بي طرفي ارتش را اعالم كرد� در متن 
بيانيه آمده بود: »ارتش ايران وظيفه دفاع از اســتقالل و 
تماميت كشور عزيز ايران را داشته و تاكنون در آشوب   هاي 
داخلي سعي نموده   است با پشتيباني از دولت   هاي قانوني 
اين وظيفه را به نحو احسن انجام   دهد� با توجه به تحوالت 
اخير كشور، شــوراي عالي ارتش در ســاعت 10:30روز 
22بهمن 1357تشــكيل و به   اتفاق تصميم گرفته شد كه 
براي جلوگيري از هرج و مرج و خون   ريزي بيشتر، بي   طرفي 
خود را در مناقشات سياســي فعلي اعالم و به يگان   هاي 
نظامي دستور داده شــد كه به پادگان   هاي خود مراجعت 
نمايند� ارتش ايران هميشه پشتيبان ملت شريف و نجيب و 
ميهن   پرست ايران بوده و خواهد بود و از خواسته   هاي ملت 
شريف ايران با تمام قدرت پشتيباني مي   نمايد�« قره باغي 
در روز 23بهمن 1357در منزل يكي از دوستانش مخفي 
شد و پس از 14 ماه اختفا و تغيير مداوم محل اختفاي خود، 
در نهايت از فرودگاه مهرآباد با گذرنامه جعلي خارج شد� 
وي در 22مهر 1379در پي ابتال به بيماري سرطان، در سن 
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سياستمدار

گزارش دو

گزارش يك

شاهرخ شانجاني  �������������������������������������������
المپيك   هايي كه در اســتراليا برگزار شده براي 
ورزش آمد داشــته اســت؛ چــه در ملبورن كه 
غالمرضا تختــي و امامعلي حبيبي نخســتين 
طالهاي تاريخ كشــورمان را گرفتنــد و چه در 
ســيدني كه بعد از دهه   ها، طعم چنــد طال را در 
چند روز چشيديم. كاروان ايران كه 4سال قبل در 
المپيك آتالنتا بعد از چند دهه به يك طال رسيده 
بود، اين بار در سيدني 3بار طاليي شد. يك طالي 
كاروان ايــران را عليرضا دبير كشــتي   گير وزن 

پايين كشورمان در كشــتي آزاد كسب كرد. اوج 
درخشش ورزش ايران وزنه   برداري بود؛ رشته   اي 
كه به   صورت ســنتي براي ورزش كشــورمان در 
المپيك مدال   آور بود اما از برنز محمد نصيري در 
مونترال به بعد، رنگ هيچ مدالي را نديده بود. همه 
انتظار درخشش شاهين نصيري   نيا را مي   كشيدند 
كه يك سال قبل در مســابقات جهاني، ايران را 
بعد از 3دهه به مدال طــالي جهاني وزنه   برداري 
رسانده بود اما مصدوميت، او و هوادارانش را ناكام 
گذاشت. ناراحتي   ها اما خيلي زود سر آمد و حسين 

توكلي، جوان نه چندان سرشناس تيم، نخستين 
مدال طالي كاروان را كسب كرد. بعد از او، نوبت 
به حســين رضازاده وزنه   بردار فوق سنگين وزن 
ايران بود كه يك طالي ديگر براي ايران بگيرد. در 
تكواندو هم كه براي نخستين بار به   صورت رسمي 
به جدول بازي   ها اضافه شــده بود، هادي ساعي 
يك برنز گرفت. ايران پيــش از آن هرگز در هيچ 
المپيكي 3مدال طال نگرفته بود و سيدني همچنان 
يكي از بهترين المپيك   هايي است كه ايران در آن 

شركت داشته.

جنجال در برلين
كنفرانسي كه فضاي سياسي كشور را تحت تأثير خود قرار داد

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

غافالن
هم   سازند، 
تنها طوفان

كودكان ناهمگون مي   زايد
احمد شاملو در سال   هاي دهه30 آرام آرام از شعر نيمايي فاصله 
مي   گيرد و به مدد زباني كه به مرور زمان متمايز مي   شود و دايره 
واژگاني غني كه از گذشــته تا امروز ادبيات فارسي را شامل 
مي   شود )اگرچه بيشتر ريشه در ادبيات كهن فارسي دارد( و 
آهنگي كه از سجع و ترجيع و تكرار شكل مي   گيرد و جايگزين 
وزن مي   شود، شعري به دست مي   دهد كه شعر سپيد يا شاملويي 

نام مي   گيرد.
شعر نو فارسي ســال   هاي زيادي ذيل گفتمان شعري احمد 
شاملو قرار دارد. فارغ از آنچه در حلقه   ها و جريان   های پيشرو 
اتفاق مي   افتد، شعر نيمايي و بعد شعر شاملويي جريان اصلي 
شعر نو است كه از دهه   هاي40 و50 آغاز مي   شود و تا دهه60 و 

حتي دهه70 هم ادامه پيدا مي   كند.
كم نيستند شــاعراني كه فخامت زباني را از او وام مي   گيرند 
و پس از برجسته   ســازي زبانــي، متن   هاي خود را به شــعر 
تبديل مي   كنند. اما نه آِن شاعرانه شاملو را دارند، نه مثل او از 
اتفاق   هايي بزرگ خبر مي  دهند، نه مي   توانند مرثيه   هاي ساده 
سياســي را به مدد جهان   بيني يگانه و قدرت زبان و تصوير به 

حماسه   هايي ماندگار تبديل كنند.
هم   ساز

سايه   سانانند، 
محتاط

در مرزهاي آفتاب.
در هيأت زندگان 

مردگانند
احمد شاملو شاعري زبان   آور اســت. اصلي   ترين وجه بيروني 
تمايز او زبان است. بي   ترديد شماري از شعرهاي او نقطه اوج 
زبان فارسي امروز در شعر اســت. اما زبان   آوري شاملو به شعر 
خالصه نمي   شود. او ساحت   هاي گوناگوني از زبان فارسي را به 
شكل كمال   يافته   اي به منصه ظهور مي   رساند. وقتي به ترجمه 
»گيلگمش« يا »غزل غزل   هاي سليمان« مي   پردازد الگويي 
از بازآفريني زبان كهن فارســي به دســت مي   دهد و وقتي به 
»پابرهنه   ها«ي زاهاريا استانكو مي   رسد الگويي ماندگار از زبان 
عاميانه كوچه   و   بازار. ترجمه »شازده كوچولو« نمونه   اي از زبان 
قصه   گويي عاميانه براي كودكان اســت، همچنان   كه »پريا« 
و »دختراي ننه دريا« همين زبــان را منظوم مي   كند. ترجمه 
هايكوها كمال استفاده از قابليت تصويري زبان فارسي است. 
همين حكم درباره انبوه شعرهايي كه ترجمه كرده يا رمان   هاي 
ديگري مثل »خزه«، »دن آرام« و... نيز صادق اســت. شاملو 
همواره متهم بوده است كه ترجمه   هاي ديگراني مثل طوسي 
حائري و به   آذين را بازآفريني كرده اما مســئله دانستن زبان 
مبدأ نيست كه شاملو نمي   دانسته، نكته اينجاست كه آنچه در 
زبان مقصد به دست داده، تجلي گونه   هايي از زبان فارسي در 
ترجمه ادبيات است و اساساً با همه ترجمه   هاي قبل و بعد او 
فرق مي كند. او به سطحي از اجتهاد در زبان فارسي مي   رسد كه 
ويژه استادبزرگان زبان فارسي است و مي   تواند زبان   آوري كند. از 
ميان شاعران بزرگ امروز نه نيما يوشيج چنين جايگاهي دارد، 
نه فروغ فرخزاد، نه سهراب سپهري. تنها مهدي اخوان ثالث 

مي   تواند با او هماوردي كند.
وينان

دل به دريا افگنانند، 
به   پاي دارنده   ي آتش   ها

زندگاني
دوشادوش مرگ
پيشاپيش مرگ

هماره زنده از آن سپس كه با مرگ
و همواره بدان نام
كه زيسته بودند، 

كه تباهي
از درگاه بلند خاطره   شان

شرمسار و سرافكنده مي   گذرد.
احمد شــاملو ســال   هاي زيادي رهبــري جريــان ادبي را 
به عهــده دارد. در حقيقــت او، پس از جــالل آل   احمد، تنها 
كســي اســت كه مي تواند از مقبوليــت و مرجعيت رهبري 
جريان ادبي ايران برخوردار شــود. البته جاذبه رهبري را نيز 
دارد. وجه سياسي شــعرهاي شــاملو مؤيد او براي رهبري 
جامعه ادبي اســت، چه رهبري جامعه ادبــي از فعاليت   هاي 
سياســي جدايي   ناپذير بوده اســت. نخبگاني كه به كاركرد 
سياسي اجتماعي ادبيات معتقدند همواره از شعر او به   عنوان 
نمونه   اي از شــعر سياســي بهره برده   اند اگرچه شــعر شاملو 
هيچ   گاه به بيانيه   اي سياسي تقليل پيدا نمي   كند و باالتر از همه 
شعرهاي سياسي امروز مي   ايستد. مجله   هايي كه او سردبيري 
يا دبيري بخش ادبيات   شــان را به عهده داشته، مثل »كتاب 
هفته«،»خوشــه«،»كتاب جمعه« و... همواره رسانه او براي 
رهبري بوده   اند. شاملو حتي در سال   هاي كهنسالي همچنان 
از مرجعيت گذشــته در ميان شــاعران و جريان   هاي ادبي 

برخوردار است.
كاشفان چشمه

كاشفان فروتن شوكران
جويندگان شادي

در ِمْجرِ آتشفشان   ها
مجموعه آنچه احمد شاملو در نيم   قرن فعاليت حرفه   اي خود 
ارائه كرده است، آن   قدر زياد است كه احصاي آنها دشوار به نظر 
مي   رســد. چنان   كه مي   گويند شــماري از آنها هنوز منتشر 
نشده اســت. به جز كتاب   هاي شــعر، مجله   هــا و ترجمه   ها، 
مجموعه   اي از آلبوم   هاي شعرخواني به صداي جادويي او از شعر 
كالسيك فارسي تا شعرهاي خودش و ترجمه   هايي كه از شعر 
جهان انجام داده، مجموعه»كتاب كوچه« كه دايره   المعارف 
فرهنگ عامه اســت، حافظ شــيراز به روايت احمد شاملو، 
سخنراني   هاي جنجالي   اش درباره فردوسي و موسيقي سنتي 
ايراني و...؛ او مي   دانسته چگونه رشته ارتباط خود را با مخاطبان 

قطع نكند و چه كند كه همواره خود را زنده نگه دارد.
شعبده   بازان لبخند

در شبكاله درد
با جاپايي ژرف   تر از شادي

در گذرگاه پرندگان
مجموعه اينها از احمد شاملو شخصيتي چندوجهي مي   سازد 
كه در تاريخ ادبيات امروز يگانه است. بعيد است كسي بتواند 
گستره و گوناگوني تجربه   هاي او را در زبان و فرهنگ فارسي 
تكرار كند. فارغ از همه اينها، درگذشت احمد شاملو پايان دوره 
شاعران بزرگ امروز است. 20سال از درگذشت آخرين شاعر 
بزرگ فارسي مي   گذرد و تا كنون شاعري بزرگ در شعر فارسي 
ظهور نكرده است. مگر اينكه شعر فارسي در قرن آينده شاعري 

بزرگ به خود ببيند.
در برابر تندر مي   ايستند
خانه را روشن مي   كنند.

و مي   ميرند.
ـ سطرهايي كه در خالل متن آمده سروده »خطابه   ي تدفين« 

از احمد شاملو است.

خانهراروشنميكنندوميميرند
درگذشت احمد شاملو در سال 1379پايان دوره شاعران بزرگ امروز زبان فارسي است

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

ســال1379در حالي آغاز شــد كه فضاي سياسي كشــور همچنان 
تحت   تأثير تبعات رويدادهاي 1378قرار داشت و رسانه   ها سال جديد را 
با گزارش   هايي درباره آخرين وضعيت سالمت »سعيد حجاريان«، عضو 
شوراي   شهر تهران، كه در آخرين روزهاي سال   قبل در مقابل ساختمان 
اين شورا توسط »سعيد عسگر« و تيمش ترور شد، آغاز كردند و روشن 
شــدن هويت و انگيزه واقعي عامالن ترور را مطالبه مي   كردند. ازسوي 
ديگر تحليل وقايع تيرماه ســال   قبل در ميان دو طيف سياسي كشور 
همچنان ادامه داشت و جناح راست ريشه   هاي اين »غائله« را مي كاويد 
و انگشت اتهام را به   سوي برخي فعاالن جبهه دوم   خرداد نشانه مي   رفت و 
اصالح   طلبان نيز شناسايي و محاكمه حمله   كنندگان به كوي دانشگاه را 

مطالبه مي   كردند و خواستار رمزگشايي از ابعاد تاريك اين ماجرا بودند.
 1379براي دستگاه قضا هم سال پركاري بود؛ از برگزاري دادگاه ضاربان 
حجاريان گرفته تا رسيدگي به پرونده قتل   هاي زنجيره   اي، حوادث كوي 
دانشگاه، توقيف مطبوعات كه نام قاضي مرتضوي را سر زبان   ها انداخت 
و محاكمه فعاالن سياسي - مطبوعاتي دوم   خردادي با عناوين اتهامي 
متنوع. درچنين فضايي روزهاي پاياني ســال حــال وهواي انتخاباتي 
به   خود گرفــت؛ قرار بــود 18خرداد1380هشــتمين دوره انتخابات 
رياست   جمهوري برگزار شــود و 2جناح خود را براي رقابتي نفس   گير 
آماده مي   كردند. در يك   سو اطالح   طلبان قرار داشتند كه طيفي از آنان به 
»عبور از خاتمي« مي   انديشيدند؛ چراكه او را در برآوردن مطالبات جامعه 
ناكام مي   ديدند و در سوي ديگر راست   گرايان صف   آرايي كرده بودند كه 
به   نظر مي   رسيد راه دشواري براي دستيابي به انسجام انتخاباتي در مقابل 

حريف قدرتمند خود در پيش دارند.
در اين ميان يك رويداد مهم در فروردين1379در حوزه سياست داخلي 
برجسته شــد و تحوالت مهمي را به   دنبال داشت؛ ماجراي »كنفرانس 
برلين«. حدود 3هفته از فروردين1379گذشــته بود و فضاي سياسي 
كشور به   شدت درگير ماجراي ترور حجاريان و همچنين كشمكش   هاي 
شوراي   نگهبان و وزارت   كشــور بر ســر اعالم نتايج انتخابات ششمين 
دوره   مجلس شوراي اسالمي بود كه انتشار اخبار حواشي برگزاري يك 
كنفرانس در برلين با حضور برخي فعاالن سياسي و روشنفكران ايراني در 
رسانه   ها، همه   چيز را تحت   تأثير قرار داد. بنياد »هاينريش بل« با حمايت 
حزب سبزهاي آلمان، از 17چهره سياسي و روشنفكر ايراني دعوت كرده 
بود كه به برلين بروند و درباره »وضعيت آينده ايران« با توجه به تحوالت 

جاري دركشور، به بحث بنشينند.
اكبر گنجي )روزنامه   نگار(، شهال الهيجي )ناشر(، خديجه مقدم )فعال 
زنان و محيط   زيست(، حسن يوسفي   اشكوري )پژوهشگر ديني(، شهال 
شــركت )روزنامه   نگار(، عليرضا علوي   تبار)فعال سياسي اصالح   طلب(، 
مهرانگيز كار )حقوقدان(، جميله كديور )منتخــب تهران در مجلس 
ششــم(، كاظم كردواني )پژوهشــگر و عضو كانون نويسندگان(، علي 
افشاري )فعال دانشــجويي(، چنگيز پهلوان )نويسنده و روزنامه   نگار(، 
حميدرضا جاليي   پور )روزنامه   نگار(، محمود دولت   آبادي )نويســنده(، 
فريبرز رئيس   دانا )اقتصاددان(، منيرو رواني   پور )نويسنده(، محمدعلي 
سپانلو )نويسنده( و عزت   اهلل ســحابي )فعال سياسي( افرادي بودند كه 
از 19تا 21فروردين1379در اين كنفرانس شركت كردند؛ كنفرانسي 
كه آن    را »نخستين مواجهه اصالح   طلبان با نيروهاي اپوزيسيون خارج 

از كشور« مي   دانند و افرادي را دركنار هم نشاند كه شايد تا پيش ازاين 
حاضر به اين كار نبودند.

قرار بود در برلين »گفت   وگويي ميان اصالح   طلبــان با نيروهاي ملي، 
چپ و ســكوالر« درگيرد و »ديوار ضخيم بي   اعتمادي ميان نيروهايي 
كه در دهه60 به »خودي« و »غيرخودي« تبديل شده بودند، برداشته 
شود«، اما كنفرانس با حاشيه   هايي مواجه شد كه تبعات سنگيني براي 
شركت   كنندگان به   همراه داشت؛ صحبت   هاي جنجالي يوسفي   اشكوري و 
گنجي با واكنش   هاي تندي در تهران مواجه شد و از سوي ديگر گروهي از 
نيروهاي ضدانقالب حاضر در كنفرانس با فحاشي، شعار دادن و پرسيدن 

سؤاالت حاشيه   اي از سخنرانان، مسير مباحثات را منحرف كردند.
جنجال   هاي برلين زماني باال گرفت كه تلويزيون ايران حدود يك   هفته 
پس از پايان كنفرانس، بخش   هايي از ســخنراني شــركت   كنندگان، 
همچنين صحنه برهنه   شدن يكي از معترضان را نشان داد و اين كنفرانس 
را به   عنوان توطئه   اي غربي عليه جمهوري   اسالمي   ايران ارزيابي كرد. اين 
موضوع واكنش   هاي بســياري را در تهران برانگيخت؛ ازيك   سو برخي 
چهره   ها و جريان   هاي سياســي به پخش »بخش   هاي گزينشي« از اين 
كنفرانس در رسانه ملي اعتراض داشــتند و آن    را اقدامي براي تخريب 
اصالح طلبان مي   دانســتند، مانند »علي   اكبر محتشمي   پور« كه معتقد 
بود »سيماي جمهوري اســالمي در يك اقدام غيرمنتظره صحنه   هاي 
مستهجن فيلم كنفرانس برلين را پخش كرد كه موجب جريحه   دار شدن 
عواطف و احساسات اكثريت اشخاصي شد كه به مشاهده آن نشستند.« 
از سوي ديگر گروه   هاي مختلفي از برخي مسئوالن گرفته تا تعدادي از 
علما و روحانيون از وقايع كنفرانس برلين انتقاد كردند، از جمله آيت اهلل     
جوادي   آملي، امام   جمعه موقت آن    زمان    قم كه گفت: »كنفرانس رقت   بار 
و ذلت   بار برلين، فاقد استدالل بود و حرفي جز فحش و هتاكي نسبت به 

مقدسات نداشت...«.
آيت اهلل هاشمي   رفسنجاني، رئيس   مجمع تشخيص   مصلحت نظام هم از 
چهره   هايي بود كه واكنش تندي به جنجال   هاي كنفرانس برلين نشان 
داد و آن    را برنامه   ريزي    براي »محاكمه همه شئون انقالب« ارزيابي كرد. 
او معتقد بود »صحنه   اي درست كرده بودند كه باز و كبوتر درست كنند و 
در اين ميان، بازها بخواهند اصل انقالب برچيده شود... .« حجت االسالم 
خاتمي رئيس   جمهور هم واكنش ميانه   اي نشان داد؛ از يك   سو از برخي 
بحث   هاي مطرح شــده در كنفرانس گاليه كرد و از سوي ديگر به اقدام 
صداوســيما در پخش گوشــه   هايي از اين كنفرانس انتقاد داشت؛ »از 
آغاز انقالب، از زمان حضرت امام )ره( تاكنون ده   ها نشســت و سمينار 
با انگيزه   هاي مختلف كه نوعاً براي تحريف انقالب و دســتاوردهاي آن 
بوده، برگزار شده و حرف   هاي بي   ربطي هم زده شده   است و شنيده   ام در 
كنفرانس برلين هم حرف   هاي بد و نامناسبي زده شد و برخي حرف   هاي 
خوب و معقول هم زده   اند. آيا بناســت هرچه در آرشيوهاســت بيرون 

بكشند و نشان بدهند؟« 
گســترده شــدن واكنش   ها و اعتراض   ها به وقايــع كنفرانس برلين، 
عكس   العمل قوه قضائيه را هم درپي داشت؛ تعدادي از شركت   كنندگان 
در اين كنفرانس پاي ميز محاكمه رفتند كه از ميان آنها يوسفي   اشكوري 
و اكبرگنجي با احكام قضايي سنگين   تري مواجه شدند. يوسفي   اشكوري 
براي صحبت   هايش درباره حجاب در مجموع به تحمل حدود 7ســال 
زندان محكوم شد. گنجي هم براي اتهام   هاي مرتبط با كنفرانس برلين و 

چند اتهام ديگر حدود 6سال به زندان رفت.
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  سيد محمد حسين محمدي    ��������������������������������������� 
پدرش آيت   اهلل سيدنورالدين حسيني هاشمي مؤسس و رهبر حزب 
برادران بود؛ حزبي كه در حوالي 1320در شــيراز تأسيس شد و تنها 
يك شعار داشــت: »اســتقالل ايران در ظل لواي مذهب جعفري«. 
سيدنورالدين را بايد از نخستين روحانيوني دانست كه معتقد به فعاليت 
حزبي بودند و تالش مي   كردند تا به شــكل رســمي در امور سياسي 
وارد شوند. شــايد همين ســلوك رفتاري بود كه سبب شد فرزندش 
سيدمنيرالدين هاشمي نيز از همان اوايل طلبگي پا جاي پاي پدر بگذارد. 
ســيدمنيرالدين در زمان وفات پدرش 12سال بيشتر نداشت. پس از 

وفات پدر نيز به دليل اختالف عقيده با برخي از مسئولين حزب، شيراز را 
به مقصد قم ترك كرد. با شروع فعاليت   هاي امام خميني، منيرالدين نيز 
فعاليت   هاي سياسي    را به شكل جدي   تري پي گرفت. همين مبارزات 
سبب شد تا حكومت وقت او را به گنبدكاووس تبعيد كند. آنچه بيش 
از هر چيزي بر اهميت و شهرت سيدمنيرالدين هاشمي افزود، ايده   ها 
و نظرياتي است كه او در ســال   هاي پس از انقالب مطرح كرد. او خود 
جرقه   هاي اوليه نظرياتش را مربوط به ســال   هاي حضورش در كالس 
واليت   فقيه امام خميني مي   داند. ايده اصلي منيرالدين حسيني هاشمي 
توليد علوم انساني اسالمي بود؛ ايده   اي كه اين روزها گاه و بي   گاه از اين 

سو و آن سو مي   شنويم. منيرالدين حسيني هاشمي به دنبال اين بود تا 
براساس فلسفه   اي كه خود مدعي تدوين آن بود و فلسفه نظام واليت 
نام داشت، منظومه معرفت بشري را به   صورت روشمند، مستند به دين 
كرده و تكامل اجتماعي را در جهت قرب و پرستش الهي مهندسي كند. 
حسيني براساس همين ايده شروع به بازخواني و بازطراحي علوم مختلف 
كرد. نخستين تالش   هاي منيرالدين براي ارائه علوم انساني اسالمي، 
در حوزه اقتصاد بود. ايده پردازي   هــاي او ولي محدود به اقتصاد نبود و 
نماند. حسيني هاشمي با تأسيس فرهنگستان علوم اسالمي سعي كرد 
تا ايده   هايش را حتي در حوزه   هايي مانند رياضي نيز بسط و گسترش 

دهد اما با وفاتش در ســال 1379 درحالي   كه 57سال بيشتر نداشت، 
پيشبرد ديدگاه   هاي متفاوتش بر عهده شاگردانش افتاد. حجت   االسالم 
سيدمحمدمهدي ميرباقري كه پس از او رياست فرهنگستان را به عهده 
گرفت، منيرالدين هاشمي را به   عنوان تنها فيلسوف جمهوري اسالمي 
معرفي مي   كند. ميرباقري معتقد است كه منيرالدين حسيني هاشمي 
تنها كسي است كه حركت انقالب اسالمي را ترسيم كرده است. هرچند 
ديدگاه   ها و نظريات سيدمنيرالدين و شاگردانش همواره محل بحث   هاي 
بسيار زيادي بوده است، اما به نظر مي   رسد در سال   هاي پيش رو، نام و 

نظريات »فرهنگستاني« ها را بيش   ازپيش خواهيم شنيد.

ترويج علوم انساني اسالمي 
سيدمنيرالدين هاشمي و مهندسي 
تكامل اجتماعي براي پرستش الهي 

چهره اول
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یک سال، یک خبر

اقتصاد 

شليك از روي موتور هزار
متهمان ترور نايب   رئيس شوراي شهر دستگير و محاكمه شدند

همشهری

خ نر

 محمد سرابي   ����������������������������������������������������������������������������������������������
يك هفته مانده به تحويل سال 1379 عضو شوراي شــهر تهران در مقابل ساختمان 
شورا ترور شد. صبح 22اسفند سال 78، دو جوان در مقابل پارك شهر منتظر ورود سعيد 
حجاريان بودند. ساعت 8:35 صبح دو مهاجم ســوار بر موتور هزار به حجاريان نزديك 
شدند. يكي از آنها پياده شد و با اسلحه كمري به    صورت حجاريان شليك كرد. گلوله از 
گونه چپ وارد و در پشت گردن او متوقف شد. حجاريان به زمين افتاد و مهاجمان فرار 
كردند. نايب   رئيس شوراي شهر در بيمارستان سينا بستري شد. به   دليل اينكه گلوله به 
نخاع يا دستگاه عصبي آسيب شديد نزده بود شرايط هشياري او به   تدريج بهبود يافت 
و خطر مرگ رفع شد. حجاريان كه سابقه امنيتي و اطالعاتي داشت يكي از چهره   هاي 

جريان اصالح   طلب محسوب مي   شد و مدير مسئول روزنامه »صبح امروز« بود.
به   دليل فرارسيدن تعطيالت سال نو و نبود امكانات امروزي مثل اينترنت، اخبار به كندي 
منتشر مي   شد اما پيگيري پليس به سرعت انجام شــد و متهمان شناسايي و دستگير 
شدند. شعبه 33دادگاه انقالب اسالمي مأمور رسيدگي به پرونده شد. جريان   هاي سياسي 
مختلف در بهار سال 79 درســت مانند پرونده محاكمه كرباسچي، موضع   گيري   هاي 
گوناگوني كردند. اين دومين اتفاق در حوزه شهرداري و شوراي شهر بود كه به تمام عرصه 
سياسي گســترش پيدا كرد، با اين تفاوت كه تقريبا همه گروه   هاي سياسي ترور عضو 

شوراي شهر را محكوم كردند.
نيمه خرداد، وزارت اطالعات عامالن اصلي ترور حجاريان را اعالم كرد. ضارب ســعيد 
عسگر بيست ساله اهل شهرري و راكب موتورسيكلت محسن مجيدي بود. محمدعلي 
مقدمي نيز اطالعات رفت   وآمد حجاريان را ثبت و مشخص كرده بود. حركت موتور   هايي با 
ظرفيت موتور هزارسي   سي در خيابان   هاي شهر ممنوع بود و اين وسيله فقط به نيرو   هاي 
نظامي و امنيتي اختصاص داشت. بين 8تا 10نفر در اين پرونده متهم بودند كه بيشتر آنها 
سوءپيشينه يا سوابق خاصي نداشتند اما از نظر فكري و سياسي به جناح مخالف اصالحات 
منتسب مي   شدند. آنها، هم در دادگاه انقالب و هم در وزارت اطالعات مورد بازجويي قرار 
گرفتند. احكام متهمان در همين سال به   صورت زندان   هاي 15و 10ساله اعالم شد. در 

7تير 79 محمدباقر قاليباف فرمانده نيروي انتظامي و جانشين هدايت لطفيان شد. او 
با ايجاد تغييرات در ساختار و عملكرد نيروي انتظامي كار خود را شروع كرد و در ميان 
عموم مردم و رسانه   ها شناخته شد. قاليباف 5سال بعد و زماني كه محمود احمدي   نژاد از 
شهرداري به رياست   جمهوري رسيد، از طرف شوراي شهر به   عنوان شهردار انتخاب شد و 
براي دوره طوالني در اين سمت باقي    ماند. حجاريان زنده ماند اما از آن پس روي صندلي 
چرخ   دار می نشيند و نمي   تواند به شكل عادي صحبت كند. روزنامه صبح امروز در بهار سال 
79 توقيف شد. شوراي شهر نيز كه از اصالح   طلبان تشكيل شده بود به   دليل اختالفات و 
درگيري   هاي ميان اعضا، دچار مشكالت جدي و 2سال بعد منحل شد. دوره بعدي شوراي 
شهر از اصول   گرايان تشكيل شد و اصالح   طلبي در دولت نيز تداوم نداشت. پس از ترور 
سعيد حجاريان حادثه مشابهي در شهرداري و شوراي شهر رخ نداد و اين واقعه تا   كنون 

به   صورت يك استثنا باقي    مانده است. 

  احسان بهرام غفاری    ������������������������������������������������

آلودگي مواد غذايي، وجود ســرب، ميخ يا سوسك در 
شيشه نوشــابه، آبياري صيفي   جات با فاضالب شهري 
و انواع و اقســام حواشي بهداشــتي در صنايع غذايي 
همواره يكي از ســتون   هاي ثابت روزنامه   هــا و در دهه 
اخير، در فضاي مجازي بوده اســت. در سال1379 نيز 
اين ماجراي آلودگي توليد مواد غذايي يكي از بحث   هاي 
داغ رسانه   ها بود. شهريور اين سال چند نوشته در روزنامه 
همشهري منتشــر شــد كه در آن از آبليموي تقلبي و 
كشتار غيربهداشتي مرغ گزارش شده بود. به   طور مثال 

توليد لواشــك در يك گاوداري يا توليد سوســيس و 
كالباس از گوشت    حيوانات متفرقه يا مرغ مرده همگي 
از گزارش   هــاي پروپاقرص روزنامه   هــاي آن    زمان بود. 
تركيدن رب به   دليل توليد گاز در داخل قوطي و مجروح 
شدن زن خانه   دار و هشــدار در مورد آبليموهاي تقلبي 
نيز گزارش   هايي بود كه به   چشــم مي   خــورد. از طرفي 
توصيه   هاي فراوان كارشناسان ميزگردهاي تلويزيون، 
هشــدارهاي بهداشــتي مســئوالن و گزارش   هايي از 
پلمب فالن كارگاه و بهمان توليدي مواد غذايي دائما به 
مخاطبان نشان داده مي   شد و كماكان اين پديده درحال 
تكرار است تا وضعيت بهداشت توليد برخي از مواد غذايي 

معلوم شــود. با وجود همه اين هشــدارها سودجويان 
همچنان مشغول به كار هستند.

  عليرضا احمدي   ������������������������������������������������������������������������������������������������������
 1379سال مهمي براي اقتصاد ايران بود؛ پس از پايان تعطيالت نوروزي محسن نوربخش، 
رئيس   كل بانك مركزي خبر مهمي براي فعاالن اقتصادي داشت: »نرخ ارز تثبيت مي   شود«. او 
پيش   بيني كرد در سال    جاري نوسان نرخ   ارز ناچيز باشد و برهمين اساس به فعاالن اقتصادي 
توصيه كرد كه نرخ فعلي را تثبيت   شده فرض كنند و بر همين مبنا براي فعاليت   هاي آينده 
خود برنامه   ريزي كنند. اما اين خبر تنها چشم   انداز اقتصادي سال نبود، بلكه قرار بود دو اتفاق 
مهم اقتصادي به   وقوع بپيوندد كه تأثيرات فراواني به   ويژه در حوزه بانكي برجا مي   نهاد؛ دوباره 
صداي پاي بانك   هاي غيردولتي به   گوش مي   رســيد. در فروردين   ماه قانون اجازه تأسيس 
بانك   هاي غيردولتي در قالب يك ماده   واحده به    تصويب مجلس   شوراي اسالمي رسيد. اين 
ماده   واحده اهدافي مانند »افزايش شــرايط رقابتي در بازارهاي مالي«، »تشويق پس   انداز و 
سرمايه   گذاري« و »ايجاد زمينه رشد و توســعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان 
جامعه« را دنبال مي   كرد. پيشينه اين قانون به طرحي ذيل عنوان »اجازه تأسيس بانك تعاون« 
باز مي   گشت كه در خردادماه1377 درمجلس مطرح شد و در اسفند1378 به تصويب رسيد 
و با نظر مخالف شوراي نگهبان مواجه شد و براي اصالح به مجلس    شوراي اسالمي بازگشت 
و مصوبه اصالحي مجلس در فروردين1379 ازسوي شوراي    نگهبان مهر تأييد خورد. دراين 
قانون »سياستگذاري پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي، 
نظارت بر بانك   ها و صدور مجوز فعاليت بانكي« در حيطه اختيارات دولت باقي    ماند، نحوه 
فعاليت    بانك   ها طبق قوانين پولي بانكي كشور مصوب1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا 
تعيين شد و همچنين به دولت اختيار داده شد كه براساس ضوابطي، به افراد حقيقي و حقوقي 
مجوز فعاليت بانكي بدهد. با تصويب اين قانون، رسما اجازه فعاليت   هاي پولي و بانكي براي 

بخش   خصوصي فراهم شد و بانك   هاي خصوصي به   تدريج وارد فضاي اقتصادي كشور شدند. 
افتتاح حساب ذخيره ارزي هم از ديگر تحوالت اقتصادي سال1379 بود كه تكليف قانون 
برنامه سوم توسعه محسوب مي   شد تا از اقتصاد كشور در برابر نوسان قيمت نفت محافظت 
كند و از منابع آن در مسير توسعه سرمايه   گذاري   هاي بخش   خصوصي استفاده شود. اين قانون، 
كه آيين   نامه اجرايي آن در آبان   ماه به   تصويب رسيد و عمليات اجرايي   اش تحت   نظارت هيأت 
امنا از دي   ماه آغاز شد، به دولت اجازه مي   داد حداكثر معادل 50درصد حساب ذخيره ارزي 
براي سرمايه   گذاري و تأمين بخشي از اعتبارات موردنياز طرح   هاي توليدي و صنعتي، معدني، 
كشاورزي، حمل   ونقل و خدمات فني و مهندسي ازطريق شبكه بانكي داخلي و بانك   هاي 
ايراني خارج از كشور به   صورت تسهيالت استفاده كند. همچنين دولت تنها درصورتي اجازه 
برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي را    داشت كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت   خام 

كمتر از ارقام قانون برنامه باشد.

  فرزانه ابراهيم زاده  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
»پيكر محمدعلی فردين عضو سابق تيم ملی كشتی و بازيگر فيلم های پيش از انقالب 
از محل ورزشگاه شهيد شيرودی به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشييع شد.«

اين جمالت شايد امروز، عادی به نظر برسند، اما شــنيدن آنها در روز 20 فروردين 
ســال1379  از زبان فواد بابان مجری اخبار تلويزيون شبكه يك  عادی نبود. آخرين 
خبری كه  به طور رســمی درباره محمد علی فردين منتشــر شــده بود خبر پايان 
زودهنگام فيلم »برزخی ها« بود. خبر كوتاه و بدون هيــچ توضيحی بود. توضيح در 
تصاوير گزارشی بود كه بعد از خبر پخش شد. گزارشــگر از مرگ و تشييع دو بازيگر 
خبر می داد.  نعمت اهلل گرجی كه چند روز قبل درگذشته بود و غريبانه به خاك سپرده 
شده بود و محمدعلی فردين كه تصاوير خبر از حضور هزاران نفر در تشييع اين ستاره 
ورزش و سينمای ايران می داد. ستاره ای كه گمان می رفت، با غيبتش از صحنه سينما 
از خاطرها محو شده باشــد، اما جمعيت انبوهی كه صبح روز شنبه 20 فروردين در 
ورزشگاه شهيد شيرودی برای وداع با فردين جمع شد، نشان می داد كه مردم ستاره 
فيلم های عامه پســند كه در آثارش فتوت و جوانمردی را به شكل همه گيری توصيه 

می كرد و دوست صميمی جهان پهلوان تختی بود، فراموش نكرده اند.   
 محمدعلی فردين 15 بهمن 1309 در تهــران در خيابان اديب الممالك خيابان ری 
به دنيا آمد. پدرش علی گل فردين هرچند كارمند اداره تسليحات بود اما بازيگر تئاتر 
و از دوســتان تقی ظهوری بود. فردين ابتدا بخت خود را در ورزش امتحان كرد و با 
وجود مخالفت پدرش سر از باشگاه نيرو و راستی در آورد و كشتی گير شد. او به گفته 
مربی اش كشتی گيری باهوش بود و بيشــتر از آن كه به زور بازو تكيه كند با هوشش  
بازی می كرد. فردين بعد از آن به باشگاه تهران رفت و زير نظر حبيب اهلل بلور كه بعدها 
از دوستان نزديكش شد و در فيلم هايش هم بازی كرد، كشتی حرفه ای را ادامه داد. در 
همين زمان بود كه با جهان پهلوان غالمرضا تختی آشنا شد و دوستی آن ها تا زمان 
درگذشت تختی ادامه داشت. در ســال 1333 در وزن 73 كيلو وارد تيم ملی كشتی 
شد و در دومين دوره مسابقات جهانی در سال 195۴ مدال نقره را به دست آورد. در 
سال 133۶ از كشتی آزاد به كشتی فرنگی رفت و در سال 1337 قهرمان كشور شد. 

درباره چگونگی حضور فردين در سينما ، 2 داســتان وجود دارد. داستانی است كه 
خودش تعريف می كند و داستانی كه ناصر ملك مطيعی در كتاب خاطراتش نوشته 
است. فردين در كتاب »سينمای فردين«غالم حيدری نشر قطره، تعريف می كند كه 
زمانی كه برای ديدن يك فيلم وسترن به سينما متروپل/ رودكی رفته به طور اتفاقی با 
دكتر اسماعيل كوشان، تهيه كننده و مدير پارس فيلم مالقات می كند و پيشنهاد بازی 
در فيلم »چشمه آب حيات« را به كارگردانی سيامك ياسمی همان جا مطرح می شود. 
اما ملك مطيعی در كتاب خاطراتش می نويســد كه دكتر كوشان تمايل داشت كه 
فيلمی با حضور تختی بسازد. ملك مطيعی موضوع را با تختی را در ميان می گذارد و 
او ضمن رد پيشنهاد بازيگری، دوستش محمد علی فردين را معرفی می كند. اولين 
حضور فردين در فيلم دوقلوها ساخته سيامك ياسمی رقم می خورد. حضوری در حد 
يك عبور از خيابان در يك نمای عمومی. اما همين حضور زمينه آشنايی او با ياسمی و 

بازی در فيلم چشمه آب حياب را فراهم می كند. 
 حضور فردين در ســينمای ايران با موفقيت ملودرام هايی كه در ميانه دهه ۴0 بازی 
می كرد. به اوج خود رسيد. او جوان اول سينمای ايران بعد از افول ناصر ملك مطيعی 
شده بود.  موفقيت فيلم گنج قارون) 13۴۴( نقش مهمی در تثبيت ستارگی فردين 

داشت. تشــكيل مثلث فردين بازيگر، چنگيز جليلوند گوينده  و ايرج خواننده  اقبال 
عمومی پيدا كرد و باعث تداوم حضور موفق شخصيت جوانمرد تهيدست،علی بی غم 
فيلم »گنج قارون« در فيلم های دهه ۴0 شد. موج فيلم های فردينی در سال 13۴7 با 
سلطان قلب ها به اوج خود رسيد. فيلمی كه فردين سعی كرد تفاوت هايی در كاراكتر 
شخصيت محبوبش ايجاد كند. اين آخرين موفقيت بزرگ فردين در سينما بود. او در 
حالی دهه 50 را در سينمای ايران شروع كرد كه با حضور ستاره های جديد و تغيير 
ساختارهای روايی در سينمای فارسی ديگر محبوبيت سابق را نداشت، اما به شمايل 
هميشگی اش به عنوان نمادی از شــخصيت اخالق مدار و پيرو صفات جوانمردی در 
سينمای ايران خدشه ای وارد نكرد. زندگی خصوصی بی حاشيه و مردم داری معروفی 
داشت كه از دنيايی پهلوانی و كشتی و هم نشينی با پهلوانانی چون تختی با خود همراه 

كرده بود و همين به شخصيتی كه در فيلم ها بازی می كرد، ابعادی واقعی می داد. 
پس از انقالب و در سال ۶1 به دعوت ايرج قادری و با هدف آشتی سينمای عامه پسند 
با  فضای فرهنگی جديد ، فردين در كنار چند ستاره ديگر در فيلم برزخی ها بازی كرد. 
فيلمی كه توسط نيروهای جوان انقالبی و به خاطر برخی تندروی ها با وجود استقبال 
خوب مردم از پرده پايين كشيده شد و آخرين حضور او در مقابل دوربين سينما برای 

هميشه رقم خورد.
فردين در سال های دوری از سينما به مشاغل آزاد و سينما داری روی آورد؛  سينما 
نياگارا/ جمهوری در سال 37 با شراكت رحمان گلزار و بعدها با شراكت او با علی حاتمی 
اداره می شد.  در ســال های بعد از انقالب فردين در ايران ماند و دور از هياهو بيشتر 
وقتش را در سينما يا در مغازه فرش فروشــی اش در ابتدای پاساژ ونك می گذراند. با 
موها و ابروهايی كه ديگر سفيد شده بود و صدايش با آن صدايی كه در فيلم ها شنيده 

بودند فرق داشت. 
چند تالش برای بازگشت فردين به سينما به شكست منتهی شد. حضور در پروژه هايی 
به كارگردانی كيومرث پور احمد و داود ميرباقری همه در حد حرف و شايعه باقی ماند 

و محمد علی فردين هرگز روی پرده سينما ديده نشد. 
محمدعلی فردين 18 فروردين 1379 به دنبال يك حمله قلبی در منزلش درگذشت. 
خبر تا شنبه در همه ايران پيچيده بود. جمعيت انبوهی در ورزشگاه شيرودی جمع 
شدند تا از ورزشكار قديمی و ستاره سال های دور سينما خداحافظی كنند. انگار تشييع 
فردين بزرگداشت مردمی صفاتی بود كه فردين آنها را نمايندگی می كرد.  او زمانی 
در مراسم درگذشت علی تابش گفته بود:»همه مردم هر روز زندگی می كنند تا يك 
روز بميرند. ما هر روز می ميريم تا يك روز زندگی كنيم«. اشاره تلخ او به زندگی دور از 
سينما بود. اين سخن تلخ اما با تصاوير وداع مردم با او تناقض عميقی را رقم زد. انگار 

مردم می خواستند ثابت كنند كه اصيل بودن اصل است، نه بر اسب بودن. 

علي عمادي ������������������������������������������������������������

پس از تابســتان۶7 و ســقوط ناگهاني نرخ ارز در 
بازارهاي غيررســمي، تورم باال و ديگــر اهرم   هاي 
اقتصادي هيچ گاه نگذاشــتند دالر از پله   هاي رشد 
پايين بيايــد و در طول دهــه70 ارزش پول ملي با 
شــيب   هاي مختلفي رو به كاهش بود امــا در پايان 
اين دهه و با استقرار شرايط نســبتا پايدار در روابط 
بين   الملل ايران با كشورهاي جهان، نرخ دالر اندكي 
كاهش را هم تجربه كرد. در اين سال هر دالر آمريكا 
در بازار آزاد با 5.8درصد كاهش نسبت به سال قبل، 
813تومان بود. ســكه طال هم تقريبا نسبت به سال 
قبل تغيير نداشــت و صرفا 3درصد افزايش يافت. 
ميانگين قيمت هر ســكه بهــار آزادي طرح قديم 
۶0هزار و 512تومان بود. در اين ميان بورس رشــد 
چشمگيري نشان مي   داد. شاخص كل قيمت سهام 
با 35درصد افزايش بالغ بر 2978.2۶بود. در چنين 
شرايطي طبيعي مي   نمود كه تورم هم 7.۶واحد افت 
كند. تورم ساالنه سال 79پايين   ترين نرخ تورم در دهه 

70بود؛ 12.۶درصد. دستمزدها اما در اين سال بيش 
از 2برابر تورم ساالنه افزايش يافت و حداقل دستمزد 
با 2۶.۶درصد افزايش بالغ بــر ۴5هزار و 801تومان 
بود. با وجود اين قدرت خريد مســكن در پايتخت با 
حداقل حقوق افزايش كــه نيافت، هيچ، با 0.1واحد 
كاهش به 2.۴مترمربع رســيد؛ چون برخالف ثبات 
در ديگر بازارها، خانه در اين سال در تهران گران شد.

شــهرهاي ديگر چنين افزايشــي را تجربه نكردند؛ 
متوســط قيمت يك مترمربع آپارتمان مسكوني در 
سطح شهرهاي منتخب كشور با 12درصد افزايش 
87هزار تومان قيمت داشت. اراك بازهم مانند سال 
قبل در رشد قيمت مســكن بين شهرهاي منتخب 
پيشتاز بود و در اين ســال 33درصد افزايش داشت؛ 
پس از آن اهواز بــا 30درصد، زنجان 2۶درصد و يزد 
با 2۴درصد رشد قيمت مواجه شدند. پس از تهران، 
قزوين و اصفهان بيشترين متوسط قيمت آپارتمان را 
درميان شــهرهاي منتخب داشتند؛ هر مترمربع در 
قزوين حدود 115هزار تومان و در اصفهان 11۴هزار 
تومان بود درحالي كه اروميه كمترين متوسط قيمت 

متوسط هزينه ماهانه يك خانوار ايراني در سال 1378

تجربه نزول دالر
نگاهي به دخل و خرج خانوار ايراني در سال 1379

شوخي با 
پخش زنده

   شروان اميرزاده     �������������
ماهنامه طنز و كاريكاتور، سال 
يازدهم، اسفند 1379، شماره 
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شکوه فتوت 
تشييع محمد علی فردين به مراسم بزرگداشت جوانمردی 

تبديل شد 

نمره بهداشت: صفر
توجه به كيفيت مواد غذايي و بهداشت موضوع گزارش روزنامه ها بود 

بانك   هاي خصوصي باز  مي   گردند 
افتتاح حساب ذخيره ارزي

واحد مسكوني را با متري 57هزار تومان داشت.
متوسط قيمت يك مترمربع واحد مسكوني آپارتماني 
در سال 79 در تهران 28درصد افزايش يافت و بالغ 
بر 225هزار و 100تومان بود. بيشــترين متوسط را 
منطقه يك با 18درصد رشد )هرمترمربع 3۶5هزار 
تومان( و منطقه 3 با 27درصد افزايش)هرمترمربع 
3۶3هزار تومان( داشــتند. كمترين متوســط هم 
در منطقــه 20 رقم خورد كه هرمترمربــع در آن با 
15درصد افزايش 11۶هزار تومان بود. قيمت متوسط 
مسكن در منطقه 12همچنان به روند صعودي خود 

ادامه مي   داد و در اين سال 3۴درصد رشد داشت.
نرخ اجاره در اين سال در كل شهر تهران 27.۴درصد 
افزايش نشــان مــي   داد. متوســط اجاره   بهاي يك 
مترمربع واحد مســكوني آپارتماني در تهران بالغ بر 
1150تومان بود؛ يعني در آن ســال براي يك واحد 
100متري، به   طور متوسط ماهانه 115هزار تومان 
در  ماه )بدون وديعه( اجاره پرداخت مي   شد. بيشترين 
اجاره   بها با 28.۴درصد افزايش نســبت به سال قبل 
مربوط به منطقه 3 با مترمربعي 180۴تومان بود و 
كمترين، منطقه 18 با هــر مترمربع 795تومان كه 
28درصد افزايش نسبت به سال 78 داشت. متوسط 
اجاره   بها در آن ســال تقريبا در همه مناطق تهران 

افزايش باالي 20درصد را نشان مي   داد.
متوســط كل هزينه   هاي خانوارهــاي منتخب در 
اين ســال براي هر ماه 252هــزار و 109تومان بود 
درحالي كه خانوار ايراني به طــور ميانگين در هر  ماه 
21۶هــزار و 50تومان درآمد داشــت. دربين اقالم 
هزينه   اي، تفريح و ســرگرمي با ۴۴درصد افزايش، 
بيشترين رشــد قيمت را داشت. گوشت گوسفندي 
در اين سال با كمتر از 10درصد افزايش 2295تومان 

براي هركيلوگرم بود.

متوسط درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در سال 1379

فکاهی

درصد افزايشسال 79سال 78هزينه و درآمد ساالنه  )تومان(
769,625904,83117,57هزينه هاي خوراكي و دخاني

1,757,5092,120,48120,65هزينه هاي غيرخوراكي
2,527,1343,025,31219,71كل هزينه هاي خانوار
2,153,8572,592,60020,37كل درآمدهاي خانوار

تهران

خوراكي و 
آشاميدني

مسكن 
كاالو حمل ونقلوانرژي

خدمات ديگر
پوشاك 
درمان و لوازم منزل وكفش

تفريح و تحصيلبهداشت
دخانياتارتباطاتسرگرمي

73,80365,46132,62521,72518,04716,17210,8334,7854,5392,5191,600هزينه )تومان(
29,326,012,98,67,26,44,31,91,81,00,6درصد



2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

جنگاوران آزادي 
دربي تهران در سال79 به خشونت كشيده شد و بازيكنان در چمن ورزشگاه آزادي همديگر را كتك زدند 

ورزش

تولد قلب موبايل ايران
عالءالدين دنبال يك پاساژ خوب نبود

معماری

شاهرخ شانجاني    �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

دربي سال1379 هرگز فراموش نمي   شود. نه گل زيباي علي كريمي، نه غش كردن مهدي هاشمي   نسب، نه 
مشت برومند به   صورت پايان رافت و نه مبارزه گالدياتوري دو تيم. يكي از پرهيجان   ترين دربي   هاي تهران، 
يكي از خشونت   بارترين بازي   هاي استقالل و پرسپوليس هم به شمار مي   رود. ابتداي آن فصل، انتقال پرسر و 
صداي مهدي    هاشمي   نسب به استقالل مثل يك بمب صدا كرده بود. هاشمي   نسب، به   عنوان يك مدافع در 
چند دربي متوالي 4گل به استقالل زده بود و گفته مي   شد بعد از جدايي همراه با ناراحتي از پرسپوليس، قسم 
خورده بود كه در دربي به سرخ   ها هم گلزني كند. او در اين بازي به   عنوان مهاجم به ميدان رفت. بازي با گل   هاي 
بهروز رهبري   فرد و محمد نوازي مساوي بود كه هاشمي   نسب، يكي از حساس   ترين گل   هاي تاريخ دربي تهران 
را زد. واكنش او به اين گل، غش كردن از فرط شادي بود و اين غش كردن بيشتر از خود گل در يادها مانده است. 
استقالل كه 5سال نتوانسته بود در دربي به پيروزي برسد، با رؤياي برد، 3دقيقه فاصله داشت كه قيچي زيباي 

علي كريمي، بازي را مساوي و آبي   ها را دوباره ناكام كرد.
در انتهاي اين بازي، هنگامي كه پايان رافت، مهاجم پرسپوليس به برومند نزديك شد، سنگربان استقالل 
با مشت به   صورت او كوبيد. اين شــروع درگيري ها بود. برومند را داور كره   اي اخراج كرد. بعد از پايان بازي، 
درگيري   ها به اوج رسيد. برومند، مهارنشدني بود و به سمت ناصر ابراهيمي، دستيار علي پروين حمله مي   كرد. 
در گوشه ديگر، نوازي و حميد استيلي، دعوايشان در بازي را از سر گرفته بودند. مهدي تارتار در اين درگيري 
حضور فعالي داشت و همچون يك كونگ فو كار، از پشت با استوك   هاي كفش به كمر نوازي زد. درگيري   ها 
در زمين، هواداران را هم تهييج كرد و بيرون ورزشگاه، بين هواداران دو تيم زد و خورد شكل گرفت و خسارت 

زيادي به اتوبوس   هاي شركت واحد وارد شد.
محروميت   هاي سنگين اين بازي، به خوبي نشان مي   دهد كه جنجال چقدر باال گرفته بود. كميته انضباطي 

احكام خاطيان را اينگونه اعالم كرد: محمدنوازي و پرويز برومند يك سال، حميداستيلي 9ماه، ناصرابراهيمي 
و مهدي تارتار 6ماه، بهروز رهبري فرد 4ماه، ولي صالح نيا، مربي بدن ساز استقالل    2ماه و علي سامره و فرزاد 

مجيدي هر كدام 2هفته محروم شدند.
اين دربي، با آن چمن بي   ريخت و كچل و پيراهن آبي و سفيد استقالل و لباس منچستري پرسپوليس، هرگز 
فراموش نمي   شود. اين دربي، لذت گناه   آلود يك نسل از هواداران فوتبال است؛ هواداراني كه از كتك خوردن 

بازيكنان حريف لذت بردند و افسوس مي   خورند كه چرا خودشان در زمين نبوده   اند. 

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

دليل گنجاندن نام پاساژ عالءالدين در فهرست آثار 
معماري قرن حاضر، نه مدح آن بلكه ذِم انديشه   اي 
است كه از بطن دوران سازندگي روييد و توانست 
بخش مهمي از معماري سال   هاي پس از خود را با 
بحران هويت مواجه كند. اگر امروز تهران و بسياري 
از شــهرهاي ايران ديگر رنگ و بويــي از معماري 
مطلوب و چشم نواز ندارند و در آنها كمتر نشاني از 
روح معماري گذشته هويداست، شايد نقطه انفصال 
از آن جريان، همين ســال   هاي منتهي به ساخت 
پاساژ عالءالدين باشد. عالءالدين اينجا ديگر نه يك 
پاساژ و مركز خريد مشخص بلكه نشانه و زنهاري    
است تاريخي براي آن سال   ها كه بازار، تصميم گرفت 
معماري چه باشد و مهندسان فارغ   التحصيل پس از 
انقالب، آن چيز را ساختند، بدون توجه به زمينه، 

فرهنگ و حتي تاريخ معماري.
داستان پاساژ عالءالدين و حاج رضا عالءالدين، پسر 
بزرگ حاج ناصر عالءالدين را كه حتما شنيده   ايد؛ 
مي   دانيد كه او از ســال   هاي پس از انقالب، آرام آرام 

در تقاطع جمهوري و وليعصر )عج(، شروع به خريد 
دكان   ها و مغازه   ها مي   كند در سوداي ساخِت مركز 
خريدي بزرگ؛  سودايي كه در سال1379 با واگذاري 
سرقفلي تمام واحدهاي فروش عملياتي شد. او در 
مصاحبه   هاي محدودي كه كرده نه نامي از معمار اين 
بنا مي   آورد و نه درباره جزئيات مهندسي و عمراني 
آن سخني مي   گويد؛ چرا كه معتقد است: »پاساژ، 
قشنگي نمي   خواهد. قشنگي بايد در رفتار و برخورد 
كاسب   ها باشد. فرد بايد كاسب خوشنام و درستي 
باشــد. ما اين مجموعه را به آدم   هاي سالم و صادق 
فروختيم و از آنها استفاده كرديم«.  عالءالدين در 
واقع يك برج دو نبش با بيش از هزار و صد مغازه 
در هفت طبقه اســت. با اين همه، حتي همين 
تعداد طبقات نيز در اين سال   ها دست خوش تغيير 
بوده، از تخريب طبقه هفتم به   دست شهرداري 
تهران تا بازگشــت طبقه منفي ســه از كاربري 
پاركينگي به فروشــگاهي. عالءالدين همچنين 
يكي از آسيب   پذيرترين ساختمان   هاي تهران است 
كه پس از حادثه پالسكو، نامش به عناوين مختلف 
بارها در ليست ساختمان   هاي پرخطر جا گرفته. 

مي   گويند مشكالت ايمني اين بنا با توجه به ازدحام 
شديد مشتريان در آن، به قدري پيچيده است كه 
اگر روزي در آن حادثــه   اي رخ دهد، زنجيره   اي از 
رخدادها را در پي خواهد داشت. اين بنا كه زندگي 
بيش از 21هزار نفر به   طور مستقيم با آن درگير 
است و هر دو نبش آن غرق در نماهاي تبليغاتي، 

اكنون رقباي تازه   اي يافته؛ عمارت چهارســو در 
روبه   رويش و بازار موبايل ايران در پايين دستش   ؛  
اولي نشــاني از عرض انــدام و نفس   كش طلبي 
نهادهاي عمومي در برابــر عالءالدين و دومي كه 
صاحبش، رقيب ديرينه عالءالدين، يعني خاندان 

انصاري است.

همسايه ظلمت است كاتب
دوشنبه 16خرداد سال 1379هوشنگ گلشيري از دنيا رفت

حسنا مرادی  �����������������������������������������������������������������������
پاييز ســال 1378بود كه درد سراغ هوشنگ گلشــيري آمد و 
آن قدر كش پيدا كرد كه باالخره در فروردين1379، گلشيري در 
بيمارستان بستري شد و هرگز به خانه بازنگشت؛ دوشنبه 16خرداد 
سال1379 هوشنگ گلشيري از دنيا رفت و او را در امامزاده طاهر 
مهرشهر كرج، در كنار محمدجعفر پوينده و محمد مختاري دفن 
كردند. روي سنگ قبر به عمد شكســته   اش نوشته شده بود: »به 
خاكش اگر بسپارند يا به امانت اگر در اليه زيرين خاكش، خاك 
كنند. همسايه ظلمت است كاتب. بوي كاغذ نانوشته را مي   دهد يا 
مدادي كه نتراشيده باشندش. در تابوت ناگفته   هاست كه هست«. 
درگذشت گلشــيري به قول رضا براهني، مرگ هر كسي نبود؛ 
براهني از فوت او تعبير به فوت االكبر كرد. گلشيري، نويسنده   اي 
بود كه با جنــگ اصفهان در ميانه دهه1340درخشــيد. جنگ 
اصفهان هر چند از تهران و مركز دور بود اما يكي از دروازه   هاي اصلي 
ورود مدرنيسم و فرم   گرايي به ادبيات داستاني ايران بود. هوشنگ 
گلشيري به عنوان يكي از بزرگان و مؤثران اين جنگ در سال1348 
با انتشار رمان »شازده احتجاب« خوش درخشيد. او با نگاه به رمان 
نو و به شيوه سيال ذهن، شازده احتجاب را نوشته بود؛ رماني كه 
بهمن فرمان   آرا ســال 1353با اقتباس از آن فيلم منتقدپســند 

»شازده احتجاب« را ساخت.
گلشيري، عاشق داستان   خواني بود و در دهه1360 با توجه به اوضاع 
و احوال جامعه و جنگ، جلسات داستان   خواني   اش را شروع كرد. در 
اين محفل هم از نويسندگان قديمي حاضر مي   شدند، هم جواناني 
كه تازه نوشتن را آغاز كرده    بودند و تشنه آموختن بودند؛ جلسه 
پنجشنبه   ها، جايي بود براي ديده شدن نويسندگان و خوانده شدن 
آثارشان. بسياري از نسل جوان اين محفل، در انتهاي دهه 1360و 
دهه1370آثار خود را منتشر كردند و بعد از گذشت 3دهه خودشان 

از پيران راه نويسندگي شده    اند.
گلشيري، سال   هاي ســال در محافل مختلفي كه اكثرا خودش 
مؤسسشــان بود، از جنگ اصفهان گرفته تا جلسه پنجشنبه   ها، 
وقت و عمرش را صرف تربيت شاگردان فراواني در داستان   نويسي 
كرد. او كه نــه مانند نــادر ابراهيمي پركار بود و نــه مانند بهرام 
صادقي گزيده   كار، در محافل نسبتا خصوصي ادبي    و كارگاه   هاي 
داستان   نويسي   اش ســبك مورد نظر خودش را ترويج مي   كرد و 
آموزش مي   داد؛ داستان   هاي سيال ذهن و پر از پيچيدگي در فرم. 
راهي كه او پيش پاي ادبيات داستاني ايران گذاشت، هر چند در    

سال   هاي دهه1360 كه از محافل و مجالت ادبي خبري نبود، سبب 
انتشار آثار جديدي شد اما خيلي زود به تكرار رسيد و بسياري از 
شاگردانش راه تكرار و مغلق   نويسي را پيش گرفتند. در دهه   هاي 
بعد از گلشيري، ديگر پيچيده   نويسي و رازآميزكردن هر پديده   اي 
باب طبع خوانندگان و حتي اصحاب ادبيات نبود. داستان   گويي   اي 
كه گلشيري سال   ها آن را نفي كرده بود و بي   اهميت دانسته بود، 
كم   كم طرفداران و پيروان خود را بين نويسندگان ايراني پيدا كرد 
و آثار داستان   گوي قبلي هم با ديدي ارزشمندتر نگريسته شدند. 
گلشيري در اواخر عمرش در فكر ايجاد جايز   ه   اي ادبي بود اما اين 
ايده او با مرگــش ناتمام ماند. پس از درگذشــت او، در روز هفتم 
گلشيري، دوستان و خانواده   اش تصميم گرفتند بنياد هوشنگ 
گلشيري را تأسيس كنند. سال1380 نخستين دوره جايزه ادبي 
گلشيري برگزار شــد. باال گرفتن حرف و حديث   ها و انتقادها به 
داوري جايزه سبب شــد عمر اين جايزه تنها 13سال باشد و اين 

صداي گلشيري تا به امروز خاموش شود.
نيمه اول دهه1380 دوران شــكوفايي نام و آثار گلشــيري بود. 

روزنامه   هاي مخالف مشي سياسي او در صفحاتشان آثار و زندگي او 
را نقد مي   كردند و ناخودآگاه او را به عامه مردم هم مي   شناساندند. 
قصه   هاي پرفراز و نشيب ممنوعيت انتشــار و چاپ مجدد كتاب 
معروف او، شازده احتجاب، هم سبب داغ شدن بيشتر بازار آثار او 
مي   شد. شازده احتجاب كه ســال   ها خواندنش در قشر عالقه مند 
به ادبيات داستاني و دســت   اندركار آن نقطه آغاز فرهيختگي و 
كتابخواني تعبير مي   شد، از همه قشري خواننده پيدا كرده بود و 
حتي با وجود ناياب بودنش، پيدا كردن نســخه   هاي كپي و بعدها 
افستي آن چندان سخت نبود. انتشارات نيلوفر تا امسال چندده   هزار 
نســخه از اين كتاب را در 17چاپ به صورت رسمي چاپ كرده و 
هزاران نسخه از آن هم به صورت غيررسمي چاپ شده و به دست 
خوانندگان رسيده اســت. در حقيقت مي   توان اينطور گفت كه 
گلشيري، نويســنده تا زماني كه آثارش چاپ و خوانده شود زنده    
است؛ اگر چه كه پيشنهاد و راه گلشيري براي ادبيات سال   هاست 
كه افول پيدا كرده و نويسنده ايراني راه ديگري برگزيده و ترجيح 

مي   دهد با مخاطبان بيشتري روبه   رو شود.

تالش براي تداوم حيات تاالب دور از مركز
بودجه 6ميليون دالري براي حفاظت از 4تاالب ايران

سال پرکاری
جوايز ادبي متعددي متولد شدند

داستان
محمد مقدسي   ���������������������������������������������������������������������

عطااهلل مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد اســالمي، در سخنراني   اش در 
اختتاميه جشنواره بيست سال ادبيات داستاني انقالب اسالمي خطاب به 
نويسندگان گفت كه براي اينكه ميان طيف   هاي متنوع افكار و ايده   هاي 
ادبيات داستاني همه آثار بررسي شوند، جايزه   هاي ادبي مختلف برگزار 
كنيد. از ســوي ديگر، تنوع آثار ادبي خلق   شده سبب شد در اين سال   ها 
جايزه   هاي ادبي متعددي متولد شــوند و خيلي زود هم رونق بگيرند. از 
نخستين جايزه   هاي ادبي اين ســال   ها مي   توان به جايزه شهيد حبيب 
غني   پور، جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعات، جايزه مهرگان، جايزه 
يلدا و جايزه هوشنگ گلشيري اشاره كرد. تنها اثر داستاني منتشرشده 

از بيژن نجدي در زمان حياتش مجموعه داستان »يوزپلنگاني كه با من 
دويده   اند« بود. بعد از فوت او در ســال 1376، در سال 1379و با تالش 
همسرش، دومين مجموعه داستاني بيژن نجدي با نام »دوباره از همان 
خيابان   ها« منتشر شــد. نقطه قوت داســتان   هاي نجدي كه دستي در 
شاعري هم داشــت، ابتدا نگاه خيال   انگيزش در داستان   ها و ديگري نثر 
داســتان   گو و خيال انگيز او بود. او بدون اينكه زبانش سخت   خوان شود، 
از استعاره   ها و تشــبيه   هاي ادبي فراوان در آثارش استفاده مي   كرد. گلي 
ترقي در اين سال مجموعه داســتان »جايي ديگر« را منتشر كرد. ترقي 
كه نويسندگي را از انتهاي دهه 1340آغاز كرده بود، سال   ها بي   حاشيه در 
ادبيات ايران حضور مستمر داشت. جايي ديگر، مجموعه داستاني بود كه 

مانند ديگر آثار او رنگي از خاطره داشت. مهم   ترين داستان اين مجموعه 
داستان درخت گالبي بود كه داستان مرد نويسنده   اي را روايت مي   كرد كه 
دچار انسداد در نوشتن شده    بود. او به باغ دوران نوجواني   اش بازمي   گشت 
و خاطرات عشق دوران جواني   اش را مرور مي   كرد. داريوش مهرجويي با 
اقتباس از اين داستان فيلم درخشان »درخت گالبي« را ساخت. شاگردان 
هوشنگ گلشيري كه در سال   هاي انتهايي دهه1360 و ابتداي 1370در 
حلقه   اي كه او تشكيل داده بود، آثاري نوشته و خوانده بودند، در اين سال   ها 
داستان   هايشان را منتشر مي   كردند. ابوتراب خسروي، نويسنده شيرازي، 
در اين سال رمان »اسفار كاتبان« را منتشر كرد. روايت عشق ممنوعه بين 
اقليما ايوبي، دختر يهودي و سعيد، پژوهشگر مسلمان بود. اين رمان در 

واقع سفري ميان متون كهن و كشف رازهايي جديد از حضور قديسان 
در همه دوره   هاي تاريخي بود. خسرو حمزوي، نويسنده تك   رو و كهنسال 
ادبيات داستاني ايران با رمان »شهري كه زير درختان سدر مرد« در اين 
سال حضور داشت. اين رمان روايت حضور معلمي به نام كيان در روستاي 
ساليان سفال بو ماجراهايي بود كه آنجا از سر او مي   گذشت. رمان حمزوي، 
روايتي از نوع رئاليسم جادويي داشت و نثر كتاب سنگين و پيچيده بود. 
»روي ماه خداوند را ببوس«، دومين اثر مصطفي مســتور در اين ســال 
منتشر شد. مستور،  پيش از اين در سال1377مجموعه داستان »عشق 
روي پياده   رو« را منتشر كرده   بود. نخستين داستان   هاي كوتاه مستور در 

مجله كيان منتشر مي   شد.
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در كنار برنامه ملي نهضت سبز، با اختصاص بودجه   اي 6ميليون دالري از 
سوي سازمان ملل، حفاظت ويژه از 4تاالب ايران آغاز شد.

درياچه اروميه در آذربايجان غربي، تــاالب ميانكاله در مازندران، تاالب 
دشت ارژن و درياچه پريشان در فارس و تاالب خوران يا حرا در هرمزگان 
براي حفاظت در اين برنامه قرار گرفتند. به گفته معاون وقت ســازمان 
حفاظت محيط    زيســت همچنين تاالب انزلي به دليل اهميت جهاني 
قرار اســت در اين طرح قرار بگيرد. مهندس انوشيروان نجفي، حفاظت 
و مراقبت از تاالب   ها را يكي از شاخصه   هاي توسعه مديريت بهينه در هر 
كشور عنوان كرد. طرح حفاظت از تاالب   هاي ايران توسط سازمان حفاظت 
محيط   زيست با همكاري سازمان تســهيالت جهاني زيست   محيطي و 
براساس برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران در سال1379 آغاز شد.

همچنين توجه به محيط زيست در سال1379 موجب آغاز برنامه ملي 
نهضت سبز شد. ايران با وجود مراتع مســتعد در بسياري از استان   هاي 
كشور ازجمله گيالن و مازندران، خراســان، اصفهان، فارس، لرستان، 
كردستان و همدان به دليل مديريت نادرســت و برنامه   ريزي اشتباه با 
بحران فزاينده نابودي مراتع، منابع طبيعي و اراضي مستعد مواجه است. 
اين بحران موجب شد تا در سال1379 دولت با تأكيد رئيس   جمهور وقت، 
سيدمحمد خاتمي، برنامه ملي نهضت سبز را براي حفاظت از مراتع كشور 
آغاز كند. به گفته رئيس   جمهور براساس اين برنامه در يك دوره 20ساله، 
4ميليون هكتار از عرصه   هاي منابع طبيعي كشــور و اراضي مستعد به 
توسعه جنگل و فضاي سبز اختصاص پيدا كند. رئيس   جمهور در آغاز اين 

برنامه گفت: وجدان عمومي جامعه براي اهتمام به حفظ محيط   زيست 
به گونه   اي شود كه همگان احساس كنند شكستن يك شاخه يا قطع يك 

درخت، همچون تيري به قلب سالمت محيط   زيست است.
حفظ گونه   هاي جانوري رو به انقراض نيز مورد توجه ســازمان حفاظت 
محيط زيست ايران بوده است. مشاهده بزرگ ترين خانواده از يوزپلنگ 
ايراني، تنها يوزپلنگ بازمانده آسيا، در بهمن   ماه1379در استان خراسان، 
اميدواري به حفظ يوزپلنگ ايراني را زنــده كرد. اين تعداد يوزپلنگ در 
2خانواده 4و 3قالده   اي در 14بهمن 1379در ناي   بندان استان خراسان 
مشاهده شد. زيستگاه و جمعيت اين يوزپلنگ ايراني در 50سال اخير 
دستخوش تغيير و تحول    بسياري شده كه به طور مستقيم بر جمعيت 

يوزپلنگ ايراني تأثير گذاشته است.

آسمان می گريد امشب
»پس از باران«؛ اندوه جنگل   هاي گيالن

تولد قاتل عنکبوتی 
قاتل 16 زن مشهدی مدعی بود كه قصد داشته جامعه را از فساد پاك كند

سريال

حوادث
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وقوع داستان   هاي عاطفي در بستري تاريخي، هميشه براي مخاطبان 
هنرهاي نمايشي جذاب    بوده    است. مجموعه تلويزيوني »پس از باران« به 
كارگرداني سعيد سلطاني كه در سال1379 از شبكه سوم سيما پخش 
شد، يكي از موفق   ترين سريال   هايي از اين دست است كه داستانش در 
اوايل دوران پهلــوي دوم مي   گذرد. اين مجموعه دربــاره رعيت   زاده   اي 
به نام شهربانو اســت كه به عقد اجباري ارباب عزت ساالري درمي   آيد؛ 
ارباب متأهلي كــه او هم تمايلي به اين وصلت ندارد و به اصرار همســر 
نابارورش - خانم بس - مجاب به انجام چنين كاري شده    است. تولد فرزند 
ارباب و نوعروسش، موجي از حسادت و كينه را ميان اطرافيان خانم بس - 
به   خصوص مادر و برادرش - به وجود    مي   آورد و آنها را به توطئه    عليه ارباب و 
خانواده جديدش وامي   دارد. اين سريال 37قسمتي كه عمده داستانش در 

شمال كشور مي   گذرد، با استفاده از فالش   بك در گذشته و حال رفت   و   آمد 
مي   كند و به روايت ماجراهاي پيشين و پسين شخصيت   ها مي   پردازد. بعد 
از پس از باران بود كه تب ساخت فيلم   هايي با محوريت زن در صداوسيما 
اوج گرفت. همچنين مجموعه   هاي زيادي به    تقليد از آن در شمال كشور 
ساخته    شد كه هيچ   كدام به موفقيت آنچناني دست    نيافتند. اين سريال را 
مي   توان نمونه   اي از حد اعالي انطباق موسيقي با داستان دانست؛ اصلي 
كه در سال   هاي اخير به دست فراموشي سپرده    شده    است. آواز فريدون 
پوررضا در دستگاه دشتي و آميختن آن با دشت   هاي باران   خورده گيالن و 
چشمان باراني شهربانو، به    موزيك   ويدئويي مي   ماند كه هنوز پس از سال   ها    
در اذهان بينندگان سريال باقي    مانده    است. محمود پاك   نيت، مرجان 
محتشم، كتايون رياحي، مهوش صبركن، رحيم نوروزي و امير آتشاني از 

بازيگران اصلي اين مجموعه به    شمار مي   روند.

  جواد عزیزی       ������������������������������������������������������������������������������
 

قاتل 16زن مشهدي مدعي بود كه قصد داشته جامعه را از فساد پاك كند
مرداد سال79 نقطه شروع يكي از ترسناك ترين پرونده هاي جنايي ايران 
بود. وقتي اجساد 3زن به فاصله چند روز در نقاط مختلف شهر مشهد پيدا 
شد، پيدا كردن سرنخ هايي كه مي توانست اين 3جنايت را به هم مرتبط 
سازد، براي پليس چندان سخت و دشوار نبود. هر سه قرباني به وسيله 
روسري شان كه به دور گلو گره زده شده بود، خفه شده بودند، اجساد هر 
سه نفر در مناطقي خلوت و بياباني رها شده بود و از همه مهم تر شباهت 
ظاهري هر سه مقتول بود. بررسي ها نشان مي داد كه آنها زناني معتاد يا 
خياباني بودند و همه شواهد از اين حكايت داشت كه عامل هر سه جنايت 
يك نفر است و اين يعني ظهور يك قاتل سريالي؛ قاتلي كه قربانيانش را 
از بين زنان، مخصوصا زنان خياباني انتخاب كرده، آنها را به محلي خلوت 
كشانده و با غافلگير كردن طعمه هايش، بدون هيچ آسيب و درگيري، آنها 
را خفه مي كند. از همان زمان بود كه تحقيقات براي شناسايي عامل اين 
جنايات آغاز شــد و درحالي كه پليس احتمال مي داد به زودي با اجساد 
ديگري هم روبه رو خواهد شد اما تا زمستان آن سال هيچ جنايت مشابه 
ديگري در مشهد اتفاق نيفتاد و به نظر مي رسيد كه قاتل تحت تعقيب، 

دست از جنايت برداشته است.

آغاز موج دوم 
قتل هاي سريالي زنان خياباني مشــهد، همچون رازي سر به مهر باقي 
مانده بود تا اينكه پيدا شدن اجســاد 5زن ديگر در ماه هاي دي، بهمن و 
اسفند همان سال، اين پرونده را وارد مرحله اي تازه كرد. قربانيان تازه نيز 
با همان شگرد و به وسيله روسري شان خفه شده بودند و بررسي ها نشان 
مي داد كه آنها هم زناني معتاد يا خياباني بودند كه بين 30تا 50ساله بوده 

و همگي آنها توسط عامل جنايت غافلگير شده و بدون درگيري، به قتل 
رسيده بودند.

با پيداشدن اين اجساد شــكي باقي نمانده بود كه قاتل سريالي، پس از 
وقفه اي چند ماهه جناياتش را از سر گرفته است اما اينكه او كه بود و با 
چه انگيزه اي سراغ اين افراد مي رفت، سؤالي بود كه پاسخ آن يك سال 
بعد به دست آمد؛ زماني كه مأموران پليس موفق شدند مردي به نام سعيد 
حنايي را كه خيلي زود از سوي رسانه ها »قاتل عنكبوتي« لقب گرفت 
دستگير كنند و با اعتراف او به قتل 16زن، اسرار يكي از ترسناك ترين 
جنايتكاران سريالي كشور برمال شد. جنايتكاري كه به گفته خودش آمده 
بود تا جامعه را از فساد پاك كند و اگر دستگير نمي شد، قصد داشت كه 
دست كم 80زن معتاد و خياباني ديگر را هم به قتل برساند. اينكه سعيد 
حنايي چطور دستگير شد و در جلسات محاكمه او چه گذشت و در نهايت 
دچار چه سرنوشتي شد، روايتي است كه در شماره هاي بعدي »سنگ و 

الماس« خواهيد خواند.
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4صفحــه

 كار عكاسي فقط ثبت نيست
تأسيس گالري راه    ابريشم

به ياد مي آورم* 
استقبال عالقه   مندان ترانه از انتشاركتاب دريا در من 

اداي دين به ميرزاآقا تبريزي
صد و پنجاهمين سال تولد نمايشنامه نويسي در ايران

تجسمی

موسيقی

تئاتر
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در 2سال متوالي1378و 1379 انتشــارات »سروش« به عنوان ناشر 
نمونه سال برگزيده شد؛ انتشاراتي با بيش از 3دهه قدمت كه مبناي 
شكل   گيري اش انتشار مجله هفتگي »سازمان راديو و تلويزيون ملي 
ايران« به نام »تماشا« با سردبيري ايرج گرگين بود. در همان دوران، 
كريم امامي كه در شرف جدايي از مؤسسه انتشاراتي »فرانكلين« بود، 
طي حكمي مديرعامل انتشارات سروش شد كه هنوز شكل نگرفته و 
قرار بود به دست امامي پايه   گذاري شود. چاپ مجله تماشا، امور چاپي 
راديو و تلويزيون و مسائل جشن هنر در اين انتشارات انجام مي   شد، اما 
كريم امامي كه ســال ها كار در كيهان انگليسي و انتشارات فرانكلين 
اندوخته هاي بسياري برايش به ارمغان آورده بود، براي تشكيل كادر 
متخصص انتشارات، در يكي از نخستين اقداماتش، دوره تربيت ويراستار 

برگزار كرد. اين دوره شش ماهه سبب   ساز ورود نخستين ويراستاران 
آموزش   ديده به انتشارات سروش شد. در سال1357، امامي از كار كنار 
گذاشته شــد، اما ميراث گرانبهاي او باقي ماند و به كار خود ادامه داد. 

سال1374 بود كه شركت انتشارات سروش به ثبت رسيد.
انتشارات ســروش تاكنون بيش از 1700عنوان كتاب در موضوعات 
مختلف ازجمله در حوزه   هاي ارتباطات، هنر، رسانه، مذهبي، تاريخي 
و كودك و نوجوان منتشر كرده است. كتاب هايي مانند »فرهنگ آثار 
جهان« و »فرهنگ آثار ايرانيـ  اسالمي« از آثار مرجع و معتبر اين نشر 
است و كتاب   هايي همچون »مبادي ســواد بصري« نوشته دونيس ا. 
دانيس، »سينما به روايت هيچكاك« فرانســوا تروفو با ترجمه پرويز 
دوايي و دوره هشت جلدي »قانون در طب« ابن سينا ترجمه عبدالرحمن 
شــرفكندي از آثار پرطرفداري اســت كه از ســوي اين نشر به طبع 

رسيده اند. آرم انتشارات سروش توسط قباد شيوا طراحي شده است. روزنامه ها را ورق می زنيم 
سينماي متاثر از ژورناليسم سياسي در سال بحراني اصالحات

انتشار روزنامه جام   جم 
تيراژ 700هزار نسخه   اي روزنامه همشهري 

سينما 

مطبوعات

سعيد مروتي ����������������������������������������������������������������������������������
التهاب سياسي به وجود آمده از درگيري دو جناح سياسي، سينماي ايران را 
هم متاثر كرد. از اسفند78 كه جناح چپ انتخابات مجلس را هم برد، التهابات 
سياسي و سطح منازعه دو جناح راست و چپ باال گرفت. روزنامه ها همچنان 
با تيترهاي تند و تيزشان توجه رهگذران را پاي دكه هاي مطبوعاتي جلب 
مي كردند؛ روزنامه هايي كه براي توليدات ســال78 )كه در سال79 اكران 
شدند( منبع الهام مهمي بودند. سينماي ايران مي خواست سال ها دوري از 
سياست و اجتماع را جبران كند. نتيجه فيلم هاي متاثر از ژورناليسم سياسي 
جشنواره هجدهم بود. در بهار79 اما فصل ديگري رقم خورد. روزنامه هاي 
تند سياسي به پايان خط رسيدند و زمزمه هاي كنار رفتن وزير ارشاد قوت 
گرفت؛ وزيري كه از آوردگاه استيضاح مجلس پنجم پيروز بيرون آمده بود، 
بايد آماده خداحافظي مي شد. همچنان كه فاز اول پروژه اصالحات هم به 
پايان خط مي رسيد. آن هم در شرايطي كه رياست جمهوري، شورا و مجلس 
را در اختيار داشت. سينماي ايران كه مي خواست جشن صدسالگي اش را 
بگيرد، در اوج دعواهاي سياسي همچنان مي كوشيد به راه خودش ادامه 
دهد. اگر روزنامه اخبار ديروز را انعكاس مي داد، سينما متاثر از رخدادهاي 
يك سال قبل بود. بنابراين هر فيلمي كه فضاي سياسي اجتماعي را منعكس 
مي كرد در اكران79 كمتر از انتظار تماشــاگر يافت. از كمدي سياســي 
»موميايي 3« تا عاشــقانه اي سياســي اجتماعي چون »متولد ماه مهر«. 
تازه اينها پرفروش ترين فيلم هاي سياســي سال بودند. سينماي سياسي 
انتهاي دهه 70 بداقبال بود كه در شرايطي نامطلوب محصوالتش را روانه 
اكران مي كرد. در شرايطي كه بن بست پيش بيني شده در فيلم »اعتراض« 
خودش را نشان مي داد. اعتراض كيميايي در تابستان 79 روي پرده آمد و 
كمتر از انتظار تماشاگر يافت. همچنان كه »عروس آتش«، »نسل سوخته«، 
»بلوغ«، »مردباراني« و »بوي كافور، عطر ياس« در گيشه شكست خوردند. 
در تابستان 79 جشن صد سالگي ســينماي ايران با يك مبدا نه چندان 
قابل قبول )سال1279 به عنوان سال ورود نخستين دوربين فيلمبرداري به 
ايران توسط مظفرالدين شاه( برگزار شد. از همين جشن صد سالگي كه با 
اجرايي قابل قبول در ورزشگاه انقالب برپا شد نشانه هاي شكاف و بحران را 
مي شد مشاهده كرد. جايي كه مجيد مجيدي در سخنراني اش با لحني نگران 
و معترض گفت: »صداي پاي ابتذال مي آيد«. سخناني كه نشانه اعتراض 
طيفي از سينماگران به فيلم هاي تجاري پس از دوم خرداد بود. فيلم هاي 
جوان پسندي كه بيشتر با الگوي سينماي جوانانه دهه 50 ساخته مي شدند. 
بهترينشان »دست هاي آلوده« بود كه هم حال و هواي دهه پنجاهي اش 
خوب درآمده بود و هم حضور هديه تهراني به عنوان بازيگر- ستاره برآمده 
از دوران اصالحات در آن الهام بخش بود. لقب ضعيف ترين فيلم اين جريان 
را هم مي شد به »شور عشــق« داد كه منتقدان به آن زرشك زرين دادند 
ولي بيش از يك ميليون و 800هزار نفر به تماشايش شتافتند. فيلم نه از راه 
روايت قصه سست عاشقانه اش كه از مسير شباهت و تداعي و با بهره از هوش 
تهيه كننده اش در دادن اخبار زرد به هفته نامه هاي جنجالي توانســت در 
گيشه به توفيق برسد و دو بازيگر جوان و گمنامش هم يك شبه از دروازه هاي 
شهرت عبور كنند. شور عشــق مثل خيلي از فيلم هاي اكران79 با همه 
ضعف ها و خام دستي هايش تصويري از يك دوران را به نمايش مي گذاشت. 
جوان هاي برآمده از دوم خرداد حاال مي توانستد شمايي از چهره خود را در 

فيلم هاي ايراني ببينند. بخش خصوصي مي كوشــيد از فضاي گلخانه اي 
سال هاي قبل خارج شود. تنوع فيلم هاي ايراني در اين سال نشان مي داد 
سياست هاي سيف اهلل داد در معاونت سينمايي تا اندازه اي به ثمر نشسته 
و عجيب اينكه پرسر و صدا ترين منتقدان سيف اهلل داد، رفقاي فيلمسازش 
بودند؛ سينماگراني كه همچنان نوســتالژي دهه 60 را داشتند و مثال از 
كاهش تصديگري وزارت ارشاد در جدول بندي اكران دل خوشي نداشتند. 
سينماي ايران در سال سخت79 با وجود شكست آثار سياسي، اجتماعي اش 
و با همه نيش و كنايه هايي كه از هر طرف به سمتش روانه مي شد، هرچه 
بود سينماي خنثي و باري به هر جهت ميانه هاي دهه 70 نبود. سال79 سال 
»شوكران« بود. فيلم افخمي در روزهايي كه خودش آماده حضور در مجلس 
مي شد، روي پرده آمد و اتفاقا در روزهاي اول اكرانش هم خيلي پرتماشاگر 
نبود. در روزهاي نوروز79 سينماروها از »دختران انتظار« بيشتر استقبال 
كردند تا شوكران. شايد به خاطر رمانتيسم حاكم بر فيلم و شايد هم به خاطر 
زوج نيكي كريمي و پارسا پيروزفر و شايد هم هر دو. تعطيالت كه تمام شد و 
روزنامه ها درآمدند، پرستاران معترض شوكران شدند و ناگهان تماشاگران 
فيلم افزايش يافت. شوكران پرفروش ترين، پرتماشاگر ترين و جنجالي ترين 
فيلم سال شد. افخمي در بهترين فيلم كارنامه اش فريبرز عرب نيا و هديه 
تهراني را در بهترين فرم ممكن در اختيار داشت و نعمت حقيقي هم مثل 
هميشه پشت دوربين بود. عشق سيما رياحي پرستار به محمود بصيرت 
مدير مياني شركتي دولتي و فرجام تلخ رابطه اي عاشقانه، در يادها ماند. فيلم 
نشانه اي از تغييرات جامعه ايران در دهه 70 را نمايان مي كرد؛ جامعه اي كه 
مديران تكنوكراتش سوار بر اسب توسعه مي تاختند. ديگر فيلم مهم سال، 
»زير پوست شهر« بود. گرايش رخشان بني اعتماد به طبقه فرودست در اين 
»روكو و برادرانش« ايراني، نقطه عطف سينماي اجتماعي ايران در انتهاي 
دهه 70 بود. هنوز پاييز تمام نشده بود كه عطاءاهلل مهاجراني از وزارت ارشاد 
رفت و جاي خودش را به احمد مسجدجامعي داد. با رفتن مهاجراني مشخص 
بود كه سيف اهلل داد هم در معاونت ســينمايي حضور طوالني اي نخواهد 
داشت. در روزهاي پرحادثه سال 79، بهرام بيضايي پس از يك دهه روي 
صندلي كارگرداني نشسته بود و »سگ كشي« را ساخت. جشنواره نوزدهم 
كه از راه رسيد، سگ كشي بيشتر از هر فيلمي كنجكاوي برانگيز بود و بيشتر 
هم ديده شد. فيلم گرچه سيمرغ بلورين بهترين فيلم و كارگرداني را نگرفت 
و »باران« مجيدي اثر موجه تري براي داوران بود و گرچه در بيانيه هيأت 
داوران جمله معروف »مي شود استادي را به رخ نكشيد« سر و صدا كرد و 
مشخص شد كه منظور بيضايي است؛ اما در نهايت فيلمي از بيضايي بعد از 
10 سال به ثمر نشست؛ جوايزي گرفت و محبوب تماشاگران جشنواره شد. 
در انتهاي دهه 70 به نظر مي رسيد نمي شود سينماي ايران را به روزهاي قبل 
از دوم خرداد بازگرداند. سينمايي كه بيشترين شباهت را به روزنامه ها پيدا 
كرده بود ولي در همين سينماي ژورناليستي هم تعداد فيلم هاي جالب توجه 
كم نبود و تنوع ژانري و تكثر آدم ها )از بهرام بيضايي تا حسين فرح بخش( 
و تقويت بخش خصوصي، همگي نشــانه هايي اميدوار كننده در روزهاي 
نااميدي اصالحات و اصالح طلبان بود. با اين همه آنچه بر پرده مي رفت نشان 
مي داد در همين فرصت دو سه ساله سينماي ايران از سينمايي بي مسئله 
و بي ظرافت به ســينمايي كه تصوير جامعه مي داد و روزگار دوم خرداد را 

بازآفريني مي كرد؛ خودش نقطه اتكايي بود.

 محمدناصر احدي   �������������������������������������������������������������������
در بهار1379 كه تعداد زيادي از نشــريات اصالح   طلب به خزان    توقيف 
گرفتار شدند، نخستين شماره روزنامه »جام   جم« كه ارگان صداوسيما به 
شمار مي   رود، 10ارديبهشت همين سال منتشر شد. جام   جم و متصديان 
آن از همان بدو امر با اين پرســش انتقادي مواجه شدند كه صداوسيما 
به عنوان فراگيرترين رسانه كشور چه نيازي به روزنامه دارد و اين نياز هر 
چه باشد مگر نشريات مؤسسه »سروش« توان پاسخگويي به آن را ندارند 
كه مسئوالن صداوسيما عزم خود را براي انتشار نشريه   اي پرهزينه از بودجه 
عمومي جزم كرده   اند. البته، اين پرسش هرگز خللي در روند انتشار جام   جم 
ايجاد نكرد و اين روزنامه به پشــتوانه برخورداري از حمايت صداوسيما 
توانست به سرعت جاي خود را روي پيشخوان كيوسك   هاي مطبوعاتيـ  
كه اتفاقا فضاي زيادي هم براي آن داشتندـ  پيدا كند. جام   جم، از همان بدو 
امر، از حيث سروشكل و گرافيك روزنامه   اي مدرن بود و از نظر محتوايي، 

رويكردي شبيه برنامه   هاي صداوسيما داشــت و در جهت پشتيباني از 
انگاره   هاي سازمان متبوعش گام برمي   داشت. يكي از جذابيت   هاي اين 
روزنامه انتشار ضمائم هفتگي در موضوعات مختلف بود كه احتماال ضميمه 
»تپش« را كه به اخبار و گزارش   هاي حــوادث مي   پرداخت، بايد يكي از 
موفق   ترين و محبوب   ترين   هاي آنها به حساب آورد. به   رغم مشكالت مالي 
اين روزنامه در ساليان اخير، جام   جم در ارديبهشت امسال بيست ساله شد 
و همچنان رويكردش به مسائل مختلف تابع سياست   هاي صداوسيماست. 
همچنين در سال1379، روزنامه   هاي »بهار«، »همبستگي« و »سياست 
روز« وارد عرصه مطبوعات كشور شدند و انتشار سراسري روزنامه »آفتاب 
يزد« نيز آغاز شد. چه   بسا اشــاره به تيراژ 700هزار نســخه   اي روزنامه 
همشهري در پنجشنبه 24آذر اين ســال بتواند تا حدي علت عالقه به 
راه   اندازي نشريات جديد را توضيح دهد؛ آن   هم در سالي كه بهارش با خزان 

برخي مطبوعات همراه بود.
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»سروش«؛ ناشر برگزيده سال   هاي پاياني دهه70
از ابن سينا تا آلفرد هيچكاك 

نشر

    حافظ روحاني       �����������������������������������������������������������������������
زماني كه آناهيتا قبائيان، گالري راه ابريشم را در خيابان فرمانيه تأسيس 
كرد، عكاســي ايران در آغاز راه يك تحول بود. به اين معني كه بعد از 
حدود 2دهه تسلط عكاسي مستند و خبري بر فضاي عكاسي ايران، 
حاال و از ميانه دهه 1370عكاسي هنري )Fine Art( داشت كم   و   بيش 
بر ديگر ژانرهاي عكاسي مسلط مي   شد. تأسيس گالري راه ابريشم به 
يك معني پذيرش اين پديده بود و قبول عكاسي به   عنوان يك نوع ويژه 

و جديد توليد هنري بود.
عكاسي هنري ايران در دهه1340 آغاز شده بود؛ زماني كه احمد عالي 
كم   و   بيش به تنهايي اين شاخه عكاسي را آغاز كرده بود. همكاري   هاي او 
با تاالر قندريز هم آنچنان بود كه نامش با عكاسي هنري ايران هم   معني 
شد. با اين   حال وقايع سياسي و اجتماعي باعث شد تا تالش عكاسان 
ديگري چون يحيي دهقان   پور، تورج حميديان يا بيژن بني   احمد هم 
بيشتر در سايه فعاليت عكاسان خبري قرار گيرد. حتي تجربيات كاوه 
گلستان در دهه1350 با دوربين پوالرويد هم تا سال   ها بعد ديده نشد و 

زير سايه فعاليت   هاي او به   عنوان عكاس خبري ماند.
دهه1370 اما دوره اوج   گيري توجه به عكس به   عنوان يك ابزار توليد 
آثار هنري قرار گرفت. در اين ميانه چهره كليدي و فعالي چون صادق 
تيرافكن نقش مهمي داشت. عكاسي كه كم   وبيش در عمده رخدادهاي 

هنري حضور داشت و با ابزار عكاســي دست به انواع تجربيات زد. اين 
تجربيات جديد و رشــد فضاي تبادل هنري در دهه1370 باعث شد 
تا هنر ايران در ابتداي دهــه1380 آماده پذيرش عكس به   عنوان يك 

شاخه جديد هنري شود، اتفاقي كه با تأسيس گالري راه    ابريشم افتاد.

    حسين عصاران    ����������������������������������

درحالي   كــه فضاي ســاخت و پرداخت و 
انتشــارترانه   هاي پاپ در داخل كشور به 
سازوكاري مناسب و روندي ثابت رسيده 
بود، رفته رفته با گسترش بازتاب اخباراين 
عرصه در رسانه   هاي ديداري و نوشتاري، 
عالقه   مندان جوان   تر موسيقي هم با وجوه    
مختلفي ازتاريخ ترانه آشــنا مي   شــدند. 
جذابيت شنيدن و دانســتن از خالقان و 
مجريان ترانه   ها، در نگاه اول همان عالقه 
عموم به دانستن اخبار حاشيه   اي از زندگي 
چهره   هاي معروف را متبــادر مي   كند، اما 
در نگاهي دقيق   تر چه بســا كه بتوان اين 
اســتقبال را واكنشــي به مبهم   ماندگي 
گذشته   اي تعبير كرد كه توليدات فرهنگي 
و هنري   اش طي 20ســال دست به   دست 
گشتن و شنيده شدن، به گذرگاهي براي 
ورود به جهــان آن دوره فرهنگي مه   آلود 
بدل شده بودند. در اين ميان انتشار كتاب 

»دريا در من« )ترانه   هاي شهيار قنبري( 
گامي در افزايش گستره و عمق اين عرصه 
براي عالقه   مندان ترانه بــود. دريا در من 
به   رغم انتشــار بي   اجازه و حذف برخي از 
ترانه   ها و تعديل يا حذف پانويس   هاي آن، 
از سطح يك كتاب يادداشــت ترانه    فراتر 
رفت و بــا پانويس   هاي تــازه و همچنين 
مقدمه   اش درباره واروژان، دريچه تازه   اي 
را پيش روي عالقه   مندان ترانه و موسيقي 
گشــود. حال و در نگاه امروزي آن دست 
پيشينه   كاوي   ها و گذشــته   گويي   ها، ولو 
در حد تدوين كتابچه   هايي بي   شناسنامه 
از كارنامــه خوانندگان معــروف -كه آن 
دوره بساط فروشــي آنها هم مرسوم شده 
بود -قدمي به ســوي اتصال به گذشته   اي 
ناشــناخته و مقدمه   اي بر انجام مطالعات 
فرهنگي بعــدي درباره ترانه محســوب 
مي   شــود. همچنان كه درهميــن روند، 
فرهنگ ناآشــنا با مفاهيم اوليه   اي چون 
خالق و پديدآورنده، نســبت به مناسبات 

خلق، ساخت، پرداخت و اجراي ترانه هم 
آگاهي پيدا كرد و از ايــن راه معيارهايي 
براي سهم   دهي و ارزيابي كار هنرورزان و 

كارورزان آن به   دست آورد.
* عنوان نوشته شهيار قنبري به ياد واروژان 

در مقدمه كتاب دريا در من 

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

نمايش كمدي »شــب ســيزدهم« نوشــته 
و كارگرداني حميد امجد در ســال1379 به 
صحنه مي آيد. اجراي اين نمايش در سالن اصلي 
تئاتر شهر مصادف با صد و پنجاهمين سال تولد 
نمايشنامه نويسي در ايران اســت. زيرا دقيقا 
150سال پيش، ميرزا آقا تبريزي، تحت   تأثير 
فتحعلي آخوندزاده، نخستين نمايشنامه هاي 
فارسي را به رشته تحرير در آورد، اما تا ساليان 
سال اين نمايشنامه ها به نام ميرزاملكم خان 
بود. كارگردان در بروشــور اجرا بر اين مسئله 
تأكيد كرده و نوشته بود: »كسي كه متن شب 
سيزدهم بيش از همه وامدار اوست، ميرزاآقا 
تبريزي اســت، نابغه اي شــگفت كه در عصر 
خاموشي، نخستين نمايشــنامه هاي فارسي 
زبان را نوشت«. يك سال پيش از اجراي شب 
سيزدهم، كتاب »تياتر قرن   سيزدهم   : نخستين 
   نمايشــنامه   هاي    ايراني« نوشته حميد امجد 
توسط نشر نيال منتشر شــده است. امجد در 

آن كتاب كه فصلــي را به ميرزاآقــا تبريزي 
اختصــاص داد. اين كتاب براي دانشــجويان 
ادبيات و تئاتر زمان خود منبعي تازه و قابل توجه 
شد، زيرا امكان آشــنايي با نمايشنامه نويسي 
پيش از مشروطه و عصر مشروطه را براي آنها 
فراهم مي كرد. نمايش شــب سيزدهم حميد 
امجد وامدار همين پژوهش اوســت. امجد در 
كنار الهام گرفتن از مســائل و موضوعات عصر 
مشروطه، از ويژگي هاي نمايش سنتي ايران، 
ماننــد تخت حوضي و نمايش هــاي زنانه نيز 
استفاده كرد تا داســتان هايي كمدي از تاريخ 
مشروطه را روي صحنه بازنمايي كند. از سوي 
ديگر با مطالعه اي كــه او در ادبيات طنز عصر 
مشروطه و نيز در تصنيف هاي آن دوران داشت، 
فرصتي براي ســاختن صحنه هايي موزيكال 
فراهم شد. اين فضاسازي شاد و كميك از عصر 
مشروطه بعدها توسط بسياري از كارگردانان 
مورد تقليد قرار گرفت. اما قصه هاي فرعي اين 
نمايش كمدي را مسائلي جدي چون تجدد، 
آزادي زنان در عصر مشروطه، ترور ناصرالدين 

شــاه و اجراي نمايش هاي زنانه در پســتوي 
خانه ها می ساختند.

از اجراي اين نمايــش در آذر و دي1379 در 
سالن اصلي تئاتر شــهر استقبال شد، زيرا هم 
موفق به سرگرمي مخاطب شد و هم طعنه هايي 

شوخ طبعانه به سياست هاي عصر خود داشت.

فصل خزان هنر در سال 79
جاودانگی ، فقدان و سوگواری

جمال رهنمایی �����������������������������������������������������������
محمدعلي فردین ســتاره محبوب سينماي ایران، 
هوشــنگ گلشــيري نویســنده معاصر و یكي از 
تأثيرگذارترین داســتان نویس هاي ایراني و احمد 
شاملو شاعر، فيلمساز و روزنامه نگار پرآوازه یكي پس 
از دیگري در بهار و تابستان سال1379 در گذشتند� 
آخرین وداع با این هنرمندان به مراسم هایي خودجوش 
و در خور شأن آنان تبدیل شــد و دوستداران هنر و 
هنرمندي به پاس قدرداني از این سه چهره نامدار هنر 

معاصر حضوري جانانه به هم رساندند�
بدرقه فردین از استادیوم شــيرودي تا بهشت زهرا 
با حضور ده ها هزار نفر برگزار شد و شهر تحت تأثير 
این رویداد قرار گرفت� در طول مسير این بدرقه مردم 
آواز هاي فيلم هایي كه فردین در آنها درخشيده بود را 
همخواني مي كردند� این مراسم یك ستایش تاریخي از 

این مقطع از سينماي ایران بود�
آخرین دیدار خوانندگان داســتان هاي گلشيري و 
دوستان و شاگردانش با او هم به مراسمي به یاد ماندني 
تبدیل شد� در خيابان شریعتي جمعيت موج مي زد و 
مردم از شهر هاي مختلف براي وداع با یكي از استادان 

مسلم داستان نویسي معاصر گرد هم آمده بودند�
وداع با احمد شاملو هم به مراســمي غيرمنتظره و 
با شكوه تبدیل شد� صدها اتوبوس و اتومبيل شخصي 
این شاعر محبوب را از بيمارستان تا امامزاده طاهر كرج 
همراهي كردند� صداي تك خواني و همخواني اشعار 

شاملو از جاي جاي جمعيت گوش نوازي مي كرد�
مرگ یكي از بزرگ ترین معماهاي زندگي ماســت و 
بازماندگان را با احساس اندوه و فقدان بزرگي روبه رو 
مي كند� در این زمان ما احساساتي عميق، متفاوت و 
گاهي فلج كننده را تجربه مي كنيم� این احساسات به 
ما یادآوري مي كنند كه مرگ واقعيت بزرگ، غيرقابل 
انكار و قطعي زندگي ماســت و ما به عنوان انســان 
موجوداتي فاني و پایان پذیر هستيم� این نقطه ضعف، 
سرچشمه بزرگ ترین اضطراب هاي زندگي ماست كه در 
فقدان ها این اضطراب ها قدرتمند تر و غيرقابل كنترل تر 
مي شوند� لحظه پایان زندگي، لحظه پيروزي غریزه 
مرگ بر غریزه زندگي در آخرین جدال زندگي انساني 
است و تصور این شكست نهایي به شدت مالل انگيز 
و نااميد كننده است و در همان حال گریزي هم از آن 
نيست� قطار زندگي شخص درگذشته روي ریل زمان از 
حركت مي ایستد و ما نيز بخش هایي از احساس نيستي 
را تجربه مي كنيم� این زمان، ساعت هایي پراضطراب 
عميق و معنادار است و براي لحظاتي قطار زندگي ما را 

نيز متوقف مي كند�
درد رواني ناشــي از فقــدان، دردي عميق و واقعي 
اســت كه بي توجهي به آن در ابعاد فردي و اجتماعي 
مي تواند به جریان زندگي ما آسيب برساند و آن را از 
مسير طبيعي و سالم خارج كند� توانایي هاي شناختي 
و عاطفي ما در زمان روبه رو شدن با فقدان ها ضعيف 
و حتي ناكارآمد مي شــوند و براي ترميم و بازسازي 
آنها نيازمند یادگيري مهارت سوگواري، مهارت هاي 
ارتباطي و حتي درصورت لزوم مراجعه به متخصص 
روان براي دریافت كمك داریم� لحظه روبه رو شدن با 
مرگ عزیزان، شبيه سازي  لحظه مرگ خودمان است 
و تجربه هاي تازه اي براي ما ایجاد مي كند� براي درك 
بهتر این تجربه ها تقســيم بندي نسبتا خوبی فراهم 
شده است كه شــامل مراحل انكار، خشم، پذیرش و 
گذراندن ایام سوگواري است� ما در مواجه با فقدان ها 
ابتدا بهت زده مي شویم و آن را باور نمي كنيم )انكار(، 
سپس هيجانات و عواطف خود را ابراز مي كنيم )خشم 
و اندوه به عنوان خشم سرخورده شده(، پس از مدتي 
واقعه را هضم مي كنيم )پذیرش( و آمادگي ورود به دوره 
سوگواري را پيدا مي كنيم� مرگ انسان هاي تأثير گذار 
داراي یك وجه اضافه فقدان نيز هست� آدم هایي كه با 
آثار هنري، داستان ها، اشعار و بازیگري منشا اثري در 
طول زندگي خود بوده اند، پس از مرگ نيز در زندگي ما 
باقي هستند� این افراد داراي حضوري جاودانه و ناميرا 
در متن زندگي هستند و به تعبيري اندوه ناشي از فراق 

آنها شاید هيچ گاه پایان نيابد�

وانکاوی معاصر ر

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

بهاءالدين خرمشاهي سنت   گرايي نوگرا و نوگرايي سنت   گرا 
بود؛ از همان ابتداي كارهاي مكتوبــش. پل زدن از ترجمه 
هنري ميلر و فردريك كاپلستون به چند تأليف درباره حافظ 
و در نهايت ترجمه قرآن كريم، مسيري بود كه خرمشاهي 
طي كرد و البته مسيرش خطي و مستقيم نبود كه دائم ميان 
جهان   هاي موازي ســنت و تجدد در حال حركت بود. نثر و 

زبان خرمشاهي همين الگو را تكرار مي   كند؛ حركت از سوي 
بافت متن كالسيك فارسي به سمت نوگرايان نثر و بازگشت 
دوباره. خرمشاهي به يك زمينه اكتفا نكرد و عالوه بر ترجمه 
و پژوهش، شاعري كرد، طنز نوشت و تأليفاتي در حوزه   هاي 
مختلف ارائه داد و از هر كدام از كارهايش طرفي بست براي 
زباني شــوخ   طبع و بازيگوش. آثار و تأليفات خرمشاهي به 
فراخور سرك   كشيدنش به اين   سو و آن   سو بر يك سياق نيست 
و نقيصه چنين رويه   اي، سبك   گريزي است و نتيجه، دشواري 

بركشيدن سركه از عسل.
»بدون هيچ حماسه   سرايي و لفاظي تو خالي، نه از روي غيرت 
مسلماني كه ممدوح اســت اما در كاروبار تحقيق و تحقيق 
علمي به كار نمي   آيد، و نه از روي جزم   انديشي )كه ممدوح 
نيست و تركيب درستي هم نيســت زيرا جزم يعني قبول 
تقليدي صرف، بدون انديشه كه چون   وچرا و تحليل و تعقل 
و استدالل الزم دارد( با نظر به گفته   هاي محققانه محققان/ 
فرهنگ تمدن   شناس و اسالم   شناس عرض مي   كنم كه پيامبر 

ما حضرت محمد مصطفي)ص( را مؤثرترين شــخصيتي 
كه تاريخ بشــر به خود ديده است و چهره فرهنگ و تمدن و 
جغرافياي معرفتي و تاريخ معرفــت را دگرگون و متحول و 
متكامل كرده است، ارزيابي كرده   اند. كتاب صد چهره كه به 
فارسي هم ترجمه شده است و به گمانم بيش از يك دو دهه 
از تأليف آن نمي   گذرد، در مورد قرآن كريم و اثر تمدن   آفرين 
و انسان   ساز و فرهنگ   پرور آن نيز از ميان ده   ها و صدها قول از 

امثال ناپلئون كه به ولتر...«. 

دنج و میدان
آثار خرمشاهي دائم ميان جهان   هاي 
موازي سنت و تجدد در حركت است 

نثر 

پيشنهاد: مطالعه كتاب »دریا در من« )گزینه ترانه ها 199۶- 199۵( )روایت كامل(، ناشر: »نگاه«، 1397
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