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نگاه متفاوت
به 8سال دفاعمقدس
در پرونده ويژه همشهري

چشم روايتگر

گزارشي از ناگفتههاي قصرشيرين؛ شهري كه جنگ در آن آغاز شد
و به پايان رسيد

نظرسنجي از چهرههاي عكاسي
درباره عكسي ماندگار

سيمرغ و خاكريز

طرح:

محم

كدام بازيگران ارزنده ترين
جوايز جنگي را گرفته اند؟

درض
ا اكبر

من «اين جنگ»
راپسنديدم

ي

بهترين فيلمهاي جنگي4دهه
اخير در سينماي ايران

اينجا قربانيان
راوي جنگند

80سالگی يكصدا

گزارشي از آدمها و حال
و هواي موزه صلح تهران

جشن نامهای برای سالروز تولد استاد محمدرضاشجريان

4

داستانهايي از کارگاههای آواز استاد به روایت شاگردانش

بیش از نیمقرن کارنامه هنری محمدرضا شجریان روایتهای
بسیاری دارد ،روایتهایی که بسیاری از آنها در طول این سالها
مکتوب شدهاند و بسیاری دیگر در سینه دوستداران و همکاران
او ماندهاند .برای ویژهنامه 80ســالگی محمدرضا شجریان به

مصائبادارهكشور
باكسريبودجه

سراغ نسل آخر شــاگردان او رفتهایم.
کسانی که در سالهای پختگی و کمال
اســتاد ،در محضر او آواز آموختهاند و از نکتههایی که او درباره
تاریخ آواز ایرانی گفته ،بهرههای بسیار بردهاند.
صفحه 18را
بخوانيد

پاسخ علي مروي ،اقتصاددان به
10پرسش همشهري
عكس :همشهري /حامد خورشيدي

جهانآمریکا را پسزد

سازمانملل ،اروپا و روسيه ادعاي آمريكا را
درباره بازگشت تحريمهاي شوراي امنيت رد كردند
يادداشت
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نگاه

پيروز حناچي؛ شهردار تهران

مرتضي كاردر؛ روزنامهنگار

دفاعمقدس؛ ايثار جمعي
براي دفاع از امنيت

شجريانيها

فرارسیدن ایام مبارک هفته
دفاع مقدس ،بهانهای اســت
برای گرامیداشــت یاد و نام
شهدای واالمقام ایران و اسالم
و همچنین بازاندیشــی در
روش و منشی که با تاسی به
آموزههای انقالب و امام عزیز توانست با خلق حماسههای
ماندگار طی  8ســال دفاع جانانه؛ امنیت را برای مردم
ایران به ارمغان آورد.
امــروز همگان میدانیــم برقراری امنیــت پایدار برای
همه شــهروندان ،یکی از مهمترین وظایف هر ساختار
حکومتی و از ضروریات توســعه پایدار برای هر کشــور
اســت .امنیت و احســاس امنیــت ،به صــورت فردی
برای اکثریتی از جامعه قابل تامین شــدن نیســتند و
فقــط در یک تالش و مشــارکت جمعی و در بســتری
از اعتمــاد اجتماعــی می توان بــه آنها دســت یافت.
تجربه کشور ما در ایام دفاع مقدس شاهد مهمی در تایید
این مدعاست .کشور ما به مدت  8ســال درگیر جنگی
نابرابر شد که ا ز جانب قدرتهای منطقهای و جهانی بر
ایران انقالبی تحمیل شد.
در طول این  8سال نه فقط استانهای مرزنشین کشور که
بسیاری دیگر از شهرهای کشور آماج حمله و بمبارانهای
رژیم بعثی عراق قرار گرفتند .همگان می دانســتند که
کشور ما از حیث تکنولوژیهای نظامی و قدرت تجهیز
نیرو در موضعی نابرابر با دشمن بعثی قرار دارد.
اما وجود همبستگی اجتماعی ناشی از آرمانهای انقالب،
ایــن تهدید بزرگ را بــه فرصتی عظیم بــرای اکثریت
جامعه برای شــکوفایی و دفاع جمعــی از امنیت خود
بدل نمود.
تا جایی که فوج جوانان کشور ،فرد فرد خود را فدای امنیت
و آرامش جامعه نمودند .در جنگ جلــوه هایی دیدنی از
اعتماد میان مردم وجود داشــت که همین مسئله باعث
شد حتی در سختترین لحظات جنگ ،کمتر افرادی به
این مسئله فکر کنند که امنیتشان را جدا از جمع دنبال
کنند .سیل رزمندگانی که متناسب با اقتضائات فرهنگ
ایثار ،فداکاری و شهادت راهی جبهههای نبرد میشدند،
نظام تعلقات جمعیای داشتند که به آنها کمک میکرد
خود را در پیوند بــا جامعه تعریف کنند و نــه جدا از آن.
بــه همیــن دلیــل در کل دوران جنــگ مــا شــاهد
ایثــار و مشــارکت همگانــی در تامین امنیــت پایدار
کشور بودیم.
هر کســی به ســهم خود ،خودش را در پیوند با دیگران
تعریف میکرد و همین مســئله نیــروی عظیميرا در
جامعه ایجاد کرد که توانســت در
ادامه در
برابر تجاوز دشمن مقاومت کند و با
صفحه آخر
عقب راندن دشمن متجاوز در نهایت امنیت را برای همگان
تامین کند.

گــوش كــردن بــه آوازهاي
محمدرضا شــجريان و انس با
جهان او بيشتر شــبيه نوعي
سلوك و طريقت است .در نيم
قرن گذشته بسياري به خيل
دوســتداران او پيوســتهاند و
«شجرياني» شــدهاند و شجريانيبودن ســلوكي است كه
چند نسل امتداد داشته .ســلوكي كه راه درازي ميطلبد،
از تصنيفهاي عمومي آغاز ميشــود و تا گوشههاي بلند
آواز او امتداد مييابد .راه دراز شجريانيبودن از صفحههاي
موسيقي و اجراهاي راديويي و نخستين شاهكارهاي او در
دهه 50آغاز ميشود و در كاســتهاي دهه 60و 70ادامه
پيدا ميكند تا ميرســد به ســيديها و ديويديها و
مجموعههايي كه به عصر آنالين رســيدهاند و امروز بيش
از همه در شــبكههاي اجتماعي دستبهدست ميگردند.
كم نيســتند اجراهاي محفلي و قديمي اســتاد كه به مدد
شبكههاي اجتماعي به گوش عموم رسيدهاند .جادوي آواز
ايراني و كاري كه شهســوار آواز ايراني كرده ،چنين است.
روزي نيســت كه چيزي درباره او يا از او منتشــر نشود و
دوستداران او جزئيات تازهاي از اثري فراموششده را نشوند،
روزي نيست كه به شمار شجريانيها افزوده نشود.

در ستایش استادبزرگ آواز ایران و سلوکی که چند نسل
امتداد داشته است

شــامگاه دوم اســفند وقتي شايعهشــوم درگذشت استاد
محمدرضا شجريان منتشر شد ،ســاعتي نگذشته بود كه
انبوه دوستداران او به حوالي بيمارستان جم آمدند .راهبندان
و ازدحام آدمها بود كه بيداد ميكرد .خبرهاي ضدو نقيض
ميرسيد ،شجريانيها نگران بودند ،آواز ميخواندند ،گريه
ميكردند ،يكي ديگري را دلداري ميداد و ...منتظر بودند كه
پزشكان يا يكي از اعضاي خانواده بيايد و خبري از سالمتي
استاد بدهد .در ميان جمعيت همهجور آدمي يافت ميشد،
از استادان پيشكسوت آواز ايراني تا عموم مردمي كه از دور
ي بودن محدود به طيف و نسل
و نزديك آمد ه بودند .شجريان 
و جماعت خاصي نيســت ،زن و مرد و پير و جوان و مؤمن و
سكوالر و روشــنفكر و عامي برنميدارد .اما خيل زيادي از
حاضران نگران را جوانان تشكيل ميدادند .جواناني كه سن
شماري از آنها به آخرين كنسرت شجريان هم قد نميداد.
آنها نسلياند كه در سالهاي اخير ،يعني درست زماني كه
استاد سالهاي بيماري را ميگذراند ،به جمع شجريانيها
پيوستهاند.
نســل تازه طرفداران شجريان كساني هســتند كه او را در
سالهاي اخير در شــبكههاي اجتماعي شــناختهاند و به
آوازهاي او گوش ســپردهاند .هر بار كه خبر ناخوشاحوالي
او منتشر ميشــود ،هر بار كه او به بيمارستان ميرود ،قلب
دوستداران او به لرزه درميآيد ،هر بار
ادامه در
كه خيليها از سر استيصال و دلتنگي صفحه17
گوشهاي ازآثار را منتشر ميكنند ،مجالي است براي افزوده
شدن به خيل دوستداران شجريان.
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تركیب استارتاپی
فناوريبادفترمشق

استارتاپ  Bakpaxتوانسته است
در دوران کرونا فناوري را با شیوه
سنتی دفتر و کتاب براي آموزش
مجازي گره بزند
4

محمدصادق خسرويعليا

خبرنگار

لوله تانكها در برق آفتاب ميدرخشــيد.
جامعه صدها تانك .بيرحم و مغرور نشسته بودند
در بلندي .در ارتفاعات ســياوانه .درست
باالي سر شهر .شه ِر تنها نه ،آن روزها قصرشيرين ،عروس
كرمانشاه بود .سياوانه همان بلنديهاي سرسبزي بود كه
قصرشــيرينيها در طلوع و غروب هر روز پنهان شــدن
آفتاب را در پس آن تماشا ميكردند.
نيمهمرداد  ،59شــهر نفسهاي آخرش را ميكشــيد.
توپخانه دشمن اما نفسش چاق بود ،ميكوبيد ،ميدريد
و ميسوزاند.
بلنديهاي ســياوانه در آتش درندهاي شعله ميكشيد و
آه از نهاد مردم بيدفاع بلند ميشد .قصرشيرين ديگر نه
طلوع داشت ،نه غروب و نه آفتابي .سياهي دود بود و هرم
آتش .رودخانه اروند جزغاله شــده بود؛ با نيزارهايش و با
همه كشتزارهايش160 .هزار هكتار مرتع و كشتزار زبانه
ميكشيد .نخلها در نخلســتان ايستاده ميسوختند تا
آخرين نفس و تا جايي كه آتش را از پاي درآورند.
چيــزي از جمعيت 100هــزار نفري نمانــده بود .همه
رفتــه بودند ،امــا چندهــزار نفــر ماندند .آنهــا دل از
زادگاهشــان نميكندنــد .چشــم جوانها از خشــم
كاســهخون شــده بود .بمانند؟ با دســت خالي ،جلوي
آن همــه تــوپ و تانــك ،كــه چــه كننــد؟ بروند؟
مگر ميشود.
مادران شــيون ميكردند و ضجهشــان گوش فلك را
كر ميكرد .اصال چرا تا به حال شــهر را ترك نكردهاند؟
جوانها به رگ غيرتشان برخورده ،شال به كمر بستهاند،
آمادهاند كه بروند تا پاي مرگ .آنها جگرگوشــههاي اين
مادران بيقرار بودند.

اهدا ء
خون سالم
اهداء

زندگي

40سال پيش ،آن  40و چند نفر

40سال از آن روزها گذشته .زن ســالخوردهاي روبهروي
حسينيه نشسته و منتظر اســت درها باز شود و به روضه
برود .ميگويد« :پايم را در يك كفش كردم .ماندم .آخرش
محمدرضا مجبور شد با من بيايد .مرا رساند به كرمانشاه
منزل فاميلمان .بعد شــبانه تركم كرد و بازگشت .پسر
17سالهام را بعد از آن هيچوقت نديدم» .
پسرتان شهيد است يا مفقوداالثر؟ هيچكدام .او جاويداالثر است.شــايد محمدرضا جزو آن 40و چند نفر بوده؛ گروهي از
تشان را كارمند بازنشسته اداره
جوانها كه روايت مقاوم 
برق قصرشيرين نقل ميكند« :بعثيها با تانك دورتادور
شــهر را محاصره كرده بودند .جاده را بسته بودند و شهر
ســقوط كرده بود ،اما جرأت نداشــتند وارد قصرشيرين
شــوند .اين پا و آن پا ميكردند و زبانشان ،زبان توپ بود
و خمپاره .با چشم آنها را ميديديم؛ گاهي چشم در چشم.
اما شهر هنوز زير پوتين آنها نرفته بود .سردستهشان يك
جوان بود كه آن گروه را تشكيل داد40 .و چند نفر بودند.
وارد ژاندارمري و پادگانهايي ميشدند كه متروكه بود تا
مسلح شوند .همين گروه كوچك 15روز خواب و خوراك را
از ارتش بعثي گرفتند؛ شبها به آنها پاتك ميزدند ،تانكها
را با نارنجك منفجر ميكردند ،افسران عراقي را ميكشتند
و . ...آنها با اين كارها تالش ميكردند تا آنجا كه ممكن است
اجازه ندهند دشمن وارد شهر شــود .فقط40و چند نفر
بودند ،اما عراقيها از دستشان عاجر شده بودند .آخرش
بعثيها خانوادههايي كه در شهر گرفتار شده بودند را جمع
كردند در ورودي شهر .مقابل همين ميدان».
حاال 40سال بعد است و از سرنوشت آن 40و چند نفر خبري
ندارد .حسين در ميدان مرزباني ايستاده و آن روزها را بهخاطر
ميآورد« :تهديد كردند اگر اين مجاهدان را لو ندهيد به ازاي
مرگ يك عراقي يكي از شماها را خواهيم كشت .همان شب

يك افسر عراقي بهدست اين گروه كشته شد .فرداي آن روز
در ميدان مرزباني دوباره خانوادهها را جمع كردند و به آنها
پيشنهاددادندكسانيكهازشهردفاعميكنندرامعرفيكنيد
و گرنه يك نفر را خواهيم كشت .همه ،آنها را ميشناختند ،اما
كالمي نگفتند .در آخر يك افسر عراقي كودك 5سالهاي را از
آغوش مادرش جدا كرد و به رگبار بست».
بعد از اين ماجرا ،جوانانــي كه مقاومت ميكردند ،متوجه
شدند جنگِ ،
جنگ نامردي است و به اجبار عقبنشيني
كردند .وقتي شهر كامال تخليه شد ،دوباره آمدند و تا پاي
جان ايستادند.

نزول بورس روي
موج عوامل سهگانه

ابهــام در مــورد نحــوه اجراي
سياســتهاي حمايتــي ،پايان
موعد تسويه اعتباري كارگزاران
و پايان ســال مالي شركتهاي
ســرمايهگذاري ،حجم عرضه را
در بورس افزايش داد
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دهان بسته
ِ

همــه از شــهر رانــده شــدند .نفربرهــاي دشــمن در
كوچهپسكوچهها جوالن ميدهند .يك ارتش روي شــهر
تنها اسلحه كشيده .اواخر شهريور  ۵۹است .دشت ذهاب هم
سقوط كرده و دشمن هواي تهران درسر دارد .بعثيها ظهر
سيو يكم شهريور  ۵۰كيلومتر ديگر پيشروي ميكنند و به
شهرستان سرپل ذهاب ميرسند .پچپچ ميكنند كه شام را
بايد در كرمانشاه اردو بزنند .نايب و خانوادهاش از قصرشيرين به
سرپلذهاب پناه برده بودند .او وقتي نيروهاي نظامي را از فاصله
دور ميبيند به خانوادهاش مژده ميدهد كه نيروي تازهنفس
به سمتمان ميآيد بهزودي به شــهرمان ،به قصرشيرين
بازميگرديم« :خودي نبودند .اشتباه كردم .نزديك كه شدند
پرچمعراقراديديم.دنيابر سرمان آوار شد.آمدندبا تانكوسط
شهر.هرجوانيكهكارتپايانخدمتسربازيدرجيبشبودرا
تيرباران و شهيد كردند .ميگفتند سرباز خميني است .همان
روز پيرمرد چوپاني را به ديوار دوختند با رگبار دوشكا .جرمش
چه بود؟ بهخاطر دوربين شــكاري كه ادامه در
همراه داشت ،او را هدف گرفتند .فرمانده صفحه10
عراقي كه دستور آتش را داد ميگفت اين مرد جاسوس است.
مثل آبخوردن افراد را به شهادت مي رساندند».

سفرههاي
آب زيرزميني
فقيرتر ميشوند

ســازمان جنگلها :كمكهاي
صندوق توسعه ملي براي اجراي
طرحهاي آبخيزداري در 2سال
اخير نصف شده است
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در حاشيه سياست
داليل كاهش مشاركت انتخاباتي
اسماعيل شــجاعي ،فعال سياسي با اشاره به
كمرنگشــدن نقش نهادهاي دمكراتيك و
پررنگشدن نقش نهادهاي انتصابي به ايسنا
گفت :در فضاي سياسي فاقد احزاب قدرتمند
هستيم ،تنها گعدههايي داريم كه ميان مردم
نفوذي ندارند و نتوانســتند از اقشار مختلف
جامعه يارگيري و آنان را با خود همراه كنند.
نتيجتا وقتي چندبار مــردم ميبينند نتيجه
مشــاركت آنها در انتخابات نتيجه معقولي به
همراه ندارد احساس ميكنند حضورشان در
انتخابات نتيجهاي ندارد و رغبتي به مشاركت
در انتخابات از خود نشان نميدهند.
ضربه اصالحطلبان تقلبي به اصالحات
يــك چهــره اصالحطلــب دربــاره حضور
اصالحطلبــان تقلبي در جريــان اصالحات
گفت :اصالحات هميشه بيشــترين ضربه را
از ناحيه كســاني كه منافع مادي و سياســي
خــود را در عرصه اصالحطلبي ،جســتوجو
ميكردنــد ،خورده اســت .بهگــزارش برنا،
غالمرضا انصاري افزود :يكــي از تالشهايي
كه بايد هم اصالحطلبان اصيل و هم تودههاي
اجتماعي بــه آن توجه كنند ،اين اســت كه
تشخيص اصالحطلبان واقعي از اصالحطلبان
منفعتطلب را مورد توجه قرار دهند.
سناريوي احمدينژاد براي اخراج خود
از مجمع تشخيص!
محمدحســنقديري ابيانه ،فعال سياســي
اصولگرا ،درباره مصاحبه اخير احمدينژاد با
راديوفردا گفت :هيچ مقام حكومتياي مجاز به
مصاحبه با رسانههاي فارسيزبان بيگانه نيست
و اين كار تخلفي آشكار است .حتي در دورهاي
كه ايشان هم رئيسجمهور بود اين ممنوعيت
براي صاحبمنصبان نظام و خود دولتيها يا هر
كسي مصاحبه ميكرد اعمال و با آنها برخورد
ميشــد .مخصوصاً اينكــه احمدينژاد عضو
مجمع تشخيص مصلحت اســت و به همين
دليل چنين تخلفي از ســوي او به هيچ وجه
قابلقبول نيست .به گزارش اعتمادآنالين ،او
تصريح كرد :بهنظر مــن محمود احمدينژاد
عمدا ً اين كارها را ميكند تا از مجمع تشخيص
مصلحت نظام اخراج شود و پس از آن در پي
مظلومنمايي و كارهاي عوامفريبانه برود و به
زعم خودش بتواند خود را نزد مردم مطرح كند.
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روحاني :آمريكا در بازگشت تحريمهاي شوراي امنيت شكست خورد

روز به يادماندني در تاريخ ديپلماسي

اگر آمريكا در مقام عمل بخواهد اقدامي انجام دهد حتما با پاسخ قاطع ما مواجه ميشود
مقطعي نرفته و در اين مقطع هم در برابر آمريكا ايستادگي
خواهد كرد.
3بار شكست در شوراي امنيت

شب قبل از اين سخنان روحاني ،محمدجواد ظريف ،وزير امور
خارجه كشورمان نيز در يك برنامه تلويزيوني از امنيتيسازي
بهعنوان مهمترين راهبرد سياست خارجي آمريكا عليه ملتها
از سال91ميالدي ياد كرد كه تنگناسازي اقتصادي نيز از دوره
اوباما ،رئيسجمهور پيشين اين كشور به آن افزوده شده است.
روحاني نيز همسو با اين سخنان يادآور شد :فشار حداكثري
آمريكا عليه ملت ايران در بخش سياسي و حقوقي تبديل به
انزواي حداكثري آمريكا تبديل شــده است .امروز در جهان
ديپلماسي همه شاهد هستند در يكماه گذشته آمريكا 3بار
پياپي دچار شكست در شوراي امنيت شده است .يعني همان
جايي كه آمريكاييها فكر ميكردند شــوراي امنيت نقطه
قوت آنهاست.
تقدير از اعضاي شوراي امنيت

رئيسجمهور در نخستين واكنش رسمي به
دولت
تصميم خودسرانه آمريكا مبني بر بازگرداندن
تحريمهــاي ســازمان ملــل عليه ايــران و
بياعتنايي دنيا به اين تصميم گفت :ســيام شهريور سال
 ۱۳۹۹بهعنوان يك روز به يادماندني در تاريخ ديپلماسي ما
خواهد بود .آمريكا بهعنوان يك كشور زورگو در سطح جهان
تالش سرسختانهاي براي تحميل مجدد تحريمهاي شوراي
امنيت عليه ملت ايران آغاز كــرد و مخصوصا روندي كه در
ماههاي اخير و در يكماه گذشته دنبال ميكرد ،امروز به نقطه
شكست حتمي خود رسيد .پاسخ رئيسجمهور متوجه بيانيه
و تفسير ب ه رأي روز شنبه وزارت خارجه آمريكا درباره بازگشت
رسمي تحريمهاي ايران براســاس قطعنامه2231شوراي
امنيت سازمان ملل بود.
حسن روحاني با بيان اينكه فشار حداكثريآمريكا در بخش
سياســي و حقوقي به انزواي حداكثري آمريكا تبديل شده
اســت ،گفت :بهعنوان رئيسجمهوري ايران اعالم ميكنم
كه اگر آمريكا بخواهد از قلدري خود اســتفاده كند و حرف
نادرستي كه ميگويد «من توانستم قطعنامهها را برگردانم»
كه هيچكس اين حرف را قبــول ندارد در مقام عمل بخواهد
اقدامي انجام دهد ،حتما با پاســخ قاطع ما مواجه ميشود
و كامال روشن اســت كه ايران زير بار قلدري آمريكا درهيچ

بهگزارش پايگاه اطالعرساني رياستجمهوري ،رئيسجمهور
همچنين در تقدير از تصميم شــوراي امنيت سازمان ملل
متحد بهخاطر ايستادگي در مقابل آمريكا گفت :شيوهاي كه
شوراي امنيت اتخاذ كرده يك شيوه ارزشمندي بود؛ يعني
شــيوه بياعتنايي به تقاضا و نامه آمريكا بود و اينكه شوراي
امنيت هيچ جلسهاي براي درخواست آمريكا تشكيل نداد.
اين بهترين شــيوهاي بود كه اين ســازمان در برابر آمريكا
اتخاذ كرد .روحاني افزود :من در اينجا الزم ميدانم از اعضاي
شوراي امنيت كه در برابر درخواست غيرقانوني و غيرمنطقي
آمريكا درماه آگوست و سپتامبر ايستادگي كردند ،از اندونزي،
رئيس قبلي شوراي امنيت و نيجر ،رئيس فعلي شوراي امنيت
بهخاطر ايستادگي آنها در برابر حركتهاي غيرقانوني آمريكا
قدرداني كنم .همچنين از روســيه و چين كه با استحكام و
باقدرت در برابر بيمنطقي آمريكا ،هم در مقاطع قبلي و هم در
اين مقطع ايستادگي كردند هم بهعنوان كشورهاي دوست،
قدرداني كنم و همچنين از ســاير اعضاي شــوراي امنيت،
كشورهاي اروپايي و ســاير كشورها و همه  ۱۳-۱۲كشوري
كه از ايران حمايت و در برابر آمريكا ايســتادگي كردند ،بايد
قدرداني كنم .رئيس شــورايعالي امنيت ملي كشــورمان
همچنين در تشريح بخش ديگري از سياست ايران در مقابل
تصميم اخير آمريكا گفت :يكبار ديگر به  ۴+۱اعالم ميكنم،
درصورتي كه  ۵كشــوري كه امروز در توافق هستهاي باقي
ماندند به همه توافق و اصولي كه در اين توافق متعهد شديم،
عمل كنند ما هم بهطور كامل به تعهد خودمان برميگرديم.

ختمغائله ماشه؛ سازمان ملل ،اروپا و روسيه ادعاي آمريكا را
درباره بازگشت تحريمهاي شوراي امنيت رد كردند

جهانآمریکا را پس زد
گوترش :سازمان ملل نميتواند در زمينه اظهارات
آمريكا اقدامی انجام دهد

جوزپ بورل :تعهدات برجامي لغو تحريمها همچنان
برقرار هستند
ظریف خطاب به ترامپ :پمپئو شعار «عظمت را به
آمریکا برگردانیم» را دستمایه خنده جهان کرده است

اسماعيل سلطنتپور

خبرنگار

صبــح يكشــنبه پيشبينيهــا درباره
ديپلماسي سرنوشت مكانيسم ماشه به همان شكل و
با همان نتيجهاي كه همــه انتظار آن را
ميكشيدند ،محقق شــد .فرايند بازگشت تحريمهاي
ســازمان ملل عليه ايران كه آمريكاييها از يكماه قبل
كليد زده بودنــد بهدليل بيمحلي شــوراي امنيت به
مســيري ســوق يافت كه آمريكاييها مجبور شدند
درنهايت بهصــورت يكجانبه آن را اعــام كنند و البته
اعتراض بيسابقهاي را به جان بخرند.
مايك پمپئو ،وزير امور خارجه آمريكا بامداد ديروز مدعي
شد كه با فعالسازي مكانيسم ماشه ،تحريمهاي سازمان
ملل عليه ايران از سر گرفته خواهد شد .مايك پمپئو گفته
است اگر سازمان ملل متحد نتواند تحريمها را اجرا كند،
اين موضوع «پيامدهايي» خواهد داشــت .او همچنين
گفت :آمريكا متعهد ميشود كساني كه تحريمهاي ايران
را نقض ميكنند ،مجازات كند.
منطق قلدري

براساس توافق هستهاي كه 5سال قبل امضا شده بود،
تحريمهاي تسليحاتي ايران 27مهر امسال تمام ميشد.
دولت ترامپ كه وعــده پاره كردن برجــام را داده بود،
از ســال 97تحريمهاي يكجانبه آمريكا را بازگرداند و
بازگرداندن تحريمهاي تسليحاتي ايران ،آخرين تيري
بود كه او ميتوانســت با اعمال آن ،برجــام را به ورطه
نابودي بكشاند.
مايك پمپئو از يك سال قبل كارزاري را براي ممانعت
از لغو تحريم تســليحاتي ايران به راه انداخته بود كه در
مرحله اول تالش او براي صدور قطعنامه تمديد تحريم
تسليحاتي با مخالفت 13عضو شوراي امنيت به شكست
انجاميد و در مرحله دوم هم 13عضو شــوراي امنيت
با شــكايت آمريكا از ايران و فعال كردن سازوكار حل
اختالف موجود در برجام مخالفت كردند؛ تا اينكه پمپئو
مدعي شود براساس برجام و قطعنامه 2231اگر شوراي
امنيت ظرف يكماه نتواند درباره تحريم تســليحاتي
ايران تصميمگيري كند ،خودبهخود تحريمهاي قبلي
برميگردد و آمريكاييها پس از 30روز ادعا كردند كه
اين اتفاق افتاده است.

اين قاعده قلدري آمريكا موضوعي بود كه محمدجواد
ظريف ،وزير امور خارجه كشورمان در برنامه گفتوگوي
ويژه خبري به آن اشاره كرد و گفت« :آمريكا يك قاعده
قلدري دارد كه همواره از آن اســتفاده كرده و اينجا هم
ممكن است از آن اســتفاده كند و ما نميتوانيم ديگر
كشــورها را مجاب به همراهي با خود كنيم .اما جامعه
بينالملل بايد تصميم بگيرد كه دربرابر اين قلدري چه
عكسالعملي نشان دهد؛ چراكه ممكن است اين قلدري
آمريكا روزي به ســوي هركدام از همان كشورها نشانه
رود؛ مثل پروژه نورداستريم آلمان كه هماكنون آمريكا
در تالش است تا از همين روش قلدرمآبانه براي فشار در
اين پروژه استفاده كند.
پاسخ ايران به منطق قلدري چه ميتواند باشد؟

يكــي از مهمتريــن قطعنامههايي كه آمريــكا ادعاي
بازگشت آن را دارد ،قطعنامه 1929است كه ذيل فصل
هفتم منشور ملل متحد صادر شد و ايران را يك تهديد
براي صلح و امنيت بينالملل معرفي كرد .در آن قطعنامه
از كشورهاي جهان خواسته شده بود همه هواپيماها و
كشتيهايي كه با ايران مرتبط هستند ،مورد بازرسي قرار
بگيرند .از طرفي همه كشورها ملزم بودند اجراي قطعنامه
را به تناوب به كميته تحريمي كه توسط دبيركل سازمان
ملل ماموريت يافته بود ،گزارش دهند و با صدور قطعنامه
2231همه قطعنامههاي قبلــي ازجمله 1929ملغي
شدند .با اين حال بهنظر ميرسد آمريكاييها در راستاي
ادعاي خود بــراي احياي قطعنامــه 1929بهزودي با
فضاسازيهاي تبليغاتي اقداماتي را براي بازرسي و حتي
توقيف هواپيماها و كشتيهاي تجاري و نفتكشهاي
ايران آغاز كنند.
كمال خرازي ،رئيس شــوراي راهبردي روابط خارجي
در اين رابطه تأكيد كرده اســت :ايران براســاس ماده
 ۵۱منشور سازمان ملل متحد درباره حق ذاتي دفاع از
خود مجاز است بيدرنگ پاسخي قاطع به هرگونه اقدام
تجاوزكارانه آمريكا به بهانه بازگشت قطعنامههاي لغو
شده در قطعنامه  ۲۲۳۱بدهد .آنها ميدانند كه ايران در
دفاع از حقوق خود مطلقا كوتاه نميآيد و اين را بارها در
عمل به اثبات رسانده است.
محمدجــواد ظريف ،وزير امور خارجه هم شنبهشــب
درباره احتمال اقداماتــي از طرف آمريكا ،گفت :آمريكا
اگر بخواهد اقدامات اينچنيني انجــام دهد با واكنش

ايران روبهرو خواهد شد .ما معتقديم آنچه آمريكاييها
در اين زمينه مطرح ميكنند بيشتر يك ژست سياسي
است ،ولي رسما نيز اعالم ميكنيم كه اگر آمريكاييها
بخواهند چنين اقداماتي را انجام دهند ،اين اقدام راهزني
دريايي است كه ما با آن برخورد ميكنيم و آمريكا مسئول
عواقب آن است .او در عين حال با بيان اينكه آمريكاييها
احتماال تالش ميكنند كه ادعاها و اقداماتي را براساس
قطعنامه  ۱۹۲۹انجام دهند ،خاطرنشــان كرد :از نظر
جامعه بينالمللي قطعنامــه  ۱۹۲۹وجود ندارد .رفتار
آمريكاييها درست مانند يك فرد قدارهبند است كه سر
كوچه ايستاده و ميگويد براي اينكه از كوچه عبور كنيد
بايد  ۱۰تومان به ما بدهيد .ظريف عالوه بر اينكه آمريكا را
فاقد وجاهت براي بازگرداندن تحريمهاي ايران دانست،
يكبار ديگر اروپا را بهدليل عمل نكردن به تعهدات خود
مورد شماتت قرار داد.
محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در
تويیتی نوشت :جهان میگوید هیچیک از تحریمهای
شورای امنیت بازنگشته است .او با اشاره به اظهارات مایک
پمپئو در دورانی که مدیریت سازمان جاسوسی آمریکا را
برعهده داشت نوشت :اما آقای «ما دروغ گفتیم ،ما تقلب
کردیم ،ما سرقت کردیم» کل جهان را که از زندگی در
دنیای موازی او امتناع میکند ،به تنبیه تهدید میکند.
ترامپ باید پیش از آنکه پمپئو شعار تبلیغاتیاش (عظمت
را به آمریکا برگردانیم) را بیش از این به دستمایه خنده
جهان بدل کند ،مسیرش را تغییر دهد.
وزارت خارجه :عواقب خطرناك دارد

وزارت امور خارجه كشــورمان در بيانيــهاي در رابطه
با ادعاي آمريكا مبني بر بازگشــت تحريمهاي ايران،
تأكيد كرد :وزير امور خارجه آمريكا خود نيز ميداند كه
ادعايش در مورد بازگشــت تحريمهاي شوراي امنيت
بياساس ،باطل و فاقد هرگونه اثرگذاري قانوني است و
لذا به روش مألوف خود اقدام به تهديد و ارعاب كشورها
به وضع تحريمهاي ملي فرامرزي عليه آنان كرده است
كه خود بهترين گــواه اعتراف آمريكا به شكســت در
حركتش در شوراي امنيت است .جمهوري اسالمي ايران
تأكيد ميكند چنانچه آمريكا رأسا يا با همكاري معدود
دستنشاندههاي خود اقدامي در راستاي اين تهديدات
انجام دهد با واكنش جدي مواجه خواهد شد و مسئول
تمامي عواقب خطرناك آن خواهد بود.

گوترش :اقدامي نميكنم

سفارت انگليس :به برجام پايبنديم

آنتونيو گوترش ،دبيركل سازمان ملل روز شنبه به شوراي امنيت اين سازمان گفت كه
نميتواند اقدامي در زمينه اظهارات آمريكا مبني بر اينكه تمام تحريمهاي سازمان
ملل عليه ايران بازگردانده شدهاند ،انجام دهد؛ چراكه «موجب ايجاد ابهام پيرامون
اين مسئله خواهد شد» .گوترش در اينباره در نامهاي به شوراي امنيت ،گفت :اين
امر موجب ايجاد ابهام خواهد شد كه آيا روند (اعمال تحريمها) آغاز شده است و آيا انقضاي تحريمها هنوز به
قوت خود باقي هستند يا نه؟

سفارت انگليس در تهران در پي ادعاي دولت
آمريكا در صفحه توييترش نوشــت3 :كشور
اروپايي كماكان مصمم به اجراي كامل قطعنامه  ۲۲۳۱شــوراي امنيت
هستند كه در سال  ۲۰۱۵برجام (توافق هستهاي) را تأييد كرد.

بورل :آمريكا عضو برجام نيست
جوزپ بورل ،مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بيانيهاي گفت :همانطور كه در
بيانيه روز  ۲۰آگوست من و در بيانيه رئيس جلسه كميسيون مشترك پس از جلسه
روز اول سپتامبر  ۲۰۲۰اشاره شد ،آمريكا طبق فرمان رياستجمهوري اين كشور
در تاريخ ۸ماه مه سال  ۲۰۱۸بهطور يكجانبه به مشاركت در برجام(توافق هستهاي)
پايان داده و پس از آن در هيچ فعاليت مرتبط با برجام شركت نكرده است .بورل در اين راستا افزود :بنابراين،
آمريكا نميتواند يك كشور مشاركتكننده و عضو در برجام درنظر گرفته شود و نميتواند روند بازگرداني
تحريمهاي سازمان ملل را تحت قطعنامه ۲۲۳۱شوراي امنيت (سند قانوني توافق هستهاي) آغاز كند؛ بنابراين،
تعهدات لغو تحريمها تحت برجام همچنان برقرار هستند.
 :E3اقدام آمريكا قانوني نيست
3كشور اروپايي آلمان ،فرانسه و انگليس در بيانيهاي تأكيد كردند :فرانسه ،آلمان
و انگليس بهخاطر دارند كه آمريكا در ۸ماه مه سال  ۲۰۱۸با خروج از اين توافق ،به
مشاركت در آن پايان داد .پس بنا براين اظهاريه دريافتشده از سوي آمريكا كه به
اعضاي شوراي امنيت داده و گفته شده براساس پاراگراف  ۱۱قطعنامه  ۲۲۳۱شوراي
امنيت است ،از تأثير قانوني برخوردار نيست؛ از اين رو ،هر تصميم يا اقدامي كه براساس اين روند يا نتيجه آن
در پيش گرفته شود نيز وجاهت قانوني نخواهد داشت .اين 3كشور عالوه بر اين گفتند :هدف ما حفظ اختيار و
تماميت شوراي امنيت سازمان ملل است .تروئيكاي اروپا (آلمان ،فرانسه و انگليس) كامال به اجراي قطعنامه
 ۲۲۳۱شوراي امنيت كه سند قانوني توافق هستهاي است ،پايبند است.

 11تعهد اروپا به ايران چه بود؟

مكث

محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه كشــورمان ضمن انتقاد از رفتار اروپاييها در
ماجراي برجام به سازوكار شكايت ايران از عدمتعهد آمريكا به برجام اشاره كرد و
گفت كه در روند اجراي ماده 36برجام اروپاييها 11تعهد به ايران داده بودند .درواقع
اروپا بعد از خروج آمريكا از برجام بيانيهاي صادر كرد و ضمن دعوت از ايران براي ادامه
تعهدات خود 11مورد را براي جبران خسارات خروج آمريكا از برجام ليست كرد كه
در ادامه به آن پرداخته ميشود ،اما اروپاييها پس از يك سال عمال هيچ اقدامي در
اجراي تعهدات خود نكردند.
 1حفظ و ارتقاي روابط گستردهتر اقتصادي در حوزههاي مختلف با ايران.
 2حفظ و استمرار كانالهاي مؤثر مالي براي تعامل با ايران.
 3تداوم صادرات نفت و ميعانات گازي ،محصوالت نفتي و پتروشيمي.
 4تداوم روابط حملونقل دريايي (از جمله كشتيراني و بيمه) ،زميني ،هوايي و ريلي.
 5تقويت پوششهاي اعتبار صادراتي.

فرانسه :لغو تحريمهاي ايران ادامه دارد
نيكــوالس دو ريويري ،نماينده فرانســه در
ســازمان ملل درباره حمايت تروئيكاي اروپا
(آلمان ،فرانسه و انگليس) از برجام نوشــت :تروئيكاي اروپا هنوز به
اجراي كامل برجام پايبند است .اين تنها راه رو به جلو براي كنترل كردن
برنامه هستهاي ايران اســت .نماينده فرانسه در ادامه نوشت :همچنان
لغو تحريمهاي ســازمان ملل عليه ايران ادامه دارد و ايران نيز هنوز به
تعهداتش پايبند است.
روسيه :آمريكا كر شده است
ديميتري پوليانسكي ،معاون نماينده روسيه در
سازمان ملل در پيامي توييتري درباره تالشها و
اقدامات اخير آمريكا عليه ايران در سازمان ملل ،نوشت :بسيار دردناك
اســت كه ببينيم چنين كشــور بزرگي خود را اينطور تحقير كرده و با
هذيانگويي لجوجانهاش با ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل مقابله
ميكند .ما همگي به وضوح د ر ماه آگوست گفتيم كه ادعاهاي آمريكا براي
فعالكردنمكانيسمبازگردانيسريعتحريمهاعليهايرانغيرقانونياست.
آيا واشنگتن ناشنواست؟ وزارت خارجه روسيه هم تأكيد كرد :شوراي
امنيت سازمان ملل اقداماتي را كه منجر به از سرگيري تحريمهاي پيشين
عليه ايران ميشود ،نپذيرفت .كاري كه واشنگتن انجام ميدهد ،چيزي
بيشتر از اجراي يك نمايش نيست .اجراي اين نمايش موفقيتآميز نبود.

 6حمايت روشن و مؤثر از كنشگران اقتصادي كه با ايران تجارت ميكنند؛ بهويژه
شركتهاي كوچك و متوسط كه شاكله اصلي بسياري از اقتصادها محسوب ميشوند.
 7تشويق سرمايهگذاريهاي بيشتر در ايران.
 8حمايت از كنشگران اقتصادي در سرمايهگذاريها و ديگر فعاليتهاي تجاري و
مالي كه با يا در رابطه با ايران انجام ميدهند.
 9گردهم آوردن كارشناســان بخش دولتي و خصوصي ،ازجمله از طريق تقويت
شوراهاي تجاري.
 10حمايت عملي از تجارت و سرمايهگذاري در ايران
 11حمايت از شركتها در برابر آثار فراسرزميني تحريمهاي آمريكا
پس از انتشار بيانيه آمريكا مبني بر بازگشت قطعنامههاي قبلي عليه ايران ،باز هم
همه طرفهاي اصلي از سازمان ملل گرفته تا شوراي امنيت و حتي متحدان اروپايي
آمريكا اعالم كردند هيچ اتفاقي قرار نيست بيفتد.
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«امــــنيت» در صدر
شــاخصهاي تعيينكننده
كيفيت زندگي شهرها

مسير براي دوچرخهها هموار شود
مريم معمار

بانوي دوچرخهسوار خيابان 17شهريور

با تصويب طرحي در پارلمان شهري

توسعه زيرساختهاي گردشگري
تهران شتاب ميگيرد

بررسي ملزومات شهري براي ارتقاي سطح امنيت زنان در شهرهاي
ايران به مناسبت 21سپتامبر (31شهريور) روز جهاني صلح

صلح شهری در گرو امنيت زنان
زينب زينالزاده

خبرنگار

اكثر مردم به محض ديدن يا
گزارش خوانــدن واژه «صلــح»،
عبارت «جامعهاي به دور از
جنگ و خشونت» در ذهنشــان تداعي
ميشود .جامعه آرماني كه افراد به خوبي و
خوشي و به دور از هرگونه ستيزهجويي در
كنار هم زندگي ميكنند .در ظاهر چنين
تصوري درست اســت ،اما صلح تعاريف
متعددي دارد كه دوري از خشونت فقط
بخش كوچكي از آن اســت .دوســتي،
محبت ،عشــق ،صفا و صميميت ،همه و
همه در تعريف صلح جاي ميگيرند .تصور
چنين جامعهاي قطعا در ذهن زيباست،
اما در دنياي عيني و واقعي شايد رؤيايي
بيش نباشــد .رؤيايي كه به ظاهر دست
نيافتني است ،اما غيرممكن نيست.
در اين بين ،توسعه شهرنشيني نيز باعث
شده تا تعريف صلح سختتر از پيش بشود
و به شــاخصهاي ديگري پيوند بخورد.
نخستين شــاخص امنيت است و شهري
واژه صلح را ميتواند همراه داشته باشد كه
اغلب محدودههاي آن امن باشد؛ بهويژه
براي كودكان ،ســالمندان ،توانيابان و
البته زنــان .اينكه هماكنــون مديريت
شــهري طرح ارتقاي امنيت در محلهها
را بهصورت پايلــوت از منطقه 10تهران
و با محوريت افزايــش امنيت براي بانوان
كليد زده ،در واقع گام مهمی را در پايتخت
برداشته است؛ اقدامي دشوار كه نيازمند
همراهي همه نهادهاست.
صلح يعني داشتن آرامش شهري

پس روز جهاني صلــح ميتواند بهانهاي
باشــد براي مرور مفاهيــم و تعاريف آن
و آموختن آنچــه ما را براي رســيدن به
صلح واقعي يعني تجربه زندگي در كمال
آرامش فردي و محيطي در شــهر كمك
ميكند.

يا همان امنيت هم ايجاد نميشود.
در چنين شرايطي وقتي زنان يك جامعه به
صلح دروني برسند ،از آنجا كه تربيتكننده
نسل آيندهساز هستند ،ميتوانند افراد خالق
و توانا تربيت كنند و نتيجه آن تعالي و ترقي
جامعه ميشود.

عزت نفس زنان در سايه صلح
بنفشه حيرتنگاري ،روانشناس باليني

كلمــه صلح در
ادبيــات قديم
تهران بهمعناي
آشــتي است و
به همين دليل
در مقابــل واژه
جنگ و آتش قرار ميگيــرد .اما اين معنا
و مفهوم به مرور زمان گســترده شــده و
امروز به شرايطي گفته ميشود كه افراد
در محيطي به دور از دغدغه و در آرامش
زندگي كنند .البته واژههاي ديگري چون
دوســتي ،آرامش ،همزيستي ،مشاركت،
زيبايي ،رهايي ،شادي و گفتوگو و رعايت
حقوق ديگران و حتــي پذيرش تفاوتها
معنا و مفهوم صلح ميدهد.
صلح در جامعه كنوني دروني و محيطي
اســت .صلح درونــي رســيدن فرديت
انسانهاســت بــه آنچه دوســت دارند
و ميخواهند برســند؛ بهعبــارت ديگر،
يعني رسيدن به تعالي .براي تحقق صلح
دروني 3مرحلــه يا گام نياز اســت .گام
اول خودشناســي و خودآگاهي ،گام دوم
برقــراري ارتباط مؤثر با ديگــران و قدم
ســوم هم يادگيري شــيوههاي درست
حل مسائل.
تمام پهنه هستي و همه موجودات نيازمند
صلح هستند و در مورد زنان كه در طول
تاريخ به نوعي قشــر ضعيف محســوب
ميشــدند و همواره زير ســلطه بودند،
اهميت بيشتري دارد .صلح در همه افراد
يك جامعه و كشــور منجر به شكوفايي
و رشد انســان ميشــود و وقتي زنان به
خودشناسي برســند و آنچه را هستند،
بپذيرند يعني به صلح ميرسند و همين
امر منجر به عزت نفس و اعتماد به نفس
ميشود.
صلح دروني منجر به رشد توانمنديهاي
بالقوه ميشود و در نهايت افراد با اعتماد
به نفس ميتواننــد امنيت و آرامش را در
جامعه و شهر برقرار كنند .به همين دليل
صلح دروني اگر نباشد قطعا صلح محيطي

در روزي كه اعضاي شوراي
مجيد جباري
شــهر تهران 8تذكر پيش از
خبرنگار
دســتور داشــتند ،پارلمان
شــهري پايتخت به 2طرح رأي دادند؛ يكي براي سرعت دادن به
ساماندهي و توسعه زيرساختهاي گردشگري پايتخت از طريق
الحاقيه درباره نحوه پرداخت هزينههاي ساختوســاز پروژههاي
گردشــگري بهويژه هتلها و ديگري براي معرفي ميراث فرهنگي
و طبيعي شــهر از طريق ايجاد رمزينه كــد ( )QR CODEروي
المانهاي شهري .تصويب اين طرحها در جلسه ديروز شوراي شهر،
در نهايت امور مربوط به گردشگري و ميراث فرهنگي و طبيعي شهر
را رتق و فتق ميكند .اما در نخستين دستور جلسه ديروز ،اعضاي
شوراي شهر تقويم جلسات پارلمان شــهري تهران در نيمه دوم
سال را به تصويب رساندند .براساس اين طرح ،دوفوريتي كه ابتدا
كلياتش رأي آورد ،شوراي شهر تهران روزهاي يكشنبه و سهشنبه
هر هفته جلسه خواهد داشــت .همچنين با پيشنهاد محمدجواد
حقشناس ،از اين پس در روزهاي سهشنبه كه به بررسي پرونده
باغها اختصاص دارد ،شوراي شهر زماني را هم به موضوع نامگذاري
معابر و خيابانهاي شهر اختصاص خواهد داد .درنهايت اين دستور
با اكثريت آراي اعضاي شــورا رأي آورد .پيش از اين شوراي شهر،
به غير از روزهاي يكشــنبه هر هفته ،با همهگیری کرونا روزهاي
سهشنبه را بهصورت يك هفته در ميان جلسه داشت.

زيباسازي زيرگذرها با طرحهاي هنرمندان

اعضاي شوراي شهر تهران در دومين دستور جلسه ديروزشان يك
فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه براساس آن ساماندهي
و توسعه تاسيسات گردشــگري در شهر تهران ســريعتر انجام
خواهد شد .يك فوريت طرح الحاق عنوان عوارض افزايش ارزش
قانوني ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري در بند «د» مصوبه
ساماندهي و توسعه تاسيسات گردشــگري در شهر تهران با ۱۵
امضا روي ميز بررسي شوراي شهر قرار گرفت .در جريان بررسي
اين طرح ،حســن خليلآبادي بهعنوان رئيــس كميته ميراث
فرهنگي شوراي شهر در دفاع از اين يك فوريت صحبت كرد و در
نهايت ،اعضاي شوراي شهر بدون هيچ مخالفتي ،به يك فوريت
«الحاق عنوان عوارض افزايش ارزش قانوني
ادامه در
صفحه 7
ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري در
بند «د» مصوبه ساماندهي تاسيسات گردشگري در شهر تهران»
رأي دادند.

مديرعامل سازمان زيباسازي شــهر تهران گفت :با پيشنهاد شــهردار ،فراخواني خطاب به
هنرمندان داده شده تا طرحهاي خود را براي ساماندهي بصري زيرگذرهاي شهر ارائه دهند
و پس از تكميل فرايند دريافت طرحهاي هنرمندان ،براســاس بهترين آنها براي زيباسازي
زيرگذرها اقدام ميكنيم.
برزين ضرغامي در گفتوگو با ايرنا همچنين با اشاره به شيوهنامه رنگ شهر تهران گفت :طبق
م ميكند و از
شيوه نامه ما نيز جداول معابر رنگ زده نميشود چراكه از يك سو عمر بتن را ك 
سوي ديگر تهيه رنگ هزينه گزافي بر شهر تحميل ميكند .بتن رنگي خنثي در شهر دارد و در
كالنشهرهاي جهان نيز ديگر جداول بتني رنگ آميزي نميشود.
او ادامه داد :واقعيت اين است كه كتابچه و شيوهنامه رنگ در شهر تهيه شده و ما براساس آن
عمل ميكنيم و به مناطق نيز اعالم كرديم كه ديگر جداول بتني را رنگ نكنند.
ضرغامي با بيان اينكه برخي جداول معابر تهران در دورههاي مختلف رنگ آميزي شده كه بر
اثر تابش نورخورشيد و بارشها در طول زمان پوستپوست شدهاست ،گفت :مجبوريم تا به
اين جداول رنگ مجدد بزنيم تا زيبايي بصري آنها حفظ شود.
گ در مناطق برگزار ميشود و كارگروهها در
بهگفته وي چند وقتي است كه جلسات شوراي رن 
اين زمينه تشكيل شده تا شيوه نامه رنگ واحدي در پايتخت اجرا شود.

رأي شورا به طرح يكفوريتي

عكس :همشهري /مهدی بیات

ماشــين دارم اما حوصله اينكه ساعتها پشــت چراغ قرمز در
ترافيك بمانم ،نــدارم .به همين دليل دوچرخــه بهترين گزينه
براي فرار از ترافيك است .البته نبايد مانند موتورسواران قوانين را
زير پا گذاشت و سبب اغتشاشات ترددي در معابر شد .دوچرخه
اگر درست و بجا و البته با رعايت اصول فني استفاده شود ،قطعا
ميتواند بهترين وســيله حملونقل باشد .شــايد دوچرخههاي
موجود در بازار خيلي شــرايط خوبي براي انجام كارهاي روزمره
بهويژه انجام خريدهاي روزانه نداشته باشند ،اما ميتوان با كمي
خالقيت ،دوچرخه را به يك وسيله حملونقل و خريد محبوب و
دوستداشتني تبديل كرد.
اين روزها همين وسيله دوچرخ ساده بهدليل نداشتن دود ،خيلي
مورد توجه قرار گرفته اســت .ســبك زندگي مردم آسيبهاي
جدي و حتي جبرانناپذيري به محيطزيست وارد كرده و افزايش
آاليندهها نفس همه را به شماره انداخته است؛ معضلي كه متوليان
ع آن راهكار مناسبي بيابند
و مديران شهري هم نتوانستند براي رف 
و ارائه دهند.
اگر همه مــردم به حقوق شــهروندي خود عمل كننــد و براي
رفتوآمد مسافتهاي كوتاهمدت از اين وسيله حملونقل بيدود
استفاده كنند ،قطعا شــاهد آســمان پاكي در كالنشهر تهران
خواهيم بود.
در كنار حقوق شهروندي كه افراد بهعنوان دوچرخهسوار بايد به
آن احترام بگذارند ،مديران شهري هم وظايفي دارند كه مهمترين
آن ايجاد مسيرهاي هموار و بهبود بخشيدن به زيرساختهاست.
فراهمكردن دسترسي آسان به اين وسيله حملونقل پاك و ارائه
تســهيالت ويژه براي ترغيب مردم به اســتفاده از دوچرخه هم
ميتواند تأثيرگذار باشد.
متأسفانه وضعيت معابر در اكثر نقاط شهر تهران بهگونهاي است
كه پياده بهسختي راه ميرود ،چه برسد به كسي كه از دوچرخه
استفاده ميكند؛ انگار در دهههاي گذشته به پيوستهاي مربوط
براي پيادهروي و دوچرخهســواري در شهرسازي اصال توجهي
نشده است.
مديران و متوليان شــهر براي رســيدن به يك نتيجه مطلوب و
ترويج استفاده از دوچرخه در ميان مردم ،چارهاي جز فراهمكردن
بسترهاي اوليه و مهمتر از همه مسير هموار براي پا به ركابشدن
ندارند .در اين ميان ،بدونشك اگر شهروندان همراهتر شوند نيز
جديت احداث مسيرهاي ويژه دوچرخه بهنظرم افزايش مييابد.
اگر مطالبهگري استفاده از وســيله نقليهاي پاك ،بيش از پيش
شــكل بگيرد مديران شــهري هم براي ایجاد يكنياز ضروري،
راغبتر میشوند تا هزينه كنند .البته جدا از اين هم رانندگان بايد
با مالحظه اينكه ممكن است امروزه دوچرخهسواري در خيابانها
در حال تردد است ،رانندگي كنند.

برقراري و ايجاد صلح نيــاز به ابزارهايي
چون همراهي و همدلــي تكتك مردم
دارد و در اين ميان زنان جامعه نقش بسزا
و سهم بيشتري دارند .زنان هر چند قشر
آسيب پذيرتر جامعه محسوب ميشوند،
اما تربيت كودكان در كانــون خانواده را
بهعهده دارند و قرار است همين كودكان
آينده كشــور را رقم بزنند .بنابراين ،اگر
زنان در جامعه صلح را تجربه نكنند ،حس
امنيت نخواهند داشت و در نتيجه اعتماد
به نفسشان را از دســت ميدهند .تربيت
نسل آينده بهدست چنين زناني ،جامعه را
دچار تزلزل ميكند و در چنين جوامعي
تعريف صلح در نوشــتهها باقي ميماند و
نمود عيني نمييابد.

نكته مهم ديگر اين است كه اگر ميخواهيم
آســيبهاي اجتماعي را در شــهر كاهش
و وضعيت روحي و رواني افــراد را افزايش
دهيم ،قطعــا بايد زمينه ســامت روان را
فراهم كنيم و اجازه دهيم افراد با رســيدن
بهخودشناسي و بهدســت آوردن اعتماد به

مهمترين اقدامات
براي ارتقاي احساس
امنيت زنان در تهران

نفس ،مسير ترقي را طي كنند.
متأســفانه صلح دروني يا همان صلح رواني
همواره مغفول مانده و طي ســالهاي اخير
كمتر به اين موضوع توجه شده است .صلح
بهويژه صلح دروني كه منجر به صلح محيطي
و امنيت اجتماعي شهرها ميشود ،غريزي

نور و روشنايي

2

استقرار
كانكس
نيروي
انتظامي

حضور
پاركبانها

نصب دوربينهاي
مداربسته در معابر،
زيرگذرها ،پلهاي عابر،
پاركينگهاي ماشين و
ديگر فضاهاي عمومي

استقرار

كانكس يا
دكههاي فروش

4

3

آلودگي ديداري

فرم فضا

از بين بردن اغتشاشات بصري در محله و منطقه با هدف
كاهش خشونتهاي شهري در مكانهاي تجمع معتادان،
پاتوقهاي اراذل و اوباش ،فضاهاي مخروبه و رهاشده و...

ايجاد خوانايي در فضا
از طريق نصب تابلوهاي
مسيريابي

5

دسترسي حمل و نقل عمومي

شناسايي و رفع فضاهاي خالي
و تبديل آن به مقياس انساني

ايجاد دسترسي مناسب و راحت
به خدمات حملونقل عمومي

8

رويت پذيري مكان
از بين بردن شكاف و محلهاي مخفي
شدن ،كنجها ،فضاهاي بدون كاركرد و
همچنين موانع كاهشدهنده ديد در معابر

رفع ازدحام
كاهش تراكم جمعيت ازدحام از طريق تعريض
معابر جهت رفع برخورد فيزيكي افراد و باال رفتن
احساس امنيت

ايجاد هارموني رنگ
و شكل جهت ايجاد
احساس آرامش و امنيت

6

رفع فضاهاي خالي

9

نيست و قطعا آموزشي است .كودكان بايد از
دوره طفوليت با مفهوم و دستاوردهاي صلح
آشنا شوند و باور دارم براي رسيدن به جامعه
آرماني نياز اســت مفاهيم صلــح در قالب
درسهاي هفتگي در كتــب دانشآموزان
گنجانده شود.

ايجاد نظارت اجتماعي

1

رفع تاريكي ،كمنوري و توزيع نامناسب سامانه
روشنايي در تمامي معابر مانند خيابان ،كوچه ،پل
عابر پياده ،پلهاي سواره و زيرگذر

امنيت درصدر شاخصهاي 10گانه
تعيينكننــده كيفيــت زندگي در
شــهرها قرار دارد .هرچه احساس
امنيت در شــهرها باالتر باشــد،
شهروندان براي زندگي در آن رغبت
بيشــتري نشــان ميدهند .مجله
اكونوميست در رتبهبندي امنترين
شــهرهاي دنيا هرســاله گوشه
چشمي به اصليترين شاخص يعني
امنيت شخصي دارد .اين هفتهنامه
با درنظر گرفتن اين اصل اساســي
در زندگــي شــهروندان ،در كنار
ديگر شاخصها ،هرساله امنترين
شــهرهاي دنيا را معرفي ميكند.
جالب است بدانيد سال گذشته واحد
اطالعات اكونوميســت ( )EIUدر
بررسيهاي خود عالوه بر فاكتورهاي
زيســتمحيطي به «انعطافپذيري
شــهري» هم توجه كرده است .اين
شاخص در كنار امنيت ،توانايي يك
شهر در بازگشــت به شرايط عادي
بعد از وضعيت اضطرار و شــوك را
تعيين ميكند .بر اين اساس ،توكيو
براي سومين ســال پياپي با اقتدار
روي پله نخست امنترين شهرهاي
جهان ايستاد و سنگاپور و اوزاكا در
ردههاي دوم و ســوم قرار گرفتند.
به اين ترتيب ،آمستردام ،سيدني،
تورنتو ،واشنگتن ،كپنهاگ ،سئول
و ملبورن در رده چهارم تا دهم اين
جدول تكيه زدهاند .بهنظر شما روزي
ميرسد كه شهري از ايران هم بتواند
در رتبههای باالی اين فهرست قرار
بگيرد؟

وضوح مسير در روز و
شب

7

كيفيت و امنيت پيادهروها

رفع بوتهزارها ،پوششهاي گياهي،
نردههاي ديوارها ،گوشهها و آالچيقهاي
مانع رويتپذيري

10

تنوع كاربري و فعاليت
ايجاد كاربريهاي متنوع نظير تجاري ،اداري و
تفريحي در طول روز و شب جهت افزايش نظارت
غيررسمي

ايجاد آزادي عمل فرد پياده
براي توقف ،مكث ،تغيير جهت
و تعامل با ديگران

11

نظارت اجتماعي
توسعه و بهسازي پيادهروها
جهت حضور خانوادهها و ايجاد
نظارت از طريق مردم در فضا

4

اقتصاد

دوشنبه  31شهریور  99شماره 8043

23023621

پاسخ علي مروي ،اقتصاددان به 10پرسش همشهري

اين اوراق جمعآوري ميشود در سررسيد 2سال
آينده حجم آن بزرگ نخواهــد بود؛ چون تورم
ارزش واقعي اين نقدينگي جمعشــده را پايين
ميآورد .حراج اين اوراق با بــازي دادن بهويژه
به بازيگران حقوقي براي خريد اين اوراق باعث
تعميق بازار بدهي ميشود و جاي نگراني براي
دولت آينده هم نيست كه نتواند در سررسيد با
فروش اوراق جديد به تعهدات خود عمل كند.

مصائب ادارهكشور با كسري بودجه

افت شــديد درآمدهاي نفتي،
کالن
دولت را در تنگناي شديد درآمد
ارزي قرار داده و شيوع ويروس
كرونا مسيرهاي افزايش درآمدهاي ريالي را
هم ناهموار كرده و از همان ابتداي سال زنگ
خطر در ارتباط با پولي شدن كسري بودجه
دولت به صدا درآمد تــا اينكه از نيمه خرداد
گزينه فروش اوراق بدهي دولت روي ميز اجرا
رفت .حاال حســن روحاني ،رئيسجمهور از
كاهش درآمدهاي نفتي ايران از 120ميليارد
دالر در سال 90به كمتر از 20میلیارد دالر در
سال 98خبر داده و گفتههاي مقامات دولتي
نشان ميدهد که ميزان درآمدهاي نفتي ايران
امسال به 10ميليارد دالر هم نميرسد .روزهاي
سخت دولت در ســالهاي آخر حيات خود
بهنظر سختتر هم خواهد شد ،اما چه اتفاقي
رخ داده و دولت چه راهي در پيش دارد؟
علــي مــروي،
اقتصاددان و عضو
هيــأت علمــي
دانشــگاه عالمه
طباطبايــي و
دكتراي اقتصاد از
دانشگاه باكني ايتاليا در گفتوگو با همشهري
به چالشها و فرصتهــاي پيشروي دولت
ميپردازد .اين گفتوگو را بخوانيد.

حســن روحاني ،رئيسجمهوري از
 1كاهش سطح درآمدهاي نفتي ايران از
120ميليارد دالر در ســال 90بــه كمتر از
20ميليارد دالر در سال 98خبر داده است .اثر
اين كسري بودجه را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

يكي از اثرات اين كاهش محســوس درآمدهاي
نفتي ايران در كســري بودجــه دولت منعكس
شده اســت .مضافا اينكه اصرار دولت به اعطاي
ارز ترجيحي و همچنين تفــاوت نرخ ارز مندرج
در بودجه و نرخ ارز بــازار آزاد عمال اين معضل را
تشديد كرده است .نتيجه اينكه نهتنها سهم دولت
از درآمدهاي نفتي در بودجه ساالنه كاهش پيدا
كرده ،بلكه با باال رفتن نرخ ارز ،تالشي براي واقعي
كردن نرخ ارز محاسبه شــده در بودجه صورت
نگرفته اســت .افزون بر اينها در سالهاي اخير

بخش قابلتوجهي از دالرهاي نفتي در دسترس
نبوده و به همين دليل دولت نتوانسته است اين
دالرها را به بانك مركــزي بدهد تا بانك مركزي
آنها را در بازار بفروشــد و پــول ريال جمعآوري
شــده را به دولت بدهد .در نتيجه دولت بهدليل
عدمدسترســي به درآمدهاي نفتي به عمليات
حســابداري روي آورده و به بانك مركزي گفته
دالرهايي كه در دسترس نيست را بانك مركزي
بهحســاب داراييهاي خارجي خود منظور و در
عوض بانك مركزي معادل ريالي آن را به خزانه
واريز كند .متعاقبا ،چون اين پول خارج از شبكه
بانكي وارد خزانه شده ،تبعات تورمي همراه داشته
و خواهد داشت.
بهدليل شــيوع ويروس كرونا بانك
 2مركزي به درخواست دولت سياست
محدود انبســاط پولي را در پيش گرفت .آيا
درصورت تشــديد حمالت كرونا و فشــار
تحريمها ،انبساط پولي توصيه ميشود؟

به هر حال در شرايط كرونايي ،گريزي از افزايش
حجم نقدينگــي و پايه پولي نيســت ،اما انتظار
ميرود دولت تا جايي كه ممكن باشــد ،تالش
كند تا از روشهــاي ديگر نظير فــروش اوراق
يا فــروش داراييهاي دولت يا واگذاري ســهام
شركتهاي دولتي ،كسري بودجه خود را جبران
كند و متأســفانه فرصتي كه 5ماهه اول امسال
بهدليل افزايش هيجاني تقاضا در بورس براي اين
كار فراهم شده بود را دولت از دست داد .دولت بايد
در وهله اول كسري بودجهاش را از كانالي غيراز
افزايش پايه پولي جبران كند .بهترين راه اين است
كه با جلوگيري از فرارهاي مالياتي نسبت به تامين
بخشي از منابع خود اقدام كند؛ چراكه نه تبعات
تورمي دارد و نه براي دولت بعد بدهي به يادگار
ميماند ،ولي به هر حال ممكن اســت كســري
بودجه به اندازهاي شديد باشد كه بخشي از آن با
افزايش پايه پولي جبران شود.
يكي از هشــدارهاي جــدي بانك
 3مركزي خطر پولي شــدن كسري
بودجه دولت از كانال استقراض مستقيم يا
غيرمســتقيم از بانك مركزي و فشــار به
ترازنامه بانك مركزي اســت .آيا اين خطر

بهواقع جدي اســت و پيامدهــاي آن بر
شاخصهاي كالن نظير رشد اقتصادي و نرخ
تورم را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

تخمين كارشناسان اين است كه امسال دولت با
كسري بودجه 250هزار ميليارد توماني مواجه
باشد كه سادهترين راه پيشروي دولت استفاده
از منابع بانــك مركزي يا پولي كردن كســري
بودجه اســت و اخيرا زمزمههاي جدي مطرح
اســت كه دولت ميخواهد حــدود 150هزار
ميليارد تومان از محل تسعير ارز از بانك مركزي
پول بگيرد كه رســما بهمعنــاي افزايش پايه
پولي اســت .براي اينكه تصويــر ملموستري
داشته باشيم ،الزم است اشاره كنم كه هماكنون
پايه پولي نزديك به 380هــزار ميليارد تومان
اســت و اين حجم از پايه پولــي منجر به حجم
نقدينگي بيش از 2700هزار ميليارد تومان شده
اســت؛ يعني با ضريب فزاينده حدود 7برابري.
حاال فرض كنيد با انجام تســعير نرخ ارز ،پايه
پولي 45درصــد افزايش يابد و ايــن افزايش با
تأخير زماني حدودا يكساله نقدينگي را حدود
30-40درصد افزايش ميدهــد كه نتيجه آن
با توجه بــه عدمافزايش توليــد در كل اقتصاد،
افزايش 30تا 40درصدي نرخ تــورم افزون بر
نرخ تورم فعلــي خواهد بود .توجــه داريم كه
در تورمهاي باال ،نرخ رشــد اقتصــادي و تورم
رابطه عكس دارند؛ به ايــن معنا كه هرچه تورم
بيشتر باشــد ،منجر به نرخ رشد منفيتر شده و
آسيبهاي بيشتري به شاخص رشد اقتصادي
ميزند.
با توجه به فشــار هزينههاي جاري
 4دولت بر بودجه كشور ،تا چه ميزان
ميتوان نســبت به صرفهجويي در بودجه
اميدوار بود؟

خيلي نميتوان نسبت به صرفهجويي در بودجه
اميدوار بود؛ چراكه طرحريــزي صرفهجويي در
بودجه هر سال ،در اليحه بودجه آن سال صورت
ميگيرد كه سال قبل از آن توسط دولت تهيه و
به مجلس پيشنهاد ميشود .اليحه بودجهاي كه
ســازمان برنامه و بودجه در سال 98براي امسال
طرحريزي كرد ،بهگونهاي تهيه نشده كه بتوان
هزينههاي جاري دولت را مديريت كرد .اگر دولت

يكي از سياســتهاي دولت و البته
 8مجلس جديد ،تامين مالي دولت از
كانال بازار سرمايه است .اين مسير تا چه اندازه
پايدار خواهد بود و آيا بازار ســرمايه قابليت
تامين مالي پايدار براي دولت را دارد؟

برای سال جاری که انتظار افزایش
بیشتر درآمدهای مالیاتی چندان
عملی نیست ،یکی از گزینههای
جدی در دســت دولت انتشار و
فروش اوراق بدهی اســت که در
هفتههای اخیر روند به نســبت
بهتری داشته و گزینه دیگر برای
امسال ،فروش ســهام دولتی و
امالک و داراییهای دولت است.
خــارج از اینها گزینــهای برای
جبران کسری بودجه دولت بدون
ایجاد تورم به نظر نمیرسد
هنگام تهيه اليحه بودجه ساالنه ،نيازهاي بودجه
دســتگاههاي مختلف را مورد تجديد نظر قرار
دهد و هزينههاي هر دســتگاه را واقعا به 4طبقه
خيلي ضروري ،ضروري ،معمولي و اجتنابپذير
تفكيك كند ،مديريت هزينهها امكانپذير ميشود.
بهنظر ميرسد هزينههاي قابل اجتناب 30درصد
بودجه دولت را شامل ميشود كه اگر دولت اقدام
فوقالذكر را انجام دهد ،عمال ضربهپذيري بودجه

تأمل دالر در محدوده  27هزار تومان
در يك هفته اخير صرافي ملي بهعنوان بازوي اصلي بانك مركزي
ارز
نقش قابلتوجهي در بازارســازي دالر داشــته و توانسته است با
يكسانسازي نرخها در بازار آزاد ،از بروز هيجان قيمتي جلوگيري
كند .به گزارش همشهري ،ديروز نيز صرافي ملي سياست تكنرخي را در بازار ارز
اجرا كرد و با هر صعودي در نرخ بازار آزاد ،قيمتهاي فروش خود را افزايش داد؛
بهگونهاي كــه تقريباً در كل روز ،فاصلــه نرخ صرافي ملي و كف بــازار به حدود
100تومان نيز نرســيد .تا عصر ديروز ،قيمت دالر در بازار آزاد تهران به محدوده
27هزار و 330تومان رسيد و صرافي ملي نيز با درج قيمت 27هزار و 300تومان
براي فروش دالر ،سايه به سايه بازار پيش رفت؛ بهگونهاي كه تا لحظه تنظيم اين
گزارش ،قيمت دالر نتوانســت از اين محدوده فاصله بگيــرد و همچنان زير چتر
بازارساز باقي ماند .حذف آربيتراژ (اختالف قيمت ميان ارز بانكي و آزاد) مهمترين
كاركرد حضور بازارساز در روزهاي اخير بوده كه همزمان باعث شده رشد حبابي
قيمتها در بازار كنترل شود و دست بانك مركزي در مديريت شناور بازار ارز باز
بماند.

در برابر شــوكها را افزايش ميدهد و چون اين
كار براي بودجه 99طي نشد ،درخصوص بودجه
امسال كار خيلي بزرگي نميتوان انجام داد.
با درنظر گرفتن شاخص رشد منفي
 5اقتصاد ،تا چه ميزان دولت ميتواند
روي افزايــش درآمدهاي ريالــي ازجمله
مالياتها بهويژه ماليات بر مسكن و مستغالت
و خودروهاي گرانقيمت حساب باز كند؟

ببینيد ماليات بر مسكن و مستغالت و خودروهاي
گرانقيمت اصال خيلي سهم بااليي در درآمدهاي
دولت بهويژه درآمدهاي مالياتي ندارد و هرچند
قيمت اين كاالها و داراييها رشد كرده ،اما لزوما
بهمعناي افزايش محسوس تعداد معامالت نبوده
و بعيد اســت از اين محل بتوان رشد قابل توجه
درآمد ريالي دولت را حاصل كرد.
با فرض افزايــش درآمدهاي ريالي
 6دولت از محل منابع مالياتي ،آيا اين
درآمدها گزينه مناسبي براي پوشش نيازهاي
ارزي دولت هستند؟

اگر دولت نياز ارزي جهت خريد كاالها و خدمات
از خارج كشور داشته باشد ،ميتواند اين نياز را از
محل ارزهاي خارج از كشور تامين كند و نيازي به
انتقال آن به داخل كشور هم نيست؛ چون انتقال
منابع ارزي دولت از خارج كشور به داخل مشكل
است .اما اگر منظور اين اســت كه اين نيازهاي
ارزي محدود به نيازهاي ارزي بانك مركزي براي
تنظيم بازار ارز باشــد ،افزايش درآمدهاي ريالي

دولت اثر مســتقيم بر نيازهاي ارزي ندارد ،ولی
بهطور غيرمستقيم به دولت ميتواند كمك كند
تا ارز بيشتري تهيه و به بازار تزريق كند؛ چراكه
منابع مالي دولت را افزايش داده است .البته بماند
كه عمال اين افزايش درآمدهــاي ريالي و تزريق
درآمدهاي ارزي در كشور باعث توزيع رانت ارزي
خواهد شد.
دولت و بانك مركزي از خردادماه به
 7تامين كسري بودجه دولت از كانال
فروش اوراق بدهي دولــت بهصورت حراج
هفتگي روي آوردهاند .با توجه به عمق كم بازار
بدهي ،آيا دولــت آينده با مشــكالتي در
سررسيد مواجه نخواهد شد؟

اول اينكه خوب اســت بدانيم كه بانك مركزي
تصميم داشت حراج اوراق بدهي دولت از همان
فروردينماه آغاز شود تا بهصورت تدريجي اين
اوراق را بفروشــد تا منابع كافي را براي پوشش
كســري بودجه دولت جمعآوري كند وليكن
مخالفت وزارت اقتصاد باعث شــد تــا اين كار
از اواسط خردادماه آغاز شــود و ما 2.5ماه اول
سال را از دست داديم .اما اينكه آيا دولت آينده
دچار مشكل در سررســيد اين اوراق ميشود يا
نه ،واقعيت اين اســت كه ما با نــرخ تورم باالي
30درصد مواجه هســتيم و احتماال نرخ تورم
سال آينده هم در همين حدود خواهد بود و نرخ
ســود اين اوراق حداكثر 22تا 23درصد است و
عمال ميزان واقعي ارزش اين اوراق كاهش پيدا
ميكند؛ به اين معنا كه ميــزان نقدينگي كه با

متأسفانه دولت و مجلس خيلي دير به فكر تامين
مالي دولت از كانال بازار سرمايه افتادند و در 5ماه
نخست سال كه بازار روند صعودي داشت ،ما شاهد
عرضه خيلي زيادي از سوي ســهام شركتهاي
دولتي نبوديــم و بزرگترين عرضــه مربوط به
دارا یکم بود كه جذابيت الزم را نداشــت؛ چراكه
مديريت در دســت دولت باقي ماند و با استقبال
چشــمگيري هم مواجه نشــد و از ظرفيت بازار
اســتفاده كافي صورت نگرفت ،اما اينكه در ادامه
ميتوان از اين ظرفيت استفاده بيشتري كرد يا نه،
بايد ديد روند بازار سرمايه چه سمت و سويي خواهد
داشــت و تا چه اندازه وزارتخانهها از صندليهاي
مديريتي خود در شركتها دل ميكنند و حاضر
هستند تا سهام دولت را عرضه كنند.
با توجه به تحريم بانكي و مشكالت
 9نقل و انتقال ارز ،آيا امكان گشايش
بــزرگ در درآمدهاي ارزي ايــران از كانال
افزايش صادرات غيرنفتي وجود دارد؟

جواب روشــن اســت ،بعيد ميدانم؛ حداقل در
كوتاهمدت خيلي بعيد است.
دولت چه راهــي ميتواند در پيش
 10بگيرد كه بتواند كسري درآمد نفتي را
جبران كند كه هم فشار تحريمها را كاهش
دهد و هم اينكه فشار تورمي ايجاد نشود؟

براي ســالجاري كــه انتظار افزايش بيشــتر
درآمدهاي مالياتي چندان عملي نيست .يكي از
گزينههاي جدي در دست دولت انتشار و فروش
اوراق بدهي است كه در هفتههاي اخير روند به
نسبت بهتري داشــته و گزينه ديگر براي امسال
فروش سهام دولتي و امالك و داراييهاي دولت
است.خارج از اينها گزينهاي براي جبران كسري
بودجه دولت بدون ايجاد تورم بهنظر نميرسد.

نزول بورس روي موج عوامل سهگانه

ابهام در مورد نحوه اجراي سياستهاي حمايتي ،پايان موعد تسويه اعتباري كارگزاران
و پايان سال مالي شركتهاي سرمايهگذاري ،حجم عرضه را در بورس افزايش داد
برخالف انتظار ،بورس تهران اين هفته
بورس
را با نزول شروع كرد و ديروز هم دامنه
نزول گســتردهتر شــد و شاخص كل
بورس تهران 2.8درصد افت كرد .محاسبات ميداني
نشان ميدهد پايان موعد تسويه اعتباري كارگزاران در
شــهريورماه ،پايــان ســال مالــي شــركتهاي
سرمايهگذاري و همينطور نامشــخصبودن زمان
تزريق منابع از سوي صندوق توسعه ملي به تداوم روند
نزولي بورس در هفته جاري دامن زده اســت ،ضمن
اينكه زمزمههايي در مورد تغيير در سياستهاي پولي
به گوش ميرسد.
بهگزارش همشهري ،با وجود رشد 148هزار واحدي
شاخص كل بورس تهران در هفته گذشته ،بازار سهام
اين هفته را با روند نزولي آغاز كرد؛ بهطوريكه ظرف
2روز گذشته شاخص كل بورس تهران بيش از 3درصد
افت كرد .اين در حالي اســت كه تحليلگران انتظار
داشتند بورس تهران تحتتأثير آغاز بازارگرداني سهام
و اعمال سياستهاي حمايتي ،هفته جاري را با روند رو
به رشدي آغاز كند اما بهنظر ميرسد تحليلگران موفق
نشدهاند همه عوامل مؤثر بر بازار سهام را ارزيابي كنند.
داليل نزول

با وجود آنكه سرمايهگذاران حقيقي در مبادالت هفته
گذشــته درمجموع 2700ميليارد تومان نقدينگي
جديد وارد بورس كردند ،اما معامالت 2روز گذشــته
نشان ميدهد كه ظرف اين 2روز دوباره سهامداران
حقيقي از حجم سرمايهگذاريهاي خود كم كرده و
به فروش بيشتر روي آوردهاند ،بهطوريكه سهامداران
حقوقي و بازارگردانهــا هم نتوانســتهاند از حجم
صفهاي فروش كــم كنند و اين موضــوع منجر به
افت دوباره شاخصها شده است .محاسبات ميداني
نشــان ميدهد كه بخشــي از داليل نزول شاخص
بورس ناشي از عوامل فصلي و مقطعي و برخي ديگر
ناشي از نامشــخصبودن زمان اجراي سياستهاي
حمايتي است.
بهطور ســنتي هر سال در شــهريورماه زمان تسويه
اعتباري كارگزاران فرا ميرسد و سرمايهگذاراني كه
اعتبار دريافت كردهاند ،براي تسويه اعتبار دريافتشده
مراحل فروش سهام را در ســبدهاي سرمايهگذاري
خود آغاز ميكنند .اين كار بهطور مقطعي هر ســال
منجر به افزايش عرضه در بازار ســهام ميشــود ،اما
اينهمه ماجرا نيست؛ شــهريورماه پايان سال مالي
شركتهاي ســرمايهگذاري نيز هســت .در اينماه
شركتهاي سرمايهگذاري كه سود عملياتيشان از
محل ســرمايهگذاري در بورس شناسايي ميشود،
براي ارائه گزارش ســاالنه و بستهشدن صورتهاي
مالي اقدام به فروش ســهام برخي از شــركتهاي
حاضر در ســبد داراييهايشــان ميكنند و از طريق

بهينهسازي سبد سهام (پرتفوي) نسب به شناسايي
سود براي سال ماليشان اقدام ميكنند .اين كار نيز
بهصورت فصلي منجر به افزايش عرضه در بازار سهام
ميشود .امسال اما اين دو عامل با نزول قبلي شاخص
بورس كه از 20مرداد آغاز شــده ،همزمان شــد و به
روند نزولي بازار سهام در هفته جاري دامن زد .ضمن
اينكه هنوز از انجام برخي سياستهاي حمايتي از بازار
سهام اطالعي در دست نيست و مشخص نيست زمان
دقيق تزريق يك درصد از منابع صندوق توسعه ملي
كه برآورد ميشود رقمي بالغبر 25هزار ميليارد تومان
باشد ،چه زماني محقق خواهد شد .در كنار اين عوامل،
هماكنون زمزمههايي در مورد تغيير در سياستهاي
پولي به گوش ميرس د و حتي شايعاتي وجود دارد كه
احتماال سياستگذار پولي دســت به افزايش محدود
نرخ بهره بزند كه ميتواند در بلندمدت منجر به افت
شاخصهاي بورس شود.
در همين رابطه همايون دارابي ،كارشناس بازار سرمايه
به بورسنيوز ميگويد :اين روزها آخرين روز ســال
كارگزاري است ،در نتيجه سطح

كاري شــركتهاي
اعتباري بازار كاهش پيدا ميكند و عموما كارگزاران
در آخر سال مالي خود مشتريهاي اعتباري را كاهش
ميدهند و بهطور طبيعي به بازار فشار وارد ميشود.
او همچنين درباره شناسايي سود در آخرين روز سال
مالي شركتهاي سرمايهگذاري ميگويد :شركتهاي
سرمايهگذاري امسال سال خوبي داشتند و به همين
دليل شايد بيشتر تمايل داشــته باشند در اين روزها
سود شناسايي كنند و بازار با مازاد عرضه مواجه باشد.
او با بيان اينكه هرساله در اين بازه زماني مازاد عرضه
را داريم ،تأكيد ميكند :از سهشنبه هفته جاري بازار
ديگر با اثر پايان شهريور برخورد نخواهد داشت و روند
مناسبتر خواهد شد .با اينحال ،يك كارشناس ديگر
بازار ســرمايه عوامل نزول بورس را در 2روز گذشته
ناشــي از عوامل ديگر ميداند .بهزعــم او ،بحثهاي
سياسي و بازگشايي پااليشگاهها عامل نزول بازار سهام
بوده است .مجيد محمدعليزاده آراني به ايرنا گفت:
بحثهاي سياســي درباره اجراي يكطرفه مكانيسم
ماشه باعث شد تا سهامداران بااحتياط بيشتري عمل
كنند .از طرف ديگر نزول ســهام پااليشگاهها يعني
ســهامي كه در سبد سهام صندوق ســرمايهگذاري
پااليشي حضور دارند ،ســهامداران را مردد و با شك
و ترديد همراه كرد كه شــاهد تأثير آن در بازار و افت
شاخص بورس بوديم.
چشمانداز آينده

حمايت بازارگردانها از بــورس همچنان ادامه دارد.
هفته قبل بازارگرداني سهام منجر به متعادلتر شدن
معامالت شد ،بااينحال همچنان فشار فروش سهام
از سوي سهامداران حقيقي باالست .برخي برآوردها

نشــان ميدهد كه از 20مرداد تاكنون ســهامداران
حقوقي نزديك به 15هزار ميليارد تومان از سهام خود
را فروخته و نقد كردهاند ،بااينحال هنوز اطالعات و
دادهاي وجود ندارد كه اثبات كند اين منابع مالي بهكل
از بازار سهام خارج شده و وارد ساير بازارها شده است.
برخي نظرسنجيها در شــبكههاي اجتماعي نشان
ميدهد كه تقريبا اغلب سرمايهگذاران هنوز تصميم
به خروج پول از بازار سرمايه نگرفتهاند.
اغلب كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه با توجه
به دادههاي اقتصاد كالن خروج نقدينگي از بازار سهام
بهراحتي ميسر نيست؛ چراكه بازارهاي موازي فضاي
مناســبي را در مقابل تورم و انتظــارات تورمي براي
ســرمايهگذاران فراهم نميكند ،بنابراين هماكنون
نقدينگي دو راه بيشتر ندارد؛ يا در بازار سهام بماند يا
راهي بانكها شود كه با توجه به تفاوت نرخ بهره بانكي
و تورم ،اين فرصت نيز از پيش پاي ســرمايهگذاران
برداشته شــده اســت؛ در نتيجه ســرمايهگذاران
همچنان ترجيح ميدهند در بازار سرمايه باقي بمانند.
بااينحال ،برخي برآوردها نشــان ميدهد درصورت
تداوم روند نزولي اين احتمال كه بخشي از نقدينگي
تحت شرايطي راهي بانكها شود وجود دارد اما همه
اينها بستگي به شرايط بازار سرمايه و متغيرهاي پولي
(تغييرات نرخ بهره) در آينده دارد.
مديرعامل ســرمايهگذاري گروه توسعه ملي درباره
چشمانداز آينده بازار ســهام معتقد است :بازار سهام
دوباره در نيمه دوم سال رشــد خواهد كرد .شاخص
صنايع بورس كه حدود ۵۰درصــد توليد صنعتي را
دربرميگيرد ،از رشد توليد ماهانه  ۱.۵و ۲.۸درصدي
در تيرماه و مردادماه ۹۹نسبت به ماههاي مشابه سال
قبل حكايت ميكند.
امير تقيخان تجريشــي ادامه ميدهــد :همچنين
رشــد نرخ برابري دالر نيمايي طي 3ماه اخير بالغ بر
۳۲درصد بودهكه اين موضوع در كنار افزايش توليدات
شركتها به سودآوري مناســب بنگاههاي بورس در
گزارشهاي 6ماهه و ماهانه منجر ميشــود .از سوي
ديگر ،نســبت قيمت به درآمد (  )P/Eتحليلي بازار
ســرمايه با نرخ دالر نيمايي باالي ۲۰هزارتوماني در
محدوده ۱۳مرتبه است كه براي سرمايهگذاري جذاب
است .همچنين شاهد بازگشــت قيمتهاي جهاني
هستيم كه قطعا بر فروش شركتها و سودآوري آنها
تأثيرگذار است.
به گفته او ،همه اين عوامل نشــان ميدهد نقدينگي
دوباره وارد بازار سرمايه خواهد شد و احتماال شاخص
در نيمه دوم سال روند صعودي خود را ادامه ميدهد.
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زيستبوم

سفرههاي آب زيرزميني فقيرتر ميشوند

كارشناسان :انتقال آب بينحوضهاي آسيبهاي محيطزيستي ،امنيتي و اجتماعي را در پي دارد
زهرا رفيعي

خبرنگار

كمك 5هزار ميلياردي

اهميت نگاه جامع به حوزههاي آبخيز

1
6
2

6
8
7
3
4
5
9
2
1

5

ساده

ميگويد :انتقــال آب جاجرود براي
شــرب تهرانيها ،مردم دشــتهاي
پاييندســت وراميــن و درياچه قم
را از حقابههــاي هميشــگي محروم
كرد .اين  2ســد كفاف آب تهراني كه
متأسفانه روزبهروز بزرگتر ميشد را
نميداد و در نتيجه مسئوالن مجبور
بهدســتدرازي به ديگر حوضههاي
آبريز شدند .نخستين حوضه مربوط به
رود الر بود كه در حوضه آبريز استان
مازندران قرار دارد .انتقال اين آ 
ب براي
شرب شــهر تهران نيز باعث افزايش
جمعيت شــد .درنتيجه مســئوالن
هماكنون نياز به منبع آبي جديد براي
اين شهر دارند.
اشتباه بزرگ

رود طالقان از خانواده سفيدرود بزرگ
است كه به همراه رود الموت ،شاهرود
را تشــكيل ميدهد و اين رود پس از
گذر از شــهر رودبار به ســفيدرود و
كشتزارهاي گيالن ميرسد و تاالبها
را ســيراب ميكند .فاطمه ظفرنژاد با
اشاره به مخالفتهاي فعاالن حوزه آب
در مورد احداث سد طالقان ميگويد:
زمينهاي مردم باالدســت خريداري
شد ،ولي مردم پاييندست به از دست

رفتــن حقابههايشــان اعتراضهاي
زيادي كردند .حال ميخواهند اين آب
را به تهران بياورنــد و اين بزرگترين
اشــتباه اســت؛ چراكه نهتنها باعث
افزايش جمعيت تهران ميشود ،بلكه
اثرات مخرب محيطزيستي ،اقتصادي
و اجتماعي در اين حوضه آبريز ايجاد
خواهد كرد.
اســتان تهران با جمعيت ساكن بيش
از 13ميليــون نفر نخســتين قطب
جمعيتي در كشور است و به گفته اين
پژوهشگر آب ،انتقال بينحوضهاي آب
طالقان به تهران به انباشــت جمعيت
ميافزايد و اقدامي اشــتباه اســت .او
ميگويد :جابهجايــي و تمركز انبوه
جمعيت در يك مكان هــم به لحاظ
امنيتي اقدامي اشــتباه است و هم از
نظر محيطزيســتي؛ چون انباشــت
جمعيت ،انباشت پسماند ،فرونشست
زمين ،آلودگي آب و خاك و هوا را نيز
بهدنبال دارد.
به گفتــه ظفرنژاد ،آبي كــه به تهران
منتقل ميشود نيز به مصرف نادرست
ميرســد .حجم آبي كه در تهران از
دست ميرود با ساختمانسازيهاي
انبوه و غيراصولي قابل تصور نيســت.
افــت ســطح آبهــاي زيرزميني و

فردين حكيمي ،مديــركل حفاظت
محيطزيســت اســتان البــرز اما به
همشــهري ميگويد :انتقــال آب از
طالقان به كرج پيش از اين نيز با لوله
انجام ميشد و حاال قرار است به جاي
لوله از تونل استفاده شود.
او در گفتوگو با همشهري ميگويد:
از گذشته ،آب ســد طالقان از طريق
تونل به سد تنظيمي «زياران» منتقل
ميشود .تصميم وزارت نيرو بر سر اين
است كه مسير آب از زياران تا كرج را
كه خط لوله است به تونل تغيير دهد.
مطالعات ارزيابي اثرات محيطزيستي
اين پروژه نيــز از ســوي وزارت نيرو
انجام شده اســت .منتها موضوعي كه
محيطزيســت بايد پيگير آن باشــد،
كاســتن از اثــرات مخــرب و اجراي
مالحظات محيطزيستي است.
حكيمي در مورد حجــم انتقاليافته
از آب طالقان به كرج بياطالع اســت،
ولي در مورد انتقال آب از رودخانه كرج
ميگويد :موضوع مهم براي ســازمان،
تخصيــص حقابــه محيطزيســتي
رودخانه كرج اســت؛ يعني رهاسازي
آب در پاييندست سد به ميزاني صورت
بگيرد كه حيات طبيعي رودخانه مختل
نشــود .ميزان حقابهاي كه ســازمان
حفاظت محيطزيست اعالم كرده است
نيز با عدد وزارت نيرو همخواني ندارد.
ميزان تخصيص حقابه محيطزيستي
نيز موضوعي است كه سازمان حفاظت
محيطزيست براساس نتايج مطالعات
اعالم كرده بايد در كميتههاي تخصصي
بررســي و طرفين بر ميزان تخصيص
حقابه به توافق برســند و تا آن زمان
انتقال آب صورت نخواهد گرفت.

 -1در كمال احتياج از خلق....
خوش اســت -نماد پررويي
است -وسط
 -2تخت پادشاهي -نظارت و
مراقبت -ارادت صادقانه
 -3اســب قهوهاي -خوراك
مجردي -ماورا
 -4وسيلهاي براي پهن كردن
بتونه روي ديوار -افسر ارشد
در ارتش اروپايي
 -5تصرف در مالي -آغشته به
خون -حشره شكارچي
 -6پرورش يافته -بيشرمي-
من و شما
 -7شــب زندهداري كردن-
قســمت خميده لولــه -از
الفباي فارسي
 -8ژانري در سينما -درزي
در لباس براي تنگ كردن-
زبان تركي
 -9ديرفهم -بــدون ترديد و
قطعا -سوغات قمصر
 -10رها -هادي الكتريسيته-
كجروي
 -11فلــزي نرم و ســمي-
كشــتيبان -با غوحــش
خارجي
 -12گياهي -وقار و سنگيني
 -13شهرســتاني در استان
اصفهان -بيگانگان -پاكي

 -14قطعه لولهاي كه دو سر
آن رزوه داخلي دارد -هديه
چهرهگشــايي عــروس -به
حالت خميده
 -15دريــا -قاضي -خروس
صحرايي
عمودي:

 -1نرمافزاري براي برقراري
تمــاس تلفنــي اينترنتي-
آنارشيسم
 -2خالــص -هيــوالي
خونآشام -خواب
 -3ســتون -ترس بســيار-
دلآزردگي
 -4ســخن زير لــب از روي
خشم -واپسين -اصطالحي
در بسكتبال
 -5شاعر سرشناس شيلي-
سدي در مصر
 -6خارپشت اســتراليايي-
تندرستي -جاي پا
 -7شور -همســايه كنگو و
كامرون -فريادرس
 -8پوشــاندن -باغ درخت
خرما -كاال
 -9كشوري در اسكانديناوي-
از تيمهاي فوتبال باشگاهي
ايتاليا -پيشوا
 -10ديدنــي فوتبال -گلي
زيبا -خفگي

 -11اروپايي -باتالق
 -12بيرون شــده -صداهاي
موزون و خوشــايند -مردن از
غصه
 -13خــواب كودكانــــــه-
عبوركردن -پرهيزگاري
 -14ننر -اثري به قلم فئودور
داستايوفسكي -سطل چاه
 -15كتاب ارزشــمند شــيخ
كليني كه به تشريح اصول دين
ميپردازد -فوتبال سالني
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سرعت برداشت آب

در ايــران 120درصــد منابــع آب زيرزمينــي يعنــي
20درصــد باالتر از آنچــه در بارشهاي ســاالنه جذب
زمين ميشود ،برداشت آب صورت ميگيرد كه اين اقدام
موجب واردآمدن خسارت فراوان به منابع آب زيرزميني
ميشــود .با تداوم برداشــت آب از منابع آب زيرزميني
كشــور نيز مشــكالت فراواني براي خاك در دشتهاي
كشور ايجاد ميشــود و خاك هم از بين ميرود .تاكنون
براســاس برآورد دفتــر آبخيزداري و حفاظــت از خاك
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور۱۰۰ ،ميليون
هكتار از ۱۶۴ميليون هكتار عرصههاي ايران ،تحتتأثير
بيابانيشدن بهدليل ادامه روند برداشت بيرويه از آبهاي
زيرزميني بوده و تاكنون نيــز ۳۲ميليون هكتار از اراضي
كشور تبديل به بيابان شده است.

مطالعات ارزيابي اثرات
محيط
زيست محيطزيســتي تونــل
انتقــال آب طالقان به
تهران انجام شــده و وزارت نيرو براي
احداث آن پيگير اخذ مجوز از سازمان
حفاظت محيطزيســت است .اين در
حالي اســت كه به گفته كارشناسان
حوزه آب ،انتقــال آب بينحوضهاي
اثرات مخرب محيطزيستي دارد.
با احداث ســد طالقان با حجم مخزن
اوليــه 420ميليــون مترمكعــب،
زمينهاي كشــاورزي پاييندســت
تنش آبــي زيــادي را بهخصوص در
خشكساليهاي سالهاي اخير تجربه
كرد و آنطور كــه فاطمــه ظفرنژاد،
پژوهشــگر حوزه آب در گفتوگو با
همشهري ميگويد :اجراي پروژههاي
انتقال آب براي تهران كه از 60ســال
پيش آغاز شد از همان ابتدا هم اشتباه
و ناســازگار با بومشناســي شهرهاي
تهران و ري و حوضه درياچه نمك بود؛
چون درياچه نمك روزگاري درياچهاي
زنده بود و با رودهايي مانند رود كرج،
جاجرود و قمرود ايجاد ميشد و پر از
نيزار بود .وقتي در سال 1339جلوي
رود كرج كه رودخانهاي ســهمگين
بود با سد كرج گرفته شد ،كشاورزان
پاييندست در كرج و شهريار مجبور
به ترك زمينهاي آبا و اجداديشان
شدند .آنها با از دست دادن حقابههايي
كه از رودخانه داشتند و آبهايي كه با
نشــت عمقي به منابع آب زيرزميني
منتهي ميشود ،به حاشيهنشينهايي
در اطراف تهران تبديل شدند.
حكايت ساكنان پاييندست جاجرود
هــم همين اســت .به گفتــه فاطمه
ظفرنــژاد ،جاجرود نيز با ســد لتيان
از دسترس كشــاورزان خارج شد .او

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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مكث

از سال 97تاكنون5هزار و250ميليارد تومان
اعتبار از صندوق توســعه ملي به موضوع
طرحهاي آبخيزداري اختصاص يافته است.
سال 97اين عدد 2هزار و 500ميليارد تومان
بود .سال 98نيز 1500ميليارد تومان ديگر از
صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحهاي
آبخيزداري كشور هزينه شد .در سالجاري
اما اين رقم به 1250ميليــارد تومان براي
اجراي طرحهاي آبخيزداري كاهش يافت.
طي چندسال اخير با كمك صندوق توسعه
ملي ،اجراي طرحهاي آبخيزداري شــتاب
ك صندوق توسعه
گرفت ،اما نصفشدن كم 
ملي به طرحهاي آبخيزداري در 2سال اخير،
شرايط را براي مديريت بهتر منابع آبخيز و
آبخوان كشور سختتر از گذشته كرد.

مناطق كمآب كشــور وجود دارد معتقد است كه نبايد با
بارشهاي پيشآمده در كشور فريب ترسالي ايجاد شود.
چون بهزعم او ،در مناطقي كه خشكسالي همچنان وجود
دارد ،با يك بارش نيمساعته سيالب جاري ميشود .آنگونه
كه جزي به همشهري گفته است ،آبخيزداري در ايران هنر
مديريت منابع آب در همه شــرايط است و اين مسئله در
همه بخشهاي چرخه آب از توليد تا جذب و برداشت بايد
ادامه داشته باشد و براي يك آبخيز ،جنگلكاري ،بهبود
مراتع ،پوشش گياهي ،حفاظت از خاك و اقدامات متنوع
انجام شود و با ساخت آببندهاي كوتاه از انتقال رسوبات
در چرخه حركت آب جلوگيري شود.

براي مديريت پايدار يك حوزه آبخيز بايد نگاهي جامع به
همه حوزه آن آبخيز داشت .توجه اصلي در اين زمينه بايد
طبق نظام برنامهريزي باشد كه بر اساس مرزهاي آبريز و
نه طبق پايه مرزهاي سياســي رخ دهد .جزي ميگويد:
اين اتفاق در حالي رخ ميدهد كه مثــا در حوزه آبخيز
كارون بزرگ كه 6.4ميليون هكتار اســت و 6اســتان را
درگير ميكند ،بايد به بــارش در چهارمحال و بختياري
اهميت داده شود و به فكر اســتان خوزستان هم بود .به
گفته او ،اســتان چهارمحال و بختياري اگرچه يكدرصد
مساحت كشــور را دارد ،اما 10درصد منابع آبي كشور را
تامين ميكند و مسائل مديريت و توزيع منابع آبي در آن
بسيار اهميت دارد.
آنطور كه مديركل دفتر آبخيــزداري و حفاظت از خاك
سازمان جنگلها ميگويد ،در چرخه مديريت منابع آبي،
مردم عنصر اصلي هستند اما در تصميمگيريها و برنامهها
مشاركت ندارند و حتي گاه موجب تعارضاتي ميشوند كه
خسارت آن به عرصههاي طبيعي وارد ميشود.
هوشنگ جزي با تأكيد بر اينكه خشكسالي همچنان در

فرونشست زمين در اكثر نقاط تهران
نيز نتيجه همين تصميم اشتباه است.

خبرنگار

سيدمحمد فخار

كه شــرايط آبخيزداري كشــور را با تنش مواجه كرده،
تغيير كاربــري و بهرهبرداريهاي بيــش از اندازه اراضي
و عرصههاي طبيعي بــود كه مزيد بر علت شــد تا ايران
مستعد بحرانهاي طبيعي شــود .مثال بهرهبرداري بيش
از حد از آب ،منجر به افزايش رانش زمين ،فرونشســت
و فروچاله شد.
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انتقال آب طالقان به تهران ،چالش جديد محيطزيست

سازمان جنگلها :كمكهاي صندوق توسعه ملي براي اجراي طرحهاي آبخيزداري در 2سال اخير نصف شده است
120درصد آبهاي زيرزميني ايران در برداشتهاي بيرويه استحصال ميشود

آبخيزداري ميتواند ســاالنه ۱۰ميليارد
آب
مترمكعب منابع آبي جديد به كشور هديه
دهد و سود سرشار نصيب كشور شود .اين
در شرايطي اســت كه ســاالنه 120درصد از منابع آب
زيرزميني كشور برداشت ميشود و خطرات جدي براي
آينده كشور ايجاد ميكند.
در سالهاي اخير ســيلهاي متعدد در مناطق خشك و
مرطوب به حركت درآمد و خسارتهاي فراوان به زندگي
و زارعت مردم وارد كرد .هوشــنگ جزي ،مديركل دفتر
آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگلها در اينباره
به همشهري ميگويد :در ايران پديده تغيير اقليم اثرات
مشهودي داشــته كه به تغيير نظام بارش نيز منجر شده
اســت .بارش برف به وضوح تبديل به بارشهاي رگباري
شده كه با شــدت باال هرسال ســيالب را در بخشهاي
مختلف كشور پديد ميآورد و خسارات زيادي را برجاي
ميگذارد.
بهگفتــه جزي ،از ســال 98ســيالب در شــيراز ،ايالم،
كرمانشاه ،لرستان ،گلستان و حتي مناطق خشك نظير
يزد و سيستان و بلوچســتان راه افتاد و سطح وسيعي از
كشور را دربرگرفت .موضوع ديگر در عرصههاي طبيعي
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تركیب استارتاپی فناوري با دفتر مشق

استارتاپ  Bakpaxتوانسته است در دوران کرونا فناوري را با شیوه سنتی دفتر و کتاب براي آموزش مجازي گره بزند
ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

چراغ سبز ترامپ به تيكتاك

دولت آمريكا در آخرين لحظه قبل از اجراي دستور حذف
 2اپليكيشن چيني ،توافق تيكتاك با اوراكل و والمارت را
تأييد كرد
دونالـــــد ترامــپ،
عمادالدين قاسميپناه
خبرنگار
رئيسجمهــور آمريكا
اعالم كرد كه توافقنامه بين شــركت بايتدنس(مالك تيكتاك) و
اوراكل و والمارت را كه بهطور موقــت از ممنوعيت تيكتاك در اپ
استورهاي آمريكايي جلوگيري ميكند ،تأييد كرده است.
به گزارش ســيانان ،وزارت بازرگاني در بيانيــهاي تأييد كرد كه
محدوديتهايي را كه قرار بود از روز گذشته اعمال شود بهمدت يك
هفته به تأخير مياندازد.
به گفته يك منبع آگاه ،طبق توافقنامهاي كــه ترامپ تأييد كرده،
بايتدنس همچنان مالك اصلي تيكتاك خواهد بود.
ترامپ ميگويد :از نظر من اين معامله يك موهبت و بركت است .اگر
آنها اين كار را انجام دهند ،عالي اســت و اگر هم آن را انجام ندهند،
اشكالي ندارد .او با اشاره به اينكه والمارت هم در اين معامله حضور
خواهد داشت ،ادامه ميدهد :امنيت بطور كامل تامين ميشود .آنها
از فضاي ابري جداگانه و امنيت بسيار بسيار قدرتمندي بهره خواهند
برد .همان منبع آگاه در عين حال ميگويد ،براســاس توافقنامهاي
كه ترامپ گفت تأييد كرده ،شركت بايتدنس همچنان مالك عمده
تيكتاك خواهد بود.
تيكتاك هم در بيانيهاي تأييد كرد كه اوراكل و والمارت در مجموع
20درصد از سهام اين اپليكيشن را در اختيار خواهند گرفت .تيكتاك
ميگويد :اوراكل به ارائهدهنده قابل اعتماد فناوري ما تبديل خواهد
شد و مسئول ميزباني از همه دادههاي كاربران آمريكا و ايمنسازي
سيستمهاي رايانهاي مرتبط خواهد بود تا الزامات امنيت ملي آمريكا
تضمين شــود .ما اكنون با والمارت در زمينه مشــاركت تجاري هم
كار ميكنيم .ما همچنين محلاستقرار اين شــركت جديد را با نام
«تيكتاك گلوبال» در آمريكا حفظ خواهيم كرد و گسترش خواهيم
داد .اين در حالي اســت كه 25هزار شــغل جديد در آمريكا ايجاد
خواهيم كرد.
ترامپ هم ميگويد كــه تيكتاك بهعنوان يك شــركت جديد در
تگزاس ثبت خواهد شد.

ميليونها كودك در آمريكا د ر ماه
استارتاپ جــاري ميــادي بــه مدرســه
بازگشــتند و البته بيشــتر آنها
دستكم بخشي از وقت كالس خود را از راه دور و
با اســتفاده از رايانه و تبلت در ارتباط با معلمان
ميگذرانند .به گــزارش بلومبرگ ،اين درحالي
است كه در هزاران مدرســه ،معلمان از فناوري
كوچك يك استارتاپ به نام  Bakpaxبراي حفظ
برخي از جنبههاي آنالوگ كار كالسي در بحران
همهگيري استفاده ميكنند .اين استارتاپ يك
اپليكيشن براي تلفنهاي همراه هوشمند دارد كه
بچهها ميتوانند از تكاليفشان كه با استفاده از
مداد و كاغذ انجام دادهاند در خانه عكس بگيرند
و سپس براي دريافت نمرات و بازخوردهاي معلم
آن را فوري بارگذاري كنند .حدود 50هزار معلم
از اين ابزار در نقاط مختلف جهان ازجمله در اروپا
و كرهجنوبي استفاده ميكنند.
یادگیری شبیه به سرگرمی

«خوســه فريرا» بنيانگذار و مدير ارشد اجرايي
اســتارتاپ  Bakpaxميگويد« :كاغذ هنوز هم

بهروزرساني جديد ويندوز 10در مهرماه
مايكروسافت،ماه آينده ،دومين بهروزرساني ششماهه ويندوز 10خود
نرم افزار را منتشر ميكند.
به گزارش تكاكســپلور ،اين نســخه از ويندوز 10نخستين نسخهاي
است كه مرورگر از پيش نصب شده  Edgeرا كه مبتني بر كروم است ،در خود دارد.
اين نسخه داراي مجموعهاي از ويژگيهاســت كه بهراحتي تصاوير را از صفحات وب
در يك پنجره در ســمت راســت صفحه
ضبط و ذخيره ميكند .فقط كافي اســت
يك صفحه را به داخل پنجره درگ كنيد
و هر زمان كه خواستيد ،آن را مرور كنيد.
همچنين ميتوانيد موارد ذخيرهشده را به
ورد يا اكسل ارسال كنيد .تبهاي عمودي
مرورگر ،نگهداشــتن تبهــا روي تعداد
زيادي از صفحات را راحتتر ميكند Edge .همچنيــن داراي قابليت جلوگيري از
رديابي داخلي است و برنامههاي ناخواسته را مسدود ميكند .نسخه ویندوز  10باعث
تقويت عملكرد  Alt Tabميشود كه بهطور سنتي براي جابهجايي بين اپليكيشنهاي
باز مورد استفاده قرار ميگيرد .منوي استارت بهصورت فيسليفت درآمده است .البته
عملكرد آن تفاوت چنداني نكردهو همان كاركرد را دارد ،اما كاربران متوجه شكيلتر
شدن آيكونهاي جديد و ساده طراحيشده براي اپليكيشنها ،پسزمينه نيمهشفاف
روي تكهها و گزينههاي تم روشن و تاريك ميشوند .برندون لبالنش ،رئيس ويندوز ،در
وبالگ ويندوز ميگويد كه نسخه جديد ،آخرين بهروزرساني است كه آزمايشهاي آن
تا چند هفته ديگر ادامه دارد .اين بهروزرساني براي همه ا ز ماه آينده در دسترس خواهد
بود ،اما اعضاي ثبتشده برنامه  Windows Insiderميتوانند نسخه پيشنمايش
را همين االن دانلود و نصب كنند.

بستري جهاني براي يادگيري بهحساب ميآيد.
تا زماني كه دســتگاهها ،هزينه زیادی داشــته
باشــند ،تغييري در اين موضوع شكل نخواهد
گرفت؛ حتي در كشــورهايی ماننــد آمريكا».
 Bakpaxداراي يك سيستم ارتباط آنالين نيز
است و معلمها براســاس روشهاي مختلف به
دانشآموزان نمره ميدهند و سيستم امتيازدهي
به آنها را مديريت ميكنند .اين اپ همچنين به
معلمان ديد گســتردهاي درخصوص نحوه اداره
كالس ،چالشهــاي آن و دانشآموزاني كه به
كمك بيشتري نياز دارند ،ميدهد .اين استارتاپ
بخشــي از موج شــركتها و اســتارتاپهايي
اســت كه با اســتفاده از فناوري سعي ميكنند
از مســئوليت مربيان و معلمان بكاهند .آنها از
دادهها براي بهبود روشهاي آموزشي استفاده
ميكنند و حتي يادگيري را براي دانشآموزان
شــبيه به يك ســرگرمي كردهاند .اما بسياري
از مربيان و والدين نســبت به فنــاوري بيش از
حد محتاط هســتند و معتقدند كه اين فناوري
نميتوانــد جايگزيني براي آمــوزش حضوري
بهشــمار آيد .با وجــود اين ،بيمــاري همهگير
كوويد19-فناوري را مجبــور به ورود به كالس
كرده و عالئمي وجود دارد كه پس از بازگشــت
بچهها به مدارس نيز ،از بين نخواهد رفت.

رشد سرمایه گذاري

در نيمه اول سال ،2020ســرمايهگذاران مختلف
رقمي در حــدود4 ،ميليــارد و 500ميليون دالر
بهحســاب اســتارتاپهاي آموزش در جهان وارد
كردند كــه اين عــدد ،دومين مبلــغ بزرگ طي
يك دوره شــش ماهه در دهه گذشــته محسوب
ميشــود .كارشناســان پيشبينــي كردهاند كه
اين ســرمايهگذاري از ركورد ســاالنه 8ميليارد و
200ميليون دالر در ســال2018نيز فراتر خواهد
رفت .تغيير اجباري در نحوه آموزش استارتاپها
و شركتهاي كوچك فناوري پيشرفته را به جلوي
كالسها آورده و آنها را در موقعيتي قرار داده است
كه از يــك فضاي يادگيري ديجيتال ســود ببرند
كه به اعتقاد بســياري از معلمان ،اين شــركتها
براي مانــدن در كالسها آمدهانــد .در عين حال
بسياري از معلمان هم گفتهاند ،ابزارهاي استارتاپي،
آموزش از راه دور را آسانتر كردهاند .توري پترسون،
مديرعامل يكي از شركتهاي پشتيبان استارتاپ
 ،Bakpaxميگويــد« :افرادي كــه روي فناوري
آموزش تمركز نكردهاند ،نميدانند كه ارزشي پشت
اين شركت نهفته شده است .اين داستان به سرعت
تغيير خواهد كرد ،زيرا شركتها ،كمكم شروع به
عمومي شدن ميكنند .موج بزرگي در راه است».
عرضه رايگان

استارتاپ  Bakpaxكه فريرا و 28كارمندش آن را
از راه دور و از خانه اداره ميكنند ،بيش از 6ميليون
دالر سرمايه از چند شركت سرمايهگذار جمعآوري
كرده است .اين استارتاپ كه در سال2017شروع

بهكار كرده است ،بيش از 2سال در حالت آزمايشي
بود .برنامه آنها بهطور رسمي درماه مارس راهاندازي
شد؛ درســت زماني كه هزاران مدرسه ،بچهها را
به خانه فرســتادند تا در آنجا پناه بگيرند و ســال
تحصيلي را بهصــورت آنالين به پايان برســانند.
بسياري از مدارس در سراســر آمريكا با يادگيري
از راه دور و يا يك مدل تركيبــي كار خود را ادامه
ميدهند Bakpax .كه معمــوال با گرفتن هزينه
اشــتراك بين 8/99دالر تــا 12/99دالر درآمد
كسب ميكند ،تصميم گرفت براي بقيه سالجاري
تحصيلي از اين حق اشــتراك چشمپوشي كند؛
كاري كه مورد تقدير كاربران قرار گرفت.
سازگاري پلتفرم

هماكنون  Bakpaxبه جاي اينكــه از طريق كل
سيســتم مدرســه كار كند ،بهصورت جداگانه با
معلمان كار ميكند ،هرچند كه گفته شده حدود
10درصد از معلمان آن را به مديران يا روساي باالتر
مدرســه هم ارجاع ميدهند .نرمافزار  Bakpaxبا
 Google Classroomسازگار است كه كاربران
آن طي دوران همهگيري به بيش از دو برابر افزايش
پيدا كرده و اكنــون به 100ميليون نفر رســيده
است .با  ،Google Classroomبچهها ميتوانند
با ورود به سيســتم گــوگل ،بهصورت مســتقيم
بهحســاب  Bakpaxخود دسترســي پيدا كنند.
فريرا در اين مورد گفت« :اين نرمافزار همچنين با
 Microsoft Teamsتلفيــق شــده و با ســاير
سيســتمعاملهاي آموزشــي مانند  Canvasو
 Schoologyهم سازگار خواهد بود».

بازيابي بينايي با ايمپلنت مغزي

دانشمندان ابزاري را توليد كردهاند كه تركيبي از وسيلهاي شبيه گوشي هوشمند و
ميكروالكترودهاي كاشته شده در مغز است كه ميتواند بينايي را به نابينايان بازگرداند

جهان استارتاپی
همكاري استارتاپي براي ساخت نخستين
روبات فضايي خصوصي
استارتاپ روباتيك فضايي  GITAIو آژانس اكتشاف هوافضاي ژاپن
( )JAXAدر حال همكاري براي توليد نخســتين نمايش روباتيك
جهان در فضا توســط يك شــركت خصوصي هســتند .به گزارش
وبســايت نيو اطلس ،توافقنامه جديد با ابتــكار  JAXAاز طريق
مشــاركت و همكاري با  J-SPARCبا هدف نشــان دادن پتانسيل
روباتها براي انجام خودكار پردازش وظايف خاص در داخل ايستگاه
فضايي بينالمللي ( )ISSطرحريزي شده است ،GITAI .يك استارتاپ
ژاپني بوده كه در ژوئيه سال2016با هدف فعاليت در عرصه روباتيك
فضايي تاسيس شده است .علم روباتيك بسياري از جنبههاي زندگي
ما را در بسياري از زمينهها تغيير داده و يكي از مواردي كه در اين حوزه
بسيار جذاب بهنظر ميرسد ،اكتشــافات و بهرهبرداريهاي فضايي
است .از قضا ،گامهاي بزرگي كه با نخستين پرواز سرنشيندار بهوسيله
فضاپيماي وستوك در سال 1961برداشته شد ،نشان داد كه نهتنها
حمايت و پشــتيباني از فضانوردان چالشبرانگيز و گران است ،بلكه
كارهاي فراواني هم وجود دارد كه استفاده از انسانها در آن ،بهترين
گزينه ممكن نيســت؛ اموري از قبيل آزمايشها ،نمونهبرداريها و...
اين كارها معموال به حركات پيچيده ،دقيق و ظريفي محتاج است كه
به يك دستگاه كام ً
ال تخصصي و گرانقيمت بهصورت سفارشي و يا
يك روبات نياز دارد .توافقنامه  GITAI / JAXAدر مورد روشهايي
است كه روباتها ميتوانند از عهده نگهداري ،آزمايشهاي علمي و
ساير كارهاي خاص در  ISSبرآيند .هدف نهايي ،توسعه سيستمهاي
روباتيك براي استفاده نهتنها در ايستگاه فضايي بينالمللي ،بلكه در
طرحهاي مختلف فضايي ناسا ،برنامه آرتميس و ساير ماموريتهاي
دولتي و خصوصي است .عالوه بر اين ،اين فناوري ميتواند برنامههايي
را در حوزه پزشكي از راه دور ،نجات از باليا و ساير ماموريتهاي زميني
هم داشته باشد.

با اين كار ،روباتها نهتنها ميتوانند به فضانوردان در كارشان كمك
كنند بلكه به ارتقاي مشــاركت بخش خصوصــي در فضا نيز كمك
خواهند كرد .كازويوشــي كاوازاكي ،يكي از مديران ارشد  JAXAدر
اين خصوص ميگويد« :با هدف تسريع در توسعه فعاليتهاي «مدار
نزديك زميــن» ( )LEOازجمله مأموريت ،Kiboآژانس اكتشــاف
هوافضاي ژاپن ،فعاالنه از مؤسســات تحقيقاتي و شركتهاي بخش
خصوصي در زمينههاي مختلف دعوت ميكند تا براي ايجاد ،ترويج
و گشــودن آينده در فضا به ســمت همكاري با اين آژانس بيايند».
هماكنون ،اســتارتاپ  GITAIدر حال انجام امــور كنترل خودكار و
اتوماسيون در يك ماكت زميني از ماژول آزمايشگاهي ژاپني Kibo
است.

100ثانيه خبر
تغيير لوگوي جيميل

دانشمندان دانشگاه موناش در ملبورن استراليا
دانش
پس از يك دهــه تالش ،وســيلهاي را توليد
كردهاند كه در نوع خود منحصر به فرد به شمار
ميآيد .اين وسيله كه ميتواند بينايي را به نابينايان بازگرداند،
تركيبي از دســتگاهي شــبيه يك گوشــي هوشــمند و
ميكروالكترودهاي كاشته شده در مغز است .اين سيستم در
مطالعات پيشباليني و آزمايش روي گوسفندان موفق بوده
است و پژوهشگران در ملبورن اكنون در حال آمادهسازي آن
براي نخستين آزمايش باليني روي انسان هستند.
به گزارش تككرانچ ،اين فناوري جديــد ميتواند اعصاب
بينايي آســيبديده را كه معموالً مســئول نابينايي باليني
هســتند ،دور بزند .اين سيســتم ،اطالعاتي را كه به وسيله
يك دوربين جمعآوري و به وســيله يك دستگاه پردازشگر
بينايي و نرمافزار سفارشي تفسير ميشود ،بهصورت بيسيم،
به مجموعهاي از قطعههايي كه مســتقيما در مغز كاشــته

شده ،منتقل ميكند .اين قطعههاي شبيه كاشي ،دادههاي
تصويري را به موجهاي الكتريكي تبديل ميكنند و ســپس
اين موجها از طريق ميكروالكترودهايي كه نازكتر از موي
انسان هستند به سلولهاي عصبي در مغز منتقل ميشوند.
قبل از اينكه اين وســيله تبديل به محصولي شود كه قابل
توليد و استفاده تجاري باشــد ،بايد چند مرحله را پشت سر
بگذارد .ازجمله مهمترين آنها ،فرايند آزمايش باليني انساني
است .همچنين گروهي كه درصدد توسعه اين فناوري است،
براي آنكه اين محصول را به آخريــن مرحله ،يعني توليد و
توزيع برســاند در جستوجوي ســرمايهگذار براي تامين
بودجه الزم است.
در مراحل اوليه اين پروژه كه 10مــورد از اين قطعات روي
مغز گوسفندان كاشته شده بود ،مشخص شد كه در مجموع
با بيش از 2700ســاعت تحريك ،هيچگونه تأثير مضري بر
سالمتي آنها مشاهده نشده است.

اگرچه مطالعات حيواني بسيار متفاوتتر از مطالعات انساني
است ،اما اين گروه پژوهشي معتقد است كه چشمانداز فناوري
آنها بسيار اميدواركننده اســت .آنها انتظار دارند كه همين
روش بتواند براي بيماران مبتال بــه بيماريهاي مرتبط با
اعصاب ،ازجمله فلج ،مفيد باشد و به درمان آنها منجر شود.
اگر اين فناوري براي شما آشنا بهنظر ميرسد ،ممكن است به
اين دليل باشد كه ايالن ماسك چندي پيش از يك فناوري
مشــابه رونمايي كرد كه قطعهاي را در مغز قرار ميداد تا به
نتايجي از همين نوع دست يابد.
پروژه ماسك جزو معدود پروژههايي است كه نشان ميدهد
چگونه ابزارهاي مبتنــي بر فنــاوري و نرمافزارهاي جديد
ميتوانند بر محدوديتهاي بيولوژيكي فائــق آيند .پروژه
دانشگاه موناش هم براي تبديل اين نوع دانش به چيزي كه
بتواند زندگي روزمره مردم را تحتتأثير قرار دهد ،از تاريخچه
طوالنيتري برخوردار است.

كشف يك اندام جديد در بدن انسان

دانشمندان ميگويند در تحقيقات خود به شبكهاي جديد از بافتها در بين اندامهاي داخلي بدن برخوردهاند كه عملكرد مستقلي دارد
علم انسان از بدن پيچيده بشر هنوز خيلي ناقص است و هر روز دانشمندان
پزشکی مورد جديدي را درباره نحوه عملكرد بدن انسان كشف ميكنند .محققان
به تازگي عضو جديدي در بدن انســان شناســايي كردهاند كه آن را
« » interstitiumيا «بافت بينابيني» مينامند .طبق گزارشي كه هفته گذشته
در مجله  Scientific Reportsمنتشر شد ،اين ساختار ،شبكهاي از
بافتهاســت كه در سراســر بدن و در اطراف دستگاه گوارش،
ريهها ،رگها و شريانها قرار دارد.
محققان پزشــكي معتقدند كه بايد اين ساختار را يك عضو
مســتقل معرفي كنند اما اين امر به تحقيقات آينده بستگي
دارد تا تركيب و عملكرد آن بيشتر بررسي شود .اعالم قطعي
كشف يك ارگان جديد در بدن و ثبت آن بيشك به تحقيقات
بسيار بيشتري نياز دارد .صرفنظر از وضعيت نهايي ،ساختار جديد
كشف شده ممكن است به پزشكان و دانشمندان كمك كند تا درك
بهتري از نحوه شروع و شيوع بيماريها داشته باشند.
عملكرد اين ارگان جديد چيست؟

برخالف ارگانهاي جامد مانند قلب يا كبد« ،بينابيني» شبكهاي از
بافت است كه تقريبا تمام سيستم ارگاني بدن را احاطه كرده است.
مانند پوست كه سرتاسر محيط بيروني بدن را در بر گرفته است ،اين
اليه بافتي به دور اندامهاي داخل بدن انسان ميپيچد.
پيش از اين ،محققان تصــور ميكردند كه «بينابيني» مانند بافت
همبند است اما بافت همبند يا پيوندي اصال چيز جديدي نيست.

مدتهاست كه درمورد آن و نحوه عملكردش صحبت ميشــود .بافت پيوندي بهطور
معمول سلولهاي كمي دارد و در عوض بيشتر از غضروفها و رشتههاي ديگر تشكيل
شده است كه در كنار هم يك ساختار قوي ايجاد ميكنند كه اندامهاي انسان را
در جاي خود نگه ميدارد يا يك استخوان را به استخوان ديگر يا يك عضله را به
اســتخوان متصل ميكند .اما درباره بافت بينابيني چيز خاص ديگري
وجود داشت .به گفته محققان ،بين سلولهاي گسترش يافته،
يك سري كيســههاي پر از مايعات وجود دارد .مجموعهاي
از بافتهاي قوي اما انعطــاف پذير كه پــر از پروتئينهاي
عملكردي است و اين كيســهها را به هم متصل ميكند .اين
همان بافت پيوندي كه در سراســر بدن يافت ميشود ،نبود.
بنابراين ميتواند ارگاني جداگانه باشد كه آنها آن را «بينابيني»
نامگذاري كردند.
محققان در اين مقاله اســتدالل ميكنند كه برخــاف بافت همبند
معمولي كه فقط به هم متصل شده و از ساير اندامها محافظت ميكند،
بافت بينابيني يك شبكه از پروتئينهاي فعال اســت كه با هم كار و
بهعنوان نوعي كمك فنر عمل ميكند .يعني مانند ريه و حتي رودهها
منقبض و منبسط ميشــود اما ممكن اســت اين تغيير اندازه براي
جلوگيــري از پارگي بافتهاي بــدن در اثر حركت ســاير اندامها و
عضالت در بدن باشد.
در كنار تحقيقات بيشتر براي شناسايي بهتر ،محققان ميگويند كه
اين يافته جديد به آنها در كشف برخي مكانيسمهاي بدن انسان كه
هنوز كامال درك نشده كمك خواهد كرد.

گوگل لوگوي جيميل را تغيير ميدهد و همزمان با تغييراتي در اين
سرويس از آن رونمايي ميكند .به گزارش ديجيتال ترندز ،گوگل در
تصويري مشــخص كرده كه درحال تغيير لوگوي سرويس نامههاي
خود است .لوگوي نهايي به رنگهاي آبي ،ســبز ،قرمز و زرد خواهد
بود كه تفاوت زيادي با طرح ســفيد و قرمز فعلــي دارد و با لوگوي
سرويسهاي ديگر گوگل سازگاري بيشــتري خواهد داشت .ضمن
اينكه در طراحي لوگوي جديد ،پاكت نامه هم حذف خواهد شد.

عوض شدن مأموريت آرتميس

ناسا اعالم كرد نخستين فضانوردان پروژه بازگشت به كرهماه ممكن
است هرگز از قطب جنوب اين كره كه مقصد اصلي اين پروژه است،
بازديد نكنند .به گزارش اسپيس ،به گفته مقامات ناسا 18ماه است
كه اين ســازمان روي پروژه آرتميس كار ميكند تا فضانوردان را در
ب ماه فرود بياورد ،اما اگر اجراي اين ماموريت
سال2024در قطب جنو 
بيش از حد پيچيده باشــد ،ممكن است الزم باشد كه كمي تغييرات
ايجاد شده و برنامه عوض شود.
گام بلند روسيه به سمت 6G

ديميتري پسكوف ،سخنگوي رياستجمهوري روسيه اعالم كرد كه
يك آزمايشگاه غيرنظامي در اين كشور ،پردازندهاي براي تسريع در
توسعه اينترنت  6Gتوليد كرده است .به گزارش خبرگزاري تاس ،او
اين مطلب را در يك كنفرانس خبري آناليــن اعالم كرد .البته هنوز
شبكههاي  5Gاز راه نرسيده و نميتوان بهطور دقيق درخصوص 6G
صحبت كرد .سخنگوي رياستجمهوري روسيه با تأكيد بر غيرنظامي
بودن توليد اين پردازنده گفت 6G« :يكي از چشــماندازهاي آينده
ماست».

رقابت ناسالم ،فروشندگان آمازون را دادگاهي كرد

هيأت منصفه عالي در دادگاهي در واشــنگتن6 ،نفر را متهم كرده با
پرداخت رشــوه به كارمندان آمازون و پيمانكاران در اين فروشــگاه
آنالين به برتري رقابتي بر فروشندگان ديگر دست يافتهاند .بهگزارش
انگجت ،ظاهرا ايــن 6نفر با پرداخت رشــوه مزايــاي خاصي براي
حســابهاي خود در آمازون فراهم كرده بودند .ضمــن اينكه آنها
كارمندان آمازون را مجبور كردند تا ممنوعيت حسابهاي كاربري را
لغو كنند .همچنين اين افراد از الگوريتمهاي اطالعاتي ويژهاي براي
ايجاد اسپم و ارســال اظهارنظرهاي منفي براي رقبايشان استفاده
كردهاند.

ساخت يك مركز مطالعاتي آبوهوا در نيويورك

تغييرات آبوهوايي و افزايــش دماي هوا باعث شــده تا يك مركز
تحقيقاتي در نيويورك ســاخته شــود تا مطالعات بيشتري در اين
خصوص شكل بگيرد .به گزارش ديليميل ،اين مركز تحقيقاتي بزرگ
در جزيره «فرمانداران» قرار دارد و تأثيرات تغيير آب و هوا در اطراف
 ۵۲۰مايلي ساحل شهر را بررسي ميكند.
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يادداشت
قصه نامگذاريها در پايتخت
بيتا تيموري

كارشناس حوزه رسانه

شركت متروي تهران تالش ميكند 2رام قطار سازمان قطار شهري كرج را كه سالهاست بدون استفاده مانده
به امانت بگيرد ،اما همكاري الزم صورت نميگيرد
زينب زينالزاده

خبرنگار

روزانه بيش از ميليونها مســافر براي
گزارش تردد از خطوط مترو استفاده ميكنند؛
وسيله حملونقل عمومي انبوهبري كه
بهدليل زيرزميني بودن و نماندن پشت چراغ قرمز و
ترافيك ،طرفداران زيــادي دارد و هــر روز بر تعداد
مسافران آن افزوده ميشود.
بيماري كوويدـ 19هم حريف مســافران ســفرهاي
زيرزميني نشــده و همچنان شــاهد حضور گسترده
مردم روي سكوهاي انتظار قطارهاي متروي پايتخت
هستيم .در برخي از خطوط و ايستگاهها تعداد مسافران
به حدي زياد است كه مسافران خواستار افزوده شدن
تعداد قطارها هستند؛ درخواستي كه به گفته علي امام،
مديرعامل شركت متروي تهران نياز به مساعدت همه
دســتگاهها و متوليان دارد و كار زمانبري است .او در
گفتوگو با همشهري به نمونهاي در همين رابطه اشاره
ميكند كه براي نخستينبار است مطرح ميشود.
ماجرا به امانت گرفتن 2رام قطار شــهري از سازمان
قطار شــهري كرج برميگردد كه ورودشان به ناوگان
حملونقل ريلي شهر تهران در روزگار سخت فعلي براي
كاهش سرفاصله حركتها و خدمترساني مطلوبتر به
مسافران غنيمت به شمار ميرود .جالب اينكه متروي
تهران اعالم كرده حاضر اســت طي توافقي محكم و
حقوقي ،هرگاه خطوط ريلي درون شهري كرج احداث
شد و استفاده از آن 2قطار توجيهپذير2 ،رام قطار نو به
كرج برگرداند.
كار زمانبر افزايش تعداد قطارها

قطارها از ســاعت 5و 30دقيقه صبح حركتشــان را
روي ريلها شروع ميكنند و تا ساعت 22و 30دقيقه
بيوقفه پيش ميروند و مسافران را از نقطهاي به نقطه
ديگر منتقل ميكنند .برخي از ساعات حجم جمعيت
زياد است و بعضي از زمانها مســافران كم هستند و
ميتوان روي صندليهاي آبيرنگ جايي براي نشستن
پيدا كــرد .قطارهاي مترو هرقدر هم خلوت باشــند
در كوتاهترين زمان و در يك پلك بر هم زدن شــلوغ
ميشوند .همين شلوغيها خيلي از مواقع منجر به ايجاد
نزاع و درگيري بين مسافران و حتي مسافران با راهبران
قطارهاي مترو و مأموران سكوها ميشود؛ گاليههايي
كه مردم گمان ميكنند به گوش مديران شــهري و
متوليان مترو نميرسد .اما علي امام ،مديرعامل شركت
مترو ميگويد« :خطوط متروي تهران از خطوط پرتردد

و شلوغ كشور محسوب ميشود و خواسته مسافران هم
بحق است ،اما نكته مهم و حائز اهميت اينكه افزايش
قطار و واگن به خطوط مترو كار زمانبري بهحســاب
ميآيد و نياز به اعتبار و بودجه دارد ».افزايش واگنها

قطعاً منجر به خدمترساني بهتر به مسافران بيشتري
ميشود و به همين دليل مديران شــهري و مديران
شركت مترو تالش ميكنند تا كمبودهاي اين ناوگان
حملونقل عمومي انبوهبر رفع شود.

متروي پرند در پيچ و خم اعتبار

مكث

نيمه دوم هر ســال برابر با بارشهاي پاييزي و زمســتاني است كه
درصورت انجام ندادن تمهيدات پيشــگيرانه باعث وقوع سيالب در
شهر ميشود .به همين دليل ،شهرداري تهران رفع ۱۰گلوگاه سيالبي
خطرآفرين را در دستور كار خود قرار داده است.
صفا صبوري ديلمي ،معاون فني و عمراني شــهرداري تهران درباره
تشريح اقدامات شهرداري براي جلوگيري از بروز سيالب در نيمه دوم
سال به همشهري گفت« :گاهي اوقات آسيبهاي عمراني در مسير
عبور آب به كانالها وارد ميشــود كه درصورت ترميم نشدن باعث
شكستگي و وقوع سيل ميشــود؛ درحال حاضر ترميم اين نقاط در
دستور كار شركت خاكريزآب قرار ميگيرد.
مهمترين اقدامي كه در سال گذشــته و جاري انجام شد ،شناسايي
گلوگاههاي خطرناك اســت كه در زمان بارشهاي سيل آسا ،امكان
بروز سيالب را افزايش ميدهند».

قطارهايي كه به جاي خدمترساني خاك ميخورند

متروي پرند هم نمونه ديگري از الزامات فعلي استان تهران براي تعيينتكليف به شمار ميرود .احداث اين
خط ميتواند از ورود و تردد دهها هزار خودرو به شهر تهران در روز جلوگيري كند؛ چراكه با وجود مترو نياز
راحتتر و سريعتر ساكنان اين محدوده براي رفت و برگشت به تهران رفع ميشود.
متروي پرند ادامه خط يك متروست كه اين خط از تجريش در شماليترين نقطه تهران شروع و در شهر
آفتاب و فرودگاه امام خميني(ره) واقع در جنوبيترين نقطه پايتخت به پايان ميرســد .البته فرودگاه
امام نقطه پاياني نيست و اين خط تا شهر جديد پرند ادامه خواهد داشت .ايستگاه فرودگاه امام كه سال
96بهرهبرداري شده تا شــهر پرند حدود 19كيلومتر فاصله دارد كه قرار بود احداث متروي اين بخش
توسط شركت عمران شهرهاي جديد انجام شود .در اين ميان بودجهاي كه به ايجاد خط متروي شهر پرند
اختصاص داده شده بخش ناچيزي از بودجه كل كشور و اعتبار موردنياز تكميل اين خط بهحساب ميآيد.
بهطور نمونه امسال 64ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شد كه دولت همه اعتبار را در اختيار مديريت
شهري قرار نميدهد و تنها بخش كوچكي از آن تخصيص داده ميشود؛ به همين دليل روند كارها به كندي
انجام ميشود .علي امام با ابراز اميدواري از عملياتي شدن خط متروي پرند ميگويد« :از طريق مشاركت و
همكاري وزارت كشور ،استانداري تهران و شركت عمران شهرهاي جديد اميدواريم منابع موردنياز تأمين
شود و تا قبل از پايان دولت يازدهم شاهد بهرهبرداري اوليه از خط متروي پرند باشيم ».براساس اين گزارش،
برآوردهاي اوليه نشان ميدهد كه تكميل خط پرند هماكنون نيازمند حدود 3هزار ميليارد تومان اعتبار
است ،اما بيشك با دست روي دست گذاشتن سال به سال اين مقدار افزايش مييابد.

توسعه زيرساختهاي
گردشگري تهران شتاب ميگيرد
در ادامه دويستوسيوهفتمين جلسه شورا بررسي طرح «الزام شهرداري تهران به تهيه رمزينه پاسخ سريع
ادامه از
صفحه  )Q. R. cod( 3براي آثار ارزشمند معاصر ،بافت و بناهاي تاريخي و گردشگري و مكان رويدادهاي شهر تهران»
در دستور قرار گرفت كه كليات اين طرح با اكثريت آرا تصويب شد و اعضاي شورا به بررسي جزئيات آن پرداختند .در جريان رسيدگي
به جزئيات اين طرح كه وقت زيادي از صحن را بهخود اختصاص داد ،اعضاي شورا با پيشنهادهاي خود اين طرح را چكشكاري كردند.
اين طرح پيشنهاد مشترك كميته معماري و طرحهاي شهري و كميته ميراث فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران بود.

تذكرات و پيشنهادات اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه ديروز

تسريع در ارسال اساسنامه سازمانهاي شهرداري تهران

سيدحسن رسولي :براساس مصوبه شورا ،شهرداري موظف شده حداكثر ظرف3ماه از تاريخ الزماالجرا شدن مصوبه وفق اساسنامه مصوب،
نسبت به بازنگري اهداف ،ماموريتها ،آييننامههاي مالي -معامالتي و اداري و استخدامي تمامي سازمانهاي تحت پوشش اقدام و طي لوايح
تقديمي ،مصوبات قانوني مربوطه را از شوراي اسالمي شهر تهران دريافت كند .با گذشت تقريبا 9ماه از موعد مذكور اقدامي صورت نگرفته
است .از آقاي شهردار و مهندس امامي (معاون مالي و اقتصادي شهرداري) انتظار دارم در اسرعوقت نسبت به انجام اين وظيفه اقدام شود.

توجه به رشتههاي محيطزيست و ايمني در آزمون دستياري

زهرا صدراعظمنوري :در بودجه شهرداري پس از حوزه حملونقل ،حوزه خدمات شهري و ايمني بيشترين بودجه را دارد .با وجود اين
آمار ،در بين رشتههاي موردنيازي كه براي آزمون دستياري شهرداري تهران درنظر گرفته شده رشته محيطزيست ،ايمني ،خدمات و
فضاي سبز وجود ندارد .جاي تعجب است به حوزهاي كه بخش عمدهاي از اعتبارات و مأموريتهاي شهرداري در آن انجام ميشود ،در
آزمون استخدامي توجهي نشده است؛ بنابراين درخواست دارم كه معاونت برنامهريزي شهرداري اين موضوع را مورد توجه قرار دهد.

همكاري مسئوالنه نيروهاي خبره شهرداري با شورا

محمد عليخاني :در اين چندين و چند سال شاهد بودهام كه مجموعه پرافتخار شــهرداري تهران ،مديراني را در سطح ملي و براساس
شايستهساالري تربيت كرده و اين نيروها براي كشور منشأ اثر و خدمت بودهاند؛ لذا شخصا معتقدم همكاري نيروهاي خبره و باسابقه
شهرداري تهران با شوراي شهر خيلي بهتر و مسئوالنهتر بوده ،هست و خواهد بود .در شهرداري تهران همواره مديران شايسته شهرداري
براي كشور منشأ اثر و خدمت بودهاند.

ساخت سمنسرا در مناطق مصوبه شورا را ميخواهد

ناهيد خداكرمي  :ساخت سمنسرا در مناطق مغاير با قانون است و ساخت اين سمنسراها بايد در شورا مصوب شود .مناطق حق ندارند
مكاني را بدون اجازه شورا براي هر چيزي اختصاص دهند و قبل از آن بايد از شورا كســبتكليف كنند .تعجب ميكنم از دوستان در
كميسيون فرهنگي كه بدون توجه به مصوبات و بدون اطالع ساير اعضاي ستاد سمنها چنين تصميماتي ميگيرند و مناطق را مجبور به
انجام اين كارها ميكنند.

استفاده بهينه از قطارهاي بدون استفاده

ساخت واگن و قطار توسط شركت واگنسازي تهران
انجام ميشود .به گفته مديرعامل شركت مترو ،ساخت
حدود 150دستگاه واگن از مهرماه امسال در شركت
ي تهران شروع ميشــود« :از زمان شروع به
واگنساز 
ساخت تا دريافت واگنهاي جديد و ورود آنها به خطوط
مترو حداقل يك سال يا بيشتر زمان نياز است؛ بنابراين
در اين مدت دست روي دســت نميگذاريم و تالش
ميكنيم از گزينههاي ديگر بــراي افزايش امكانات و
خدمات در ناوگان مترو استفاده كنيم».
براساس اســناد و تحقيقات انجام شــده 2رام قطار
در اختيــار ســازمان قطار شــهري كرج اســت كه
بدوناستفاده رها شدهاند .امام در توضيح بيشتر اين
موضوع ميگويد« :سالها پيش سازمان قطار شهري
كرج سفارش 2رام قطار داد كه براي مدتي اين قطارها
وارد ناوگان حملونقل عمومي ريلي شــدند و پس از
مدتي سازمان قطار شهري كرج و اســتان البرز آنها
را پس گرفت و اكنون حدود 4ســال است كه قطارها
در شركت مپنا بالاستفاده رها شدهاند ».رها شدن و
بالاستفاده ماندن قطارها ســبب استهالك برخي از
قطعات ميشود و به همين دليل مديرعامل شركت
مترو خواستار امانت گرفتن اين دو رام قطار از سازمان
قطار شهري كرج است .او ميگويد« :نامهنگاريها با

بسته محرك اقتصادي بازبيني ميشود
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رئيس شــوراي شهر
تهران گفت« :در جلسه
همانديشي امروز صبح
(ديروز يكشــنبه) با
شهردار تهران درباره
نحوه تذكرات و پيگيري
آنها صحبت شد و اعضا
معتقد بودند در سال آخر اين تذكرات بايد به نتيجه
برسد ».محسن هاشــمي رفسنجاني ديروز در جمع
خبرنگاران اضافه كرد« :در 3ســال گذشته اعضاي
شوراي شهر بيش از ۷۰۰تذكر را به شهرداري تهران
دادهاند كه حدود ۱۰۰تذكر هنوز پاســخ داده نشده
و بخشــي از آنها هم باعث قانعشــدن اعضا نشده
است ».رئيس شوراي شهر تهران در پاسخ به پرسش
همشــهري درباره ميزان تاثيرگذاري بسته محرك
اقتصادي ناشي از شــيوع كرونا ويروس گفت« :اين
بسته برقرار اســت ولی مقداري اثر خود را از دست
داده ،لذا مقرر شد بازبيني شــود اما هنوز به صحن
شورا نيامده است ».او در مورد استخدامهاي جديد
شهرداري تهران هم بيان كرد« :طي سالهاي اخير
تعداد پرسنل شــهرداري از ۷۰هزار نفر به كمتر از
۶۲هزار نفر رسيده ،بنابراين ميتواند جذب نيرو داشته
باشد ».هاشمي در پاسخ به سؤالي درباره استقبال از
مهر و اقدامات انجامشده در حوزه حملونقل عمومي
اظهار كرد« :بحــث كروناويروس حملونقل عمومي
را تضعيف كرد و اكثرا اعالم ميشود كاري كنيم فعال
مردم از مترو و اتوبوس استفاده نكنند؛ چراكه يكي
از نقاط پرتحرك انتقال ويروس ميتواند حملونقل
عمومي باشد .در نتيجه در موردماه مهر و حملونقل
عمومي اتفاق ويژهای نيفتاد ».هاشمي درباره وضعيت
حملونقل عمومي همزمان با شروع فصل پاييز گفت:
«با توجه به شيوع كرونا و گردش بيشتر اين ويروس
در محيطهاي حملونقل عمومي بايد كاري كنيم كه
مردم از حملونقل عمومي كمتر اســتفاده كنند؛ در
نتيجه تصميم ويژهاي درباره توسعه خدمات حملونقل
عمومي گرفته نشده است».

سختگيري براي تردد موتورسيكلتها در پاركها

حجت نظري  :متأسفانه تردد موتورسيكلتها در پاركها به معضلي تبديل شده كه مربوط به  2يا چند بوستان نيست .اين در حالي است
كه خود نگهبانان و متصديان بوستانها نيز از موتورسيكلت براي تردد در بوستانها استفاده ميكنند .از سازمان بوستانها و فضاي سبز
شهرداري تهران ميخواهم كه ضمن اتخاذ تدابير سختگيرانهتر براي ورود و تردد موتورسيكلت در پاركها ترتيبي اتخاذ شود كه متصديان
و نگهبانان براي تردد در پاركها از موتورسيكلت استفاده نكنند.

تأخير در بازسازي جداره ميدان حسنآباد

زهرا نژادبهرام :حدود 13ماه از آتشسوزي قسمتي از جداره ميدان حســنآباد ميگذرد و انتظار مردم تهران براي برداشتن بنرهاي
نصبشده مقابل ديوارهاي سوخته و آسيبديده و مرمت بناهاي تخريبشده به پايان رسيده است .براي مرمت و نوسازي بخش حادثهديده
حتي از دفتر رياست محترم جمهور هم دستوراتي صادر شد .به گفته مديران شهرداري قرار بوده دانشگاه تهران با تشكيل كارگروهي روند
مرمت اين ساختمان را دنبال كند .كار آواربرداري داخل ساختمان به اتمام رسيده و بايد مرمت اين ساختمان در اسرعوقت آغاز شود .در
غير اينصورت ،گذشت زمان و بارش برف و باران آسيبهاي بيشتري به سازه اين ساختمان تاريخي ارزشمند وارد ميكند .همچنين از
شهردار تهران تقاضا دارم با همكاري دانشگاه تهران و وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي ،فرايند مرمت اين بناي تاريخي
و اتمام آن در اسرعوقت صورت گيرد.

وضعيت وخيم استفاده از منابع آب در بوستانها

شهربانو اماني :براساس مواد برنامه سوم توسعه ،مقرر شد شهرداري تهران اقدامات الزم درخصوص مديريت منابع آب و كاهش مصرف آن و
همچنين آموزش شهروندان در اين راستا را انجام دهد .با وجود ابالغ دستورالعملهاي فراوان در راستاي حفظ محيطزيست و صرفهجويي
آب از سوي سازمان بوستانها و فضاي سبز به مناطق ،اما متأسفانه برخي پيمانكاران شهرداري در اين راستا بيتوجهي ميكنند و آب در
بوستانها هدر ميرود .از شهردار تهران انتظار ميرود پيش از هرچيز نسبت به اين موضوع توجه كند.

ساماندهي امالك شهرداري و ارائه گزارش

«موضوع امالك نجومي ،واگذاريها براي بهرهبرداري بيحساب
در دوره مديريت شهري گذشته ،ضرورت بازپسگيري و ضرورت
ساماندهي وضعيت اين امالك ،يكي از دغدغههاي اصلي شوراي
شهر پنجم بوده است ».اين بخشي از تذكر محمدجواد حقشناس
بود كه از طرف خود و به نيابت از 6عضــو ديگر ارائه كرد .او گفت:
«باگذشت 3سال تقريبا هيچ تغييري در وضعيت نابسامان امالك
تهران صورت نگرفته و ظاهرا ً بخش قابل توجهي از امالك شهرداري
بعض ًا چندين سال و كماكان در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي
غيرسازماني شهرداري اســت و حتي برخي از امالك شهرداري
ناشناخته بوده و بعض ًا هم به داليل مختلف در فهرست امالك وارد
نشده است .با توجه به اهميت موضوع ،الزم است شهردار محترم
تهران ،بالفاصله نســبت به ارائه گزارش مورد انتظار درخصوص
آخرين وضعيت امالك و اقدامات شهرداري براي ساماندهي موضوع
و انتشار رسانهاي و قراردادن گزارش وضعيت در سامانه شفافيت
شــهرداري اقدام عاجل كند ».امضاكنندگان تذكر :محمدجواد
حقشناس ،علي اعطا ،حسن خليلآبادي ،محمد ساالري ،محمد
عليخاني ،سيدمحمود ميرلوحي و حجت نظري

مسئوالن سازمان قطار شهري كرج و استانداري البرز
مبني بر امانت گرفتن قطارها انجام شده ،اما تاكنون
نتيجهاي حاصل نشده است ».به گفته امام ،شركت
متروي تهران متعهد شده است پس از امانت گرفتن
2رام قطار درصورتي كه ســازمان قطار شهري كرج
نياز به قطارها داشته باشــد 2رام قطار جديد و نو به
آنها تحويل دهد.
علي امام با اشــاره به ارائه خدمات به ساكنان كرج و
استان البرز طي بيش از 20ســال ميگويد« :از سال
1377خط 5مترو در اختيار شــهروندان ساكن البرز
و استان كرج بوده است و با هزينه شهري به مسافران
خدمات ارائه ميدهــد؛ بنابراين درخواســت امانت
گرفتن 2رام قطار بالاســتفاده و رهاشــده كه خاك
ميخورند غيرمنطقي نيســت؛ چرا كــه همين 2رام
قطار در جابهجايي سريع و بهتر مسافران ريلي بسيار
اثرگذار است».
هر چند اين روزها اكثر خطوط متروي كالنشهر تهران
با انبوه جمعيت ،كمبود قطار و واگن مواجه است ،اما
به گفته امام درصورت موافقت ،قطارها پس از دريافت
وارد خط 6و 7ميشوند« :اين خطوط هنوز بهطور كامل
بهرهبرداري نشدهاند و همچنان شاهد بهرهبرداري از
ايستگاههاي جديد در اين خطوط هستيم؛ بنابراين در
روزهاي آتي قطعا با مسافران بيشتري مواجه ميشويم
و اميدواريم هرچه زودتر قطارها در اختيار شــركت
متروي تهران قرار بگيرد تــا بتوانيم آنها را به خطوط
6و 7وارد كنيم».
مترو نياز به 1500واگن دارد

اكنون متروي تهران 7خط و بيش از 120ايســتگاه
دارد كه مســافران با بيــش از 210قطــار و بيش از
1500واگن جابهجا ميشــوند .علي امــام ميگويد:
«سفر با مترو در مقايسه با ســاير وسايل حملونقل
عمومي مقرون بهصرفهتر است و به همين دليل هر روز
به تعداد مسافران اضافه ميشود .با توجه به اين افزايش
چشمگير مسافران قطعاً تا ســال 1402يعني 3سال
ديگر شركت متروي تهران به 1500دستگاه واگن نياز
دارد كه تأمين واگنها به يكباره امكانپذير نيست ،اما
تالش ميكنيم از طريق قراردادهايي كه ميان دولت
و شهرداري منعقد ميشــود ،واگنها را تأمين و وارد
حملونقل ريلي كنيم».
به گفته مديرعامل شركت متروي تهران ،سالها قبل
قراردادي از سوي وزارت كشور و شركاي كشور چين
و شركت واگنســازي تهران براي تأمين واگنهاي
موردنياز شركت متروي تهران منعقد شد كه متاسفانه
عملياتي نشد .امام درباره جزئيات بيشتر اين قرارداد
ميگويد« :اين قرارداد منعقد شد ،اما بهدليل باز نشدن
«الســي» يا همان اعتبار اســنادي ،عملياتي نشد و
درصورت باز شدن السي بخشي از كار توسط شركاي
خارجي طرف قرارداد در كشور چين و بخشي هم در
شركت واگنسازي تهران انجام و واگنهاي موردنياز
شركت مترو تأمين ميشود».

تهران خانه ندارد

مكث

قصه بر ســر نامگذاري و تغيير نام معابر
در پايتخت است .حساســيتها زياد و
البته همه آنها محترم است ،اما اينكه در
نامگذاريها همه را ببيني ،به آن معناست كه «حدود مالكيت معنوي
شهرها و روستاها» را بهجا آوردهاي .بايد بدانيم كه در هر گسترهاي،
ديدگاههــا و نگرشهايي وجود دارد كه شــايد به لحاظ سياســي،
اجتماعي ،فرهنگي و حتي تاريخي و جغرافيايي فرسنگها باهم فاصله
داشته باشند .اما اين را نبايد بهگونهاي معنا كرد كه اين كشور يكپارچه
نيست .در يكپارچگي مخالف و موافق ،دوست و دشمن ،فقير و غني
همه هستند.
نامگذاريهاي معابر از سوي شوراي شهرها بهويژه براي تهران سياسي
نيست و نبوده اســت .نامگذاري معابر در شهرها استناد قانوني دارد.
طبق ماده 71بند 24قانون وظايف و اختيارات ،شوراهاي شهر و روستا
ميتوانند نسبت به «تصويب نامگذاري معابر ،ميادين ،خيابانها ،كوچه
و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها» اقدام كنند.
شوراي اســامي پايتخت هم از قاعده نامگذاريها مستثنا نيست .از
ابتداي دوره اول تاكنون از نامگذاريهاي مناسبتي گرفته تا ضرورت
ماندگاري نامي از رخدادها و جانفشانيها ،بر پالك خيابانها ،ميادين
و كوچه پسكوچههاي اين شهر نشسته است و شوراي اسالمي شهر
تهران در دوره پنجم با هــدف حفظ حرمت و هويت معنوي پايتخت
و به رســم قانونمندي حال و هواي نامگذاريهاي معابر پايتخت را
ترميم كرد.
محمدجواد حقشناس ،رئيس كميسيون نامگذاري شوراي پنجم بارها
بر اين نكته تأكيد كرده است كه «يكي از سياستهاي شوراي شهر
تهران اين بوده كه بتوانيم نامهاي تكراري را بهتدريج تغيير دهيم».
همچنين اداي دين به يكايك شهدا و نامآوران اين مرز و بوم در تمام
عرصهها نيز نقطه عطف نامگذاريهاي پيش روي شوراي شهر تهران
بوده و هست؛ درست آنجايي كه 40درصد نامهاي معابر و خيابانهاي
پايتخت مزين به نام شهداســت امــا نامگذاري به نام شهيدقاســم
سليماني ،محمد مصدق ،سيمين دانشــور ،سيمين بهبهاني ،توران
خانم ،بيبي مريم بختياري ،پنج تن ســينماي ايران ،مشاهير ادبي
و فرهنگي و هنري ،عباس كيارستمي ،اســتاد مميز ،استاد قندي،
مدافعان حرم ،مدافعان سالمت و بازرگان و بانو اعظم طالقاني ازجمله
اين اداي دين به تمامي سليقههاست؛ چراكه «شهري براي همه» بايد
از همه جهات براي همه باشد.
در اينكــه نامگذاريها تنها بــر خيابانها و معابــر جديداالحداث
باشــد« ،بايدي» وجود ندارد؛ چراكه در پس نامگذاريها تحقيقها،
پرسوجوها ،درخواستهاي محلي ،ملي و تاريخچهها وجود دارد .شايد
سنجيده و كارشناسي نباشد كه براي هر نامگذاري ،خيابان جديدي
ساخته شود كه اگر اين چنين بود ،تهران بايد به پهناي ايران ساخته
ميشد .اين در حالي است كه دنيا در حال حفظ موقعيت جغرافيايي
شهرها و تغيير چهره آنهاست؛ نه گستردگيشان.
شوراي شهر تهران هم همانطور كه بهدنبال حفظ هويت بافت شهري
از تهران قديم و جديد است ،بهدنبال حفظ نامهايي است كه براي اين
كشور خاطرهها و تاريخ ساخته است .نامگذاريها در اين عصر ديگر
از تو و من گذشته است و پشتوانه مطالبه عمومي دارد .حتي مخالفان
برخي نامها از بودن و ضرورت وجودشــان گفته و نوشــتهاند؛ مانند
پيشــنهاد نامگذاري معبري بهنام «بازرگان» كه از سوي چهرههايي
همچون مهدي نصيري ،سردبير سابق روزنامه كيهان عنوان شده است.
او روز دوم تير امسال اين پيشــنهاد را مطرح كرد و نوشت« :بهعنوان
كسي كه به مرحوم مهندس مهدي بازرگان نقد فكري و سياسي دارم،
نامگذاري خياباني را در تهران به نام اين چهره معاصر ،اقدامي شجاعانه،
ســنجيده و خيرخواهانه براي تقويت ديانت مردم ،تداوم جمهوري
اسالمي و وحدت ملي ميدانم ».او در پاســخ به آنان كه از پيشنهاد
اين نامگذاري شگفتزده شدهاند در كانال تلگرامياش توضيح داد:
«يكي از مشكالتي كه بسياري از ما در قضاوت نسبت به آدمها يا برخي
موضوعات دچار هستيم ،نگاه صفر و صدي است .عدهاي ازاينرو كه
بازرگان دچار اشتباهاتي در انديشههاي ديني يا در مواضع سياسياش
شده ،او را در زمره مطروداني قرار دادهاند كه نبايد حتي اسمي از او در
ميان باشد؛ اال در جايي كه قرار اســت مورد نقد و هجمه قرار بگيرد.
بازرگان به تصريح بسياري از بزرگان ،داراي فضايل و خدمات فراواني
نسبت به دين و انقالب اسالمي بوده و اشتباهاتي كه واقعا يا در نظر ما
مرتكب شده ،نميتواند نافي اين بخش مثبت از زندگي او باشد». ...
و در نهايت سهشنبه 21مرداد ،پس از 16سال از فوت بازرگان خياباني
به نامش نامگذاري شد .نشاندن نام مرحوم مهندس مهدي بازرگان بر
خيابان سازمان آب واقع در محدودههايي از مناطق  2و  5در شوراي
شهر تهران و نام مرحومه اعظم طالقاني بر كوچهاي كه در آن سكونت
داشته به تصويب رسيد و يكشنبه  23شهريور نامه اعتراض فرمانداري
تهران به اين نامگذاريها در صحن شوراي شهر تهران قرائت شد .اين
در حالي است كه عقل سليم و شــيوه اداره درست شهر كه بر مبناي
حســن تعامل با مردم ،احترام به خدمت ،هنر ،فرهنگ و همچنين
دورانديشي اســت ،ايجاب ميكند اين دست سياستهاي اداره يك
شهر نهتنها مورد حمايت و تقدير قرار گيرد ،بلكه بهعنوان الگويي كارا
در شــيوه اداره و مديريت در بخشهاي مختلف كشور مدنظر جدي
باشد .بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه نامگذاري خيابانها ديپلماسي
ميانه كالبد شهر اســت .هر نامي تاريخي دارد و فلسفه وجودي و چه
خوب است كه همه ساليق و نظرات را دربربگيرد تا آنجا كه توهيني به
شخص ،گروه و ساختار حكومتي كشورها نباشد.

شهر
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احمد مســجدجامعي در تذكر ديروز خود در
جلسه شوراي شــهر تهران گفت« :الزم است
بگويم ما يك موزه تهران داريم يك خانه تهران.
چارچوب خانه تهــران هم با همكاري گروهي
كه برخي از آن عزيزان از همكاران ما هستند
مثل آقاي دكتر پيروز حناچي ،شهردار تهران،
خانم دكتر زهرا صدراعظم نوري كه در شورا در
خدمتشان هستيم ،آقاي دكتر ابوالحسن رياضي ،مديرعامل همشهري و آقاي
دكتر محمدحسين بوچاني مدير مركز مطالعات شهرداري تدوين شده است.
در حقيقت هدف از خانه تهران اين است كه ما مركزي داشته باشيم تا كساني
كه دغدغه مسائل پايتخت را دارند بتوانند دراين خانه حضور پيدا كنند ،با
يكديگر گفتوگو و تعامل داشته باشند و نشست و اجالس برگزار كنند ».او
سپس با طرح اين موضوع كه مديريت شهري االن به خيلي از خانهها مانند
خانه هنر ،خانه مداحان و خانه انديشمندان كمك ميكند ،كه در مجموع كار
شايستهاي هم هست ،اما براي تهرانپژوهان و تهراندوستان خانهاي در نظر
گرفته نشده است گفت :خاطرم هست وقتي اين طرح تهيه شد آقاي دكتر
حناچي نكتهاي را اضافه كرد با عنوان خانه تهران؛ گذشــته ،امروز و آينده.
قصدشان اين بود كه تهران را فقط در فضاي تاريخي نبينيم .از آنجا كه تهران
امروز هم مشكل آب و هوا دارد هم بحث معماري ،هم مشكالت جابهجايي و
آمد و شد و هم مشكالت ديگر بر همين اساس طرح خانه تهران با زيرنويس
گذشته ،امروز ،آينده مطرح شد .مسجدجامعي افزود« :الزم است فضايي براي
اين فعاليتها نظير چند تاالر ،كتابخانه ،مركز اسناد و نظاير اينها پيشبيني
شود .امسال سال آخر اين دوره مديريت شهري است و چندبار هم راجع به
آن صحبت كرديم .اميدوارم ساخت و افتتاح اين خانه را حتما در برنامههاي
هفته تهران بگنجانيم .الزم است مثل خانههاي ديگر ،خانه نهاد يا يكNGO
را پايهگذاري كنيم و اين خانه فقط براي پرداختن به مسائل مختلف تهران
باشد و صاحبنظران و كارشناســان در همه حوزهها بتوانند بيايند و اينجا
مسائل شهري را طرح كنند».
جاي خالي تكيه شهر
عضو شوراي شهر تهران در ادامه سخنان خود گفت :نكته ديگر كه دغدغه
دوستان ما ازجمله آقاي اعطا هم هست و هفته پيش هم با همكاران شهرداري
صحبت كرديم و زمينهاش هم فراهم است ،مربوط ميشود به نسبت تهران با
حضرت سيدالشهدا(ع) .تهران نسبتي ويژه با حضرت سيدالشهدا(ع) دارد.
وي در توضيح اين موضوع اظهار داشت :من جاهاي ديگر هم به اين مطلب
پرداختهام .تهران تكيهاي داشته به نام تكيه دولت كه خيلي از هنرهاي امروز
ريشه در آن دارد .مانند آواها ،نداها ،تئاتر ،نمايش و ...به هر حال اين تكيه در
دوره پهلوي آسيب ديده و از بين رفته است .اين يك نماد شهري بوده يعني
هر كسي چه خارجي و چه داخلي وارد شهر شده اين را بهعنوان نماد شهر
ديده و دربارهاش نوشته اســت .با توجه به اينكه تهران 1400را داريم بياييم
تكيه شهر را بسازيم.
اولين تكيه تهران توسط يك زن در دوران صفويه ساخته شد
عضو شوراي شهر تهران به تاريخچه ساخت تكيه در تهران پرداخت و گفت:
وقتي دور تهران ديوار كشيدند و روستاي تهران به شهر تبديل شد تكيهاي
در آن ساختند مشهور به تكيه خانوم .يك خانمي كه خواهر شاه طهماسب
بود اين را ساخت .در واقع تكيه در تهران ،سابقه تاريخي دارد .مسجدجامعي
با بيان اين مطلب كه ميتوان تكيهاي ساخت و نام آن را تكيه شهر گذاشت
يادآور شد :روزي كه پرچم عزاي سيدالشهدا(ع) در عباسآباد برافراشته شد
من به آقاي حجازي هم گفتم و ايشان اين فضا را پيشبيني كرده .شهرداري
تهران چندين فضا را درنظر گرفته است .با توجه به اينكه امسال هفته تهران با
اربعين سيدالشهدا(ع) تالقي پيداكرده جا دارد اين تكيه احيا شود .ميتوانيم
تكيه شهر را جانمايي كنيم .بيشك اين كار ،ماندگار و سازگار با فرهنگ و
تاريخ ماست .عضو شوراي شــهر تهران در پايان گفت :اميدوارم اين كار با
كمك شهرداري در اربعين انجام شود و خانه تهران هم با كمك شهرداري به
همان صورت گسترده برقرار شود .از قول من نقل شده بود موزه تهران كه اينجا
اصالح ميكنم و ميگويم خانه تهران و بحث موزه تهران جداست.
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صدا،دوربين،پنالتي!

  در هفته درخشش لژيونرهاي
ايراني ،مهدي طارمي در نخستين
تماسش با توپ يك پنالتي گرفت

آيا همه لژيونرها پيشرفت كردند؟

   گاهي باقي ماندن در ايران بهتر از قبول هر پيشنهادي است
موج لژيونر شدن فوتباليستها شدت گرفته كه كامال
طبيعي است .از قبل هم پيشبيني ميشد با توجه به
افزايش چشمگير نرخ ارز ،اين اتفاق رخ بدهد .زماني
فقط حضور در ليگهاي عربي ميتوانست آورده مالي
خوبي براي فوتباليستها داشــته باشد ،اما االن يك
پيشــنهاد محقر 200هزار دالري از ليگهاي سطح
پايين اروپايي هم بيش از 5ميليارد تومان ارزش دارد
و منافع مالي بازيكنان را بيش از حضور در ايران تامين
ميكند .پس هر كه به هواي پــول ميرود ،تكليفش
روشن است .با اين حال برخي همچنان عقيده دارند

صرف حضور در فوتبال اروپا باعث پيشرفت بازيكنان
ميشود .از آن جمله است رضا اسدي ،هافبك اين فصل
تراكتور كه مدعي شده صددرصد راهي اروپا خواهد شد.
او در مصاحبهاش از لحني نسبتا تحقيرآميز در مورد
ليگ ايران اســتفاده كرده كه بازتابهاي بدي داشته
است .به هر حال اسدي حق انتخاب دارد و اميدواريم
موفق باشــد ،اما اينكه گمان كنيم حتما هر بازيكني
راهي فرنگستان شد ،فوتبالش هم ترقي خواهد كرد،
جاي بحث دارد.
در همين پست اسدي ،بازيكني مثل سعيد عزتاللهي

سالهاست كه در تيمهاي زير متوسط اروپايي دست
بهدست ميشود و واقعا پيشرفت چشمگيري نداشته؛
چه بسا اگر او در ايران باقي ميماند ،حداقل بازيكني
شبيه احمد نوراللهي ميشد ،اما لژيونر شدن چندان
برايش سودمند نبوده است .استعدادي مثل مرتضي
پورعليگنجي هم كه تكليفش را روشن كرده و ظاهرا
بهخاطر عوايد مالي است كه بازي در خارج از ايران را
ترجيح ميدهد .از نظر فني اما به جرأت ميتوان گفت
گنجي 5سال پيش خيلي جلوتر از بازيكن امروزي بود.
امثال دلفي و صيادمنش هم در جواني به اروپا رسيدند،
اما واقعا هنوز معلوم نيســت چه كاره هستند؛ درست
مثل صادق محرمي كه نفهميديم باالخره بعد از جدايي
از پرسپوليس به مقاصد فنياش رسيد يا نه؟ اين همه
يعني هر لژيونر شــدني هم لزوما باعث ترقي نيست.
حساب مالي اما همانطور كه گفتيم كامال جداست.

ورزش
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مهدي طارمي بــراي اينكه نخســتين حركت
مفيدش را در تيم پورتــو انجام دهد فقط به يك
لمس توپ نياز داشت .او در تيم جديدش پورتو
و در نخستين بازي فصل روي نيمكت ذخيرهها
نشست اما وقتي در دقيقه87به بازي گرفته شد
در همان نخستين دقيقه و با نخستين توپي كه
به دست آورد از جناح راست فرار كرد و با استفاده
از شــگرد هميشــگياش يك پنالتي از حريف
گرفت .جــدال پورتو و براگا در نخســتين هفته
از پريمير ليــگ پرتغال تا قبــل از ورود طارمي
به ميدان 2بر يك به ســود پورتو در جريان بود.
كاســترو در دقيقه21بــازي دروازه پورتو را باز
كرد و تيم طارمي نيمه اول را يك بر صفر بازنده
به رختكن رفــت .در ابتداي نيمه دوم ســرجيو
اوليويرا در دقيقه46نخســتين گل پورتو را زد و
الكستهيس در دقيقــه48از روي نقطه پنالتي
نتيجه را دوبرابر كرد .ايــن پنالتي بهدليل خطا
روي موسي مارگا بهدست آمده بود .موسي مارگا
مهاجم فرانسوياالصل تيم ملي مالي و از رقباي
اصلي طارمي براي بــازي در تركيب اصلي پورتو
اســت .در دقيقه87و درحاليكه بازي 2بر يك
بود طارمي به زمين آمد و در بدو ورودش با فرار
به محوطه جريمه يــك پنالتي از تورمنا -مدافع
برزيلي براگا -گرفــت .اين پنالتي هم توســط
الكس تهيس به گل تبديل شــد و پورتو بازي را
3بر يك برد .توفان يكدقيقــهاي طارمي باعث
شــد هواداران او در ايران و پرتغــال در توييتر و
ساير شبكههاي اجتماعي به تعريف و تمجيد از

بيتآشور به كلرادو پيوست
استيون بيتآشور 33ساله كه شنيده ميشــد براي حضور در ليگ ايران مذاكراتي با تراكتور داشته ،با امضاي
قراردادي رسمي به کلرادو رپیدز پيوست تا سال آينده هم در  MLSبه فوتبالش ادامه دهد .بيتآشور به عنوان
بازيكن آزاد راهي تيم جديدش شد .او فصل پيش در تيم فوتبال لسآنجلس توپ ميزد.

اين بازيكن و تخصص عجيب او در گرفتن پنالتي
بپردازند .برخي از كاربران با مقايســه طارمي و
مارگا به اين نتيجه رســيدند كه مهاجم ايراني
بهزودي به مهاجم فيكــس پورتو تبديل خواهد
شد .يكي از كاربران هم به شــوخي نوشته بود:
«تأثير طارمي در 5دقيقه بيشتر از 3سال حضور
موسي مارگا بود».
همه خوبها
درخشش مهدي طارمي در نخستين هفته ليگ
پرتغال ،ادامهاي بر درخشــش لژيونرهاي ايراني
در اين هفته بود .در هفتهاي كه هر 3گل شارلروا
را ايرانيها زدنــد و جهانبخش بــراي برايتون
درخشــيد ،حتي يونس دلفي هم بعد از مدتها
از ســايه بيرون آمد و فصل را با گلزني براي تيم
جديدش آغاز كرد .درخشش لژيونرهاي ايراني
در اين هفته با يك گل و يك پاس گل از عليرضا
جهانبخش در جام اتحاديه انگليس آغاز شد .در
جريان پيروزي 1-3شارلروا مقابل بيرشوت كه
ششــمين برد اين تيم در ششــمين هفته ليگ
بلژيك بــود ،كاوه رضايــي 2گل و علي قليزاده
يك گل زدند .يونس دلفي هم ســال گذشته در
شــارلروا همبازي اين دو بازيكن بود اما امسال
به تيم گوريتسا از ليگ كرواسي پيوسته است .او
اين هفته مقابل تيم قعرنشين ايسترا1961براي
نخستين بار در ليســت تيمش قرار گرفت و بعد
از ورود به ميدان موفق به گلزني شــد .گوريتسا
با گل دلفي از شكســت گريخت و مقابل حريف
قعرنشين خود به تساوي رسيد.

عليپور :با پرتغاليها قرارداد نبسته بودم

   اميدوار بودم در پرسپوليس بمانم اما پيشنهاد مناسبي به من ندادند
علي عليپور در گفتوگويي كوتاه با همشهري به شايعات
و حواشــي پيشآمده درخصوص خودش پاسخ داد .بعد
از اينكه يكي از مســئوالن باشــگاه ماريتيمو اعالم كرد
عليپور از 2ماه قبل با اين باشــگاه توافــق كرده ،مديران
پرسپوليس از دست اين بازيكن عصباني شدند و رسولپناه
در مصاحبهاي گفت عليپور نبايد باشگاه را بازي ميداد.
اين اتفاقات موج تندي را عليه اين مهاجم به راه انداخت و
هواداران پرسپوليس نيز يكبار ديگر به صفحه اينستاگرام
او هجوم بردند .اما عليپور روز گذشته در اين خصوص به
همشــهري گفت« :من فقط از طريق مديربرنامه خودم
با ماريتيمو توافق كرده بودم و قراردادي نبســته بودم .به

همين دليل براي مذاكره با باشگاه پرسپوليس آماده بودم
اما باشگاه نتوانست پيشنهاد مناسبي به من بدهد و بنابراين
به توافق نرسيديم ».عليپور درخصوص اينكه گفته ميشود
پيشنهاد مالي سنگيني به پرســپوليس داده گفت« :اين
را همه ميدانند كه من در اين ســالها كمترين دريافتي
را داشتهام و اتفاقا پيشنهاد خيلي سنگيني هم به باشگاه
ندادم اما باشگاه قبول نكرد ».آقاي گل سابق سرخپوشان در
پايان درخصوص بازيهاي جانشين خودش در خط حمله
پرسپوليس يعني عيســي آلكثير هم گفت« :اميدوارم
آلكثير در پرسپوليس موفق شود و آنقدر خوب بازي كند
كه نبود من اصال به چشم نيايد».

نكته بازي
بشنو و باور نكن

اين روزها محتواي هر رسانه ورزشي را كه مرور ميكنيد ،پر است
از تمجيدهاي اغراقآميز از حامد لك .پرســپوليس با  2پيروزي و
2كلينشيتبهجدولليگقهرمانانبرگشتومخصوصادرخشش
لك در بازي اول باعث شده همه در مورد تواناييهاي او حرف بزنند.
صدالبتهلكاستحقاقشراداردوچهبسااگردرطولفوتبالشدرگير
حاشيههايبچگانهنميشد،بيشازاينحرفهاميتوانستمطرح
شود.بااينحالاوزيادهمنبايداينتعريفوتمجيدهاراجديبگيرد.
ستايشها از 90درصد بازيكنان فوتبال (مخصوصاً گلرها) فقط تا
زمانيادامهداردكهآنهامرتكبنخستيناشتباهنشدهباشند.همين
بوژيداررادوشوويچكهاالنساكتومظلومنيمكتنشينلكشده،
در طول ماههاي گذشته بهشدت از سوي رسانهها ستايش ميشد،
امادريافتفقط2گلبد،همهچيزراعوضكرد.
هر جا هم ميرود پول نيست

اين بار ديگران چيزي نگفتهاند؛ اين خود امير قلعهنويي اســت كه
مدعي شــده ميانگين قرارداد بازيكنان گلگهر سيرجان حدود 3
ميليارد تومان اســت .امير حتي از عبارت «غير از دو ،سه نفر» هم
استفادهكردهكهنميدانيمدستمزدآنهاچقدرباالترازمعدلكلتيم
است.در عينحالنكتهجالباينجاستكه قلعهنوييبارهادر مورد
خودشگفته«:هرجارفتمپولنبوده»،امااتفاقاوقتيبهكارنامهامير
نگاهميكنيم،هيچكسدرايرانبهاندازهاودرباشگاههايپولداركار
نكردهاست؛ازسپاهانوتراكتورتامسوذوبآهنوهمينگلگهر.
قلعهنويي همچنين به دفعات گفته« :بيپوليهاي استقالل مال
من است»؛ درســت مثل ليگ دوازدهم كه امثال مهدي رحمتي،
منتظري ،خسرو حيدري ،اميرحســين صادقي ،ساموئل ،نكونام،
جباري،برهانيوفرهادمجيديفقطبخشيازاعضايتيمشبودند.
كاشاينمدلبيپولينصيبهمهشود!
هيچكس را به زور نگه نداريد

بين خريدهاي جديد پرســپوليس ،يكي از نفراتي كه نمايشهاي
قانعكنندهايداشتهعيسيآلكثيراست.مهاجمپيشيننفتآبادان
در 2مسابقهباالتعاونپرتحركبود،بهخوبيتوانستدرجريانبازي
قراربگيردوحتيفاصلهايتاثبتيكسوپرگلهمنداشت.صدالبته
حضور او به تنهايي براي به دوش كشيدن بار خط حمله پرسپوليس
كافي نيست ،اما عيسي دارد كار خودش را ميكند .او بين2نيمفصل
ليگ نوزدهم هم مورد توجه پرسپوليس قرار گرفت .خودش خيلي
دوست داشت برود ،اما باشگاه آباداني مخالفت كرد .درنهايت عيسي
دچار افتي عجيب شد،گل زدن رابهكلي فراموشكرد و حتيكارش
به جايي رســيد كه از تيم كنار گذاشته شــد .در نتيجه كسي را به
زور نبايد جايي نگه داشت .شــايد اگر عليپور هم براي فصل بعد در
پرسپوليسميمانددچارهمينشرايطميشد.

سون 4گل زد ،كين 4گل ساخت
تاتنهام با درخشش سون ،ستاره كرهاي و هري كين ،ستاره انگليسياش با نتيجه  5بر  2ساوتهمپتون را شكست
داد .سون در اين بازي 4گل زده و كين 4گل ساخت و يكگل زد .حاال هري كين اولين بازيكن انگليسي است كه در
تاريخ ليگ برتر توانسته در يكبازي4 ،پاس گل بدهد.
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  تنظيم پرسپوليس روي تكتير

وزارت ورزش پشت حدادي درآمد
خار پاشنه احســان حدادي هم براي خودش داستاني
شده تا جايي كه حاال معاون وزير هم به ماجرا وارد شده
و منتقدان اعزام اين ورزشــكار به آلمان را به بيانصافي
متهم كرده است .حدادي كه خودش را براي بازيهاي
المپيك توكيو آماده ميكند ،اصرار دارد جراحان آلماني
خارپاشنهاشراعملكنند،اتفاقيكهبرآورد ميشود8تا
9هزار دالر خرج روي دست فدراسيون پزشكي ورزشي
و ورزش ايران بگذارد .بــا توجه به همين موضوع هيأت
اجرايي كميته ملي المپيك از مدتها پيش با اين سفر
مخالفت كرده بود اما حاال فدراســيون پزشكي ورزشي
از ســفر حدادي به آلمان براي جراحي خبر داده است.
اينطوركهاحمدمساجدي،سرپرستفدراسيونپزشكي
ميگويد ،حدادي تأكيد بر اين داشته كه پزشكي كه در
داخل كشور خارپاشنهاش را جراحي ميكند ،بايد به او
تضمين بدهد كه اين ورزشكار به موقع آماده بازگشت به
ميادين ميشود و به المپيك ميرسد اما اين تضمين از
سوي جراحان ايراني به او داده نشده است .مهمتر اينكه
مساجدي مدعي شده پزشــك آلماني معتمد حدادي

قول داده او را در كوتاهترين زمان ممكن به بهبودي كامل
برساند .حاال همين ادعا باعث شده تا انتقادهاي زيادي
به فدراسيون پزشكي و شــخص حدادي وارد شود .اين
منتقدان اعتقاد دارند حدادي اگر براي بهموقع رسيدن
تضمين ميخواهد ،بايد خــودش هم تضمين دهد كه
در المپيك مدال ميگيرد .جالب اينكــه اين انتقادات
با واكنش تند علينژاد ،معاون وزير ورزش همراه شــده
توگو با ايسنا اين چنين به
است .او روز گذشــته در گف 
منتقدان پاسخ داد« :فدراسيون پزشكي ورزشي متولي
اينكاراستوهزينههارابراساسوظايفحمايتدرماني
كه دارد ،پرداخت ميكند .در مورد موضوعات پزشكي
مادربزرگها هم صحبت ميكننــد و بايد اجازه بدهيم
متخصصان صحبت كنند و به مجموعه پزشكي كشور
احترام بگذاريم .اگر وزارت ورزش و كميته ميخواستند
تصميم بگيرند خيلي كارشناســي نبود اما تشخيص
پزشكان ما اين بوده اســت كه او به آلمان برود .از اينرو
هجمهبهورزشكارالمپيكيوفدراسيونپزشكيورزشي
دور از انصاف است».

اگر پرسپوليس عادت يك-هيچ بردن را حفظ كند امشب بهعنوان سرگروه صعود خواهد كرد

بعد از  2بــرد با ارزش مقابــل التعاون عربســتان ،حاال
پرسپوليسيها براي صعود به دور بعدي فقط به  2تساوي
از  2بازي باقيمانده نياز دارند .البته اگر سرخپوشــان به
دنبال صدرنشيني ميگردند احتماال به امتيازات بيشتري
نياز دارند و نبايد به اين 2امتياز اكتفا كنند .التعاون تا قبل
از رويارويي با پرسپوليس با 6امتياز كامل صدرنشين بود.
پرسپوليس از اين تيم6امتيازي6امتياز گرفت و حاال باالتر
از همه در صدر جدول قرار گرفته است .تيم يحيي امشب
مقابل الدحيل قرار ميگيرد كه تنها شكست سرخپوشان

موج سوم كرونا ،كشور را دربرگرفته و متأسفانه يكي از
شهرهايي كه با وضعيت وخيمي در اين زمينه مواجه
شده ،تبريز است .در اين شهر آمار بستريهاي كرونا
 4برابر شده و از 40نفر به روزانه 160نفر رسيده است.
اين آمار را معاون كل وزارت بهداشت داده ،اما معاون
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تبريز جزئيات بيشتري
در اين مورد مطرح كرده است« :با وجود رعايت 70
درصدي پروتكلهاي بهداشتي از سوي مردم ،اتفاقات
هفتههاي گذشته ازجمله افزايش مسافرتها به استان
و حوادث مرتبط با قهرماني تراكتور دليل افزايش آمار
ابتال به كرونا در اســتان است » .به اين ترتيب جشن
بيمحاباي هواداران پرشور تراكتور بعد از قهرماني در
جام حذفي بهعنوان يكي از داليل افزايش چشمگير
شيوع كرونا در اين شهر قلمداد شده است.
صد البته آنچه رخ داد رفتاري هيجاني بود كه مشابهش
را در همين ايــام از هواداران ليورپــول يا ناپولي هم
ديديم ،اما وجه غمانگيز داســتان ،ميتواند يادآوري
همه اصرارهاي مديران تراكتور براي تعطيلي كامل

مسابقات ليگ باشد .در حقيقت در طول وقفه كرونايي،
هيچ باشگاهي به اندازه تراكتور با ازسرگيري مسابقات
مخالفت نكرد .آنها بارها با دوگانه جام و جان ،جمالت
تراژيك و ترسناك ساختند و حتي توصيه كردند مقابل
اسم قهرمان ليگ نوزدهم عبارت «كادر درمان» درج
شود .با اين حال بعد از قهرماني تراكتور در جام حذفي
خبري از نسخههاي مديران باشگاه براي كنترل شور
و هيجان هواداران خودي نبود و از ســوي آنها تالش
چشمگيري براي جلوگيري از تجمع تيتيها ديده
نشد .كاش يك سرسوزن از آن همه تقال براي تعطيلي
مســابقات ،بعد از قهرماني حذفي تراكتور هم وجود
ميداشــت تا امروز بار اضافي به كادر بيگناه درمان
تحميل نشــود .كاش يكي از هزاران جملهاي را كه
بهار امســال براي تعطيلي ليگ به زبان آورديد ،بعد
از قهرماني تيم محبوب تبريــزي تكرار ميكرديد تا
بلكه مردم هوشيار شوند و تن به اين رفتار پرريسك
ندهند؛ اما افســوس كه همه توصيهها ،هميشه فقط
براي ديگران است.

را طي 4بازي گذشــته به اين تيم تحميل كرده است .در
بازي رفت  2تيم ،پرسپوليس در همان 15دقيقه ابتدايي
2گل غافلگيرانه خورد و ديگر نتوانست به بازي برگردد .آن
مسابقه روز 22بهمن  98در قطر برگزار شد و از اقبال بلند
پرسپوليس بازي برگشت هم دوباره در قطر برگزار ميشود.
در فاصله بازي رفت و برگشت  2تيم يك اتفاق جالب هم
رخ داده كه حضور رامين رضاييان در تركيب الدحيل است.
مدافع سابق سرخپوشان امشــب در سمت راست خط
دفاعي الدحيل قرار ميگيرد و جــدال او با همبازيهاي

سابقش ديدني خواهد بود .ديدار پرسپوليس با الدحيل
از ساعت 18:30امروز آغاز ميشود و 3ساعت بعد يعني
از ســاعت 21:30دو تيم التعاون و الشارجه در اين گروه
به مصاف هم ميروند .در گروه Dنيز از ساعت 18:30دو
تيم السد قطر و النصر عربستان به مصاف هم ميروند و از
ساعت 21:30سپاهان به مصاف العين امارات ميرود .اگر
در بازي نخست السد از حريفش امتياز بگيرد سپاهانيها
قبل از شروع بازي خودشــان به طور قطعي از رقابتها
حذف ميشوند.

يحيي :الدحيل مدعي قهرماني آسياست

سرمربي پرســپوليس در نشســت خبری پیش از دیدار با
الدحیل به تمجید از حریف قدرتمند خود پرداخت .يحيي
گلمحمدي پيرامون بازي امشــب گفت« :مقابل الدحیل
بازی داریم که مدعی صعود از گروه اســت و حتی میتوانم
بگویم مدعی قهرمانی در آسیاست .هر بازی که جلو میرویم
حساسیت بیشتر میشود .تیمهایی که در گروه ما هستند
همگی شانس صعود دارند و اين به جذابیت گروه اضافه کرده
است .فکر میکنم تا روز آخر این جذابیت ادامه داشته باشد».
يحيي درباره شرايط برگزاري مسابقات گفت« :طوالنی شدن
برگزاری مسابقات مقداری خستگی و رخوت در بازیکنان به
وجودآوردهاست15.ماهاستکهتیمتمرینمیکندومسابقه
میدهد و شرایط را سخت کرده اما برای همه تیمها اینطور
بوده است .ذهنیت بازیکنان پرسپوليس بزرگ بوده و این به
ما کمک کرده است .بازیکنان از بازی و بردن خسته نشدهاند
و هدف بزرگی را دنبال میکنند که شادی هواداران است».

  مرادمند :پس از امضا با استقالل
به باشگاه پرسپوليس رفتم

خريد جنجالي استقالل در گفتوگو با همشهري توضيح داده كه چرا دريك روز
سر از دو باشگاه رقيب درآورد

   وقتي «كادر درمان» فراموش شد

دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،از نقش جشن قهرماني تراكتور در تصاعد كرونا خبر داد
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اميرحسين اعظمي

خبرنگار

محمدحســين مرادمند ،يكــي از چهرههاي ويژه
فصل نقلوانتقاالت امسال بود؛ بازيكني كه ابتدا با
استقالليها صحبت كرد و تنها پس از چند دقيقه سر
از باشگاه پرسپوليس درآورد! او حاال استقاللي شده،
اما شوخي با او در فضاي مجازي هنوز ادامه دارد .او در
گفتوگو با همشهري ورزشي از داليل حضورش در
باشگاهپرسپوليسگفتهاست.
اينكه حاال قرار است پيراهن استقالل را
بر تن كني ،چه احساسي داري؟

براي همه فوتباليستها حضور در استقالل و پرسپوليس
يك اتفاق خاص است و من هم احســاس بسيار خوبي
دارم كه حاال عضوي از يك تيم ريشهدار و بزرگ هستم.
اميدوارم در استقالل عملكرد خوبي داشته باشم تا هواداران
و كادر فني هم از عملكردم راضي باشند.
فكر نميكني حضور در اســتقالل يك
چالش سخت براي تو باشد؟

رسيدن به استقالل اتفاق مهمي بود ،ولي طبيعتا اينكه چه
موقعيتي در تيم داشته باشم ،بسيار مهمتر است .من هم
دنبال يك چالش جديد بودم و فكر ميكنم انتخاب خوبي
انجام دادهام .من هميشه جنگيدن و رقابت را دوست دارم.
حاال چرا استقالل را براي ادامه فوتبالت
انتخاب كردي؟

اولين و مهمترين هدفم قهرمان شدن با استقالل در ليگ
برتر است .من ميدانم اين قهرماني چقدر براي هواداران
اهميت دارد؛ خصوصا در شرايطي كه استقالل چند فصل
قهرمان نشده است.
فكر ميكني با پيراهن استقالل به تيم
ملي هم برسي؟

من به اين موضوع فكر ميكنم ،ولي نگاه مربيان تيم ملي
هم مهم است .من بايد كيفيت خوبي از خودم نشان بدهم
تا شانس رسيدن به تيم ملي را هم داشته باشم.
بحث قرارداد بســتن تو با استقالل و
حضور در باشگاه پرســپوليس و از همه مهمتر آن
جمله معروفت ،حاشيههاي زيادي را ايجاد كرد .در
اين خصوص چه صحبتي داري؟

من دوســت ندارم درخصوص اين مسائل صحبت كنم

و كاري به حاشــيهها و حرفهايي كه بعضيها ميزنند،
ندارم .من قبال هم يكبار توضيح دادم كه چرا به باشگاه
پرسپوليس رفتم .من با استقالل قرارداد امضا كردم ،ولي
چون هنوز از شهرخودرو رضايتنامه نداشتم ،امكان نداشت
كه بحث خبر حضورم در استقالل رسانهاي شود .در آن
شرايط آقاي گلمحمدي با من تماس گرفت كه مذاكره
كنيم .او بزرگتر و مربي من بوده و نميتوانستم بهصورت
تلفني همه حرفها را بزنم و بگويم كه با استقالل قرارداد
امضا كردهام .من به ديدار گلمحمدي رفتم تا اين موضوع را

به او منتقل كنم .هنگامي كه وارد باشگاه پرسپوليس شدم،
آقاي رســولپناه در آنجا حضور داشت و همانجا شنيدم
آقاي گلمحمدي در محل تمرين تيمش اعالم اســتعفا
كرده است .وقتي اين موضوع را شنيدم بالفاصله باشگاه
پرسپوليس را ترك كردم و به خبرنگاران گفتم فردا تكليف
تيم جديدم را مشخص ميكنم؛ چون حقيقتا رضايتنامه
نداشتم .ميتوانيد از مسئوالن باشگاه استقالل سؤال كنيد
كه چه ساعتي با من قرارداد بســتند و قبل از حضور در
باشگاه پرسپوليس كارم با استقالل تمامشده بود.

10
درســت همان زماني كه قصرشيرينيهاي
ادامه از
صفحه اول جنگزده در ســرپلذهاب غافلگير شده
بودند ،چند افسر تخريبچي دشمن در قصرشيرين سربازان را به
خط كرده بودند .عنوان درس :تخريب با تي.ان.تي .اين درسي بود
كه۱۰۰هزار نفر را خانه خراب كرد .دشمن همه ساختمانهاي شهر
۱۰۰هزار نفري را با خاك يكســان كرد؛ جز مهديه و ساختمان
بهداري .مهديه را نگه داشتند براي آنكه صدام ملعون در آن نماز
بخواند و ساختمان بهداري را براي مداواي نيروهايشان.
اينها را علياكبر تعريف ميكند؛ روستازادهاي كه همراه صدها
روستايي ديگر به ارتفاعات پناه برده و در خفا شاهد ماجرا بودند.
آن موقع  ۱۰ساله بود« :آنجا محاصره شده بوديم؛  ۷شبانهروز .آن
شبي كه صدام حســين در مهديه نماز ميخواند ،زن جواني در
ارتفاعات در حال وضع حمل بود .دهانش را گرفته بودند تا جيغ
نزند و عراقيها پيدايمان نكنند .بچه به دنيا آمد و آن زن جان
باخت».
از نسل آفتاب

گزارشي از ناگفتههاي قصرشيرين؛ شهري كه جنگ در آن آغاز شد و به پايان رسيد

حماسه قصر

دشتذهاب ميآوردند .كسي حريفشــان نبود ،يك مداواي
مختصر سرپايي ميشدند .پزشــك ميگفت اعزام شوند به
بيمارستان ،اما آنها بازميگشتند به قصرشيرين تا سنگرها خالي
نماند».
تانكهاي سوخته و رهاشــده در دشتذهاب گواهي تاريخ آن
روزهاســت؛ يادگار مقاومت جوانهايي از نسل آفتاب؛ يادگار
آنهايي كه در اين دشت بيدفاع از جان مايه گذاشتند تا دشمن
را از خاكشــان برانند .حاال فاصلهها زياد است .كرباليي احمد
و همنسالنش آن حماســهها را ديدهاند و مثل گنجينه باارزش
در ســينه از آن محافظت ميكنند .در موردش باغرور و افتخار
حرف ميزنند و گفتن از آن روزها خستهشان نميكند .اما براي
نسل جديد اين صحبتها افسانههايي است كه ديگر تكراري
شده است .نســل جديديهاي قصرشيرين ،خاطرات شفاهي
را به ياد نميآورند يا دســتكم نميخواهند به ياد آورند .آنها
خواستههايشان فرق ميكند؛ تشــنه آباداني و رفاه هستند.
ميگويند«:جنگتمامشدورفت.االنچه؟!حاالكهجنگنيست.
اين شهر چرا آباد نميشود؟!»
غرفهدار «بازار عباسي» قصرشيرين ميگويد :صدها روستا مرده
و هنوز زنده نشده .ميپرسم :چرا؟ ميگويد :زمينهاي كشاورزي
بعد از جنگ هرگز آباد نشد.
مرزنشين

قصرشــيرين بعد از 4دهه با يكپنجم جمعيت قبل از جنگ به
حيات خود ادامه ميدهد؛ يعني 20هزار نفر .جنگزدهها ،آنها كه
رفته بودند سال 71به شهرشان ،به قصرشان بازگشتند؛ قصري
كه سوخته بود .ميرزا ثابت ميگويد« :خشت روي خشت نبود و
تا چشم كار ميكرد خاك بود و خاك .بر خاك سوختهاش بوسه
زديم و برايش سوگواري كرديم .خيليها طاقت اين همه ويراني را
نداشتند،باخودشانلجكردندوبازگشتند،امادلشانتابنياورد
و دوباره آمدند براي آباداني .قصرشيرين ساخته شد بعد از چند
سال زحمت ،اما هيچوقت مثل سابقش نشد».
خيلي از جوانها مهاجــرت كردهاند به شــهرهاي ديگر ،اما
سالخوردهها ماندهاند« :مرزداري در خون اين مردم است .آبا و
اجداد ما هيچوقت اين خاك را رها نكردهاند .ما هم دلبستهايم به
اين مرز و بوم .اين رودخانه اروند آرام حال ما را خوب ميكند .براي

ماها كه آن روزهاي سخت را ديدهايم و از دست دادن خاكمان را
شاهد بودهايم ،جاي شكرش باقي است كه شهر هست .اما نسل
جديدخواستههايشانفرقميكند؛باالخره4دههگذشتهودنبال
زندگي آرام هستند».
طباخ قصرشيرين هر روز آفتاب نزده كركره دكان 8-9مترياش
را باال ميدهد و تا نزديكي ظهر با مگسها سر و كله ميزند .كلهها
در ديگ ميجوشند و مشتري يكي در ميان است .طباخ 28ساله
است؛متولدقصرشيرين«:مرزبهخاطركرونابستهشده.آنروزها
بهتر بود ،اما االن نصف كلهها به فروش ميرسد و باقي روي دستم
باد ميكند .با اين حال ،ضرر نميكنم .دخل و خرج روزمرهام تامين
شود ،كافي است ».كاوه ميگويد5« :سال در تهرانپارس پايتخت
طباخي كردم و حسابي كارم رونق داشت».
او نتوانســت در آن غربت دوام بياورد« :همه خانوادهام اينجا
هستند ،كجا بروم » .حســين از معدود افرادي است كه همه
خانواده او در قصرشيرين ماندهاند و مهاجرت نكردهاند .اينجا هر
كسي نامخانوادگياش را بگويد ،خاندانش را ميشناسند و تقريبا
هر خاندان قديمي در محلهاي خاص زندگي ميكنند .از حسين
ميپرسم :فاميلت در كدام محله هستند .ميگويد« :پدر ،مادر،
برادرم و پدربزرگ و عموهايم در محله باال هستند ».ميگويم:
محله باال كجاست؟ ميگويد« :گلزار شهداي قصرشيرين!»
قصرشــيرينيها ميگويند در بحبوحه اشغال اين شهر حدود
900غيرنظامي زير آتش دشمن شهيد شدند.
امثال حسين هم در اين شهر بســيارند؛ جوانهايي كه حتي
پيشــنهادهاي وسوســهانگيز كار و تجارت در آن سوي مرز
مجابشان نميكند دل از ديارشان ب َِكنند .سبزيفروش35ساله
مثلبلبلعربيحرفميزند؛كپريبرايخودشساختهدرگوشه
خيابان .تيغ آفتاب شاخ و برگهاي خشك را ميدرد ،حرارت از
روي سبزيها ميجوشد و به شكل خطهاي نامرئي كج و معوج
باال ميآيد .محمد مثل شمع در حال آب شدن است؛ عرق از تمام
جانش سرازير شده .مرتب با چفيه پيشانياش را خشك ميكند:
«شوري چشمانم را ميسوزاند .بهخاطر همين كمسو شدند .اين را
از خودم درنميآورم .چشمپزشك گفت مراقب قطرههاي عرق
پيشانيام باشم كه در چشمم نرود ».سبزيفروش جوان 2سال
در نجف بوده ،آنجا در يك هتــل كار ميكرده و به گفته خودش
درآمدش 4-5برابر اينجا بوده« :قصرشيرين از نجف هم گرمتر

ميآمد؛ زهره ترك ميشديم؛ زهرهترك بهمعناي واقعي .با چشم
خودم ديدم كه يك كودك و يك دختر جوان از ترس مردند».
دشت سكوت

است .آنجا كارم زير كولر بود؛ سخت هم نبود ،اما راستش به دلم
نميچسبيد .براي هر كسي هيچ جاي دنيا شهر خودش نميشود.
اينجا حالم بهتر اســت .نه اينكه از اين شرايط راضي باشم؛ نه.
معتقدم كه حق ما بيشــتر از اينهاست .كال حق همه جوانهاي
كشورم بيشتر از اين اســت .اما چه كار كنم در عراق آرام و قرار
نداشتم».
لقمهاي در دهان دشمن

به گواهي نقشه جغرافيا ،بخش زيادي از قصرشيرين در دل كشور
عراق است .مرز خسروي در نوك پيكان است و 15كيلومتر با اين
شهر فاصله دارد .محليها ميگويند يكي از داليل اصلي سقوط
قصرشيرين موقعيت جغرافيايي آن بوده است.
از قصرشيرين تا مرز خسروي صدها روستا وجود داشته كه حاال
اثري از آنها نيست و بعد از ويراني احيا نشدند.
در مسير قصرشيرين به مرز خســروي ،ساختمان سوختهاي
هست كه اطرافش را تانكهاي جزغاله محاصره كردهاند .تنها
اثري كه از جنگ ميتوان پيدا كرد همين ويرانه سياه است كه
روي تپهاي بيرون قصرشيرين ،آوارش ،وحشت غريبي در دلها
ميريزد .همزمان با حمله عراق ،اين ساختمان يك بيمارستان در
حال تاسيس بود؛ بيمارستاني كه هيچگاه بيمارستان نشد ،هرگز
بيماري بهخود نديد؛ چون خمپارهها امانش ندادند .مرز برهوت
است.هيچعابريدرآنترددنميكندوكاميونهاتاچندكيلومتر
صف كشــيدهاند .در محمولهها همهچيز پيدا ميشود؛ ميوه و
ترهبار ،ميلگرد ،شيشه ،چاي ،پارچه و . ...راننده يكي از كاميونها
ميگويد« :اجازه نميدهند وارد كشور عراق شويم .آنها لب مرز
محمولهها را بار كاميونهاي خودشان ميكنند و ميروند».
در مرز خسروي مرد ميانسالي به نام علي شرف تعريف ميكند كه
7ماه قبل از اشغال كامل شهر ،قصرشيرين بارها بمباران هوايي
شد« :جنگ در اين شهر 7-8ماه زودتر شروع شد .قصرشيرين
مثل لقمهاي بود در دهان دشمن .براي اشغالش ميتوانست از
همه180كيلومتر مرز مشترك استفاده كند كه اين كار را هم كرد.
ميخواهم بگويم يكدفعه چشم باز كرديم و ديديم دورتا دورمان
عراقي است .آن موقع 10ساله بودم .صدها تانك با هزاران نيروي
تا دندان مسلح ،جلوي چشمانمان از روي تفنن آدمها را به تير
برق ميبستند و تيرباران ميكردند .ميدانيد چه بر سر ما بچهها

قصرشيرين 2بار اشغال شد .نيمه مرداد  ،59اوايل جنگ شهر
سقوط كرد و يك ســال بعد 20فروردين 60آزاد شد .بعد از آن
ي بود .جنگ هنوز ادامه داشت و فرصتي
قصرشيرين پايگاه نظام 
براي آباداني وجود نداشت؛ با اين حال تعداد كمي از مردم به شهر
بازگشتند .سال 6 ،67روز بعد از امضاي قطعنامه 598و اعالم
آتشبس ،مردم آرامآرام به شهر بازميگشتند كه منافقين با
پشتيباني صدام به كشــور حمله كردند .قصرشيرين دوباره
اشغال شد و نيروهاي دشمن در اندك زماني تا 145كيلومتر به
خاك كشور نفوذ كردند .آنها ايراني بودند ،اما همپيمان دشمن.
عباسي از نيروهاي مردمي قصرشيرين است  .او ورود منافقين را
اينطور ترسيم ميكند« :از 5هزار نفر بيشتر بودند .صدها تانك،
نفربر ،آمبوالنس و اتوبوس ،ارتش بزرگي تشكيل داده بود .نيروي
هواييعراقهمازآنهاپشتيبانيميكرد.ميگها(جنگنده)سايه
انداختهبودندرويشهرومنافقينبابمبارانآنهابدرقهميشدند.
قصرشيرين سريع سقوط كرد .وقتي اين ارتش به دشتذهاب
رسيد ،باور كنيد جاي سوزن انداختن نبود .هر كسي كه محاسن
داشت را به شهادت ميرساندند .از چنگ دشمن فرار كردم و
خودم را به سرپلذهاب رساندم .مردم باخبر شده بودند و آماده
براي مقاومت .به آنها گفتم كه ريشها را بتراشيد و گرنه تيرباران
ميشويد! فرياد ميزدند براي آزادي ما آمدهاند؛ آن هم با توپ
و تانك .هر كسي مخالفت ميكرد ،فاتحهاش خوانده بود .يادم
هستحرفهايمردمخيليازمنافقينرادچارترديدكردهبود».
منافقين ظرف مدت كوتاهي شهرهاي قصرشيرين ،سرپلذهاب،
كرند غرب و اســامآباد غرب را اشغال و تخريب كردند .آنها به
سرعت از مسير بزرگراه به ســمت كرمانشاه در حال پيشروي
بودند .عباســي همراه تعداد زيادي از مردم ،اسالمآباد غرب را
ترككردندوبهتنگهچهارزيررسيدندكه30كيلومترباكرمانشاه
فاصله دارد« :در اتفاعات چهارريز پناه گرفتيم و منافقين به دشت
رسيدند .همه دشت پر از نيرو و خودروهاي نظامي شده بود .ما از
باال شاهد بوديم كه ارتش ايران چطور آنها را بلعيد .نيروهاي ارتش
و سپاه از پشت سر دشمن هليبرن(پياده شدن نيرو از بالگرد)
كردند .بعد هوانيروز تانكها را بمباران كرد .باالي آن ارتفاعات،
تماشاي چنين صحنههايي غرورآفرين بود .منافقين كه قرار بود
48ساعتهبهتهرانبرسند،نتوانستندازتنگهچهارريزعبوركنند
و زمينگير شدند .دشمن متواري شده بود .آنها قرصهايي همراه
داشتندكهبعدازشكستازآناستفادهكردند؛قرصهاييكهبين
مردم بهعنوان قرص مرگ معروف شده بود و به محض خوردن آن
ميمردند .بعد از اين عمليات كه به مرصاد معروف است ،دشت پر
از جنازه بود؛ جنازه منافقاني كه خودكشي كرده بودند».
بعدازعملياتمرصاددرهشتممرداد67جنگتماموقصرشيرين
دوباره آزاد شــد .حاال تنگه مرصاد با تانكهاي ســوخته و
بالگردهايش يادگار آن روزهاست.
دشت وســيع مرصاد ســكوت پرمعنايي دارد؛ انگار صداي
گلولهباران را در دلش حبس كرده باشد.

عكس :همشهري /حامد خورشيدي

شهريور ۵۹؛ قصرشيرين ديگر سقوط كرده و بعثيها در شهر
رژه ميروند .خيليها غافلگير شدهاند و حاال در چنگ عراقيها
هستند؛ زن ،مرد ،بچه ،پير و جوان .اين جنگ قانون ندارد با اسرا
هر جور دلشان بخواهد رفتار ميكنند؛ برخي به اسارت ميروند،
عدهاي شكنجه ميشوند ،گروهي را به ستون ميبندند و تيرباران
ميكنند و گاهي هم بعثيها از اين همه وحشــيگري به تنگ
ميآيند دست از سر عدهاي برميدارند تا بروند به امان خدا.
حرفحسابدشمن،فحاشيواهانتاست.حاجمحمد ۸۰سالرا
رد كرده و اينها را مو به مو بهخاطر دارد .او در جمع اسراي شهريور
بوده؛ آخرين نفرات .وقتي خاطــرات را تداعي ميكند ،لرزش
دستانشچندبرابرميشودوخشمدرچشمانكمسويشميدود:
«سر جوانمردان زير چكمه دشمن بود .با چشم خودم ديدم كه
عدهاي با دست خالي مردانه جنگيدند و شهيد شدند .اسرايي كه
تاباهانترانداشتند،واكنشنشانميدادند،قنداقهابيرحمانه
بهسمتشانميرفت،رويزمينكهميافتادند،عراقيهاباچكمه
سرهايشان را لگد ميكردند و بعد تير خالص .با هر شليك فرياد
جيغ و شيون گوش آسمان را كر ميكرد .قيامت بود آن روزها.
آخر دنيا بود».
پشت دروازه شهر كه به دشتي بيانتها و سوزان منتهي ميشود،
نيروهاي پراكنده مردمي و نظامي هنوز اميد دارند براي نجات
قصرشيرين.
مقاومتدربيابانهاياطرافشهريكههوايشهريورش۴۲درجه
سانتيگراد را رد ميكند و آن هم زير آتش توپخانه دشمني كه
جنون تخريب لحظهاي امانش نميدهد.
با كدام انگيزه ممكن است! كرباليي احمد بهخاطر ميآورد كه در
همين دشتذهاب كه چند كيلومتر با قصرشيرين فاصله دارد،
چگونه آدمها به گلوله بسته ميشدند« :همه سرباز بودند؛ نظامي
و مردمي فرقي نداشــت؛ جوانهايي از مشهد ،تهران ،شيراز،
اصفهان و . ...نخستينبار بود به استان كرمانشاه ميآمدند ،اصال
نميدانستند قصرشيرين چه شكل و شمايلي دارد ،اما برايش
تا پاي جان ميجنگيدند .زخميهاي قصرشيرين را به بهداري
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نقشههاي مجلس براي برجام

كافه مجلس
تماشاگري مجلس انقالبي

حسينعلي شهرياري ،نماينده زاهدان در مجلس خطاب به محمدباقر
قاليباف گفت :در چندماه گذشته مجلس چهكار كرده است؟ قيمتها
چند برابر شده و كسي جوابگو نيست .تماشــاگر بودن مجلس براي
نمايندگان انقالبي قابل تحمل نيست.به گزارش خانه ملت ،او در نطق
مياندستور خود خطاب به رئيس قوه مجريه با بيان اينكه كشور انقالبي
با مردم انقالبي ۴۲سال تحريم و 8سال دفاعمقدس را تحمل كردند تا
رئيسجمهور انقالبي با تفكر انقالبي داشته باشند ،ادعا كرد :متأسفانه
اين تفكر در دولت شما وجود ندارد .وي افزود :مردم در رنج و مشقت
زيادي بهسرميبرند و هر روز شاهد افزايش بيرويه قيمتها هستيم كه
در بعضي موارد مواد غذايي 4برابر شده است .بگذريم كه يك اتومبيل
يكشبه افزايش قيمت پيدا ميكند.

تشكيل فراكسيون مستقلين واليي در مجلس يازدهم

هنوز هم دير نشده است

كمال عليپور ،نماينده قائمشهر در نطق مياندستور خود گفت :سال
گذشــته نظام ســلطه اينگونه وانمود ميكرد ملت ايران 40سالگي
انقالب را نخواهد ديد و انقالب به بنبست ميرسد و كساني نيز اسير
جنگ رواني دشمن شدند ،اما رهبر فرزانه انقالب برنامه قرن آينده و
گام دوم انقالب را ترسيم كردند .يكي از الزامات گام دوم ،مجلس تراز
انقالب است .مجلس انقالبي عالوه بر داشتن استانداردهاي عمومي
الگوهاي مردمســاالري بايد داراي يك سري مختصات و ويژگيها از
جنس ماهيت انقالب اســامي هم باشــد.به گزارش خانه ملت ،اين
عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به يكســال مهلت دولت تا
پايان  ۱۴۰۰گفت :هنوز هم دير نشده است .درست است درآمد كشور
كاهش داشته و قدرت خريد خانوادههاي ايراني نسبت به سال گذشته
كاهش يافته ،اما يكسال از عمر دولت باقي مانده است.

اعالم وصول طرح اصالح نظارت بر رفتار نمايندگان

در نشست ديروز مجلس ،طرح اصالح قانون نظارت بر رفتار نمايندگان
اعالم وصول شد .به گزارش خانه ملت ،طرح حمايت از مالكيت صنعتي،
طرح اصالح موادي از آييننامه داخلي مجلس و قانون نظارت بر رفتار
نمايندگان ،طرح اصالح موادي از قانون تاسيس و اداره مراكز و مدارس
غيردولتي و طرح احكام كلي قانون بودجه ۱۴۰۰طرحهایی بودند كه
در پايان جلسه ديروز مجلس اعالم وصول شدند.

خبرهاي كوتاه
برنامهريزي براي سفر
ظريف از آفريقا تا اروپا

مركز پژوهشهاي مجلس يازدهم تحت رياست عليرضا زاكاني پيشنهاد داده
تا در چارچوب تقويت گامهاي كاهش محدوديتهاي هستهاي ،وضعيت تمامي
برنامههاي هستهاي ايران به قبل از توافق هستهاي سال ۱۳۹۴بازگردد
ســايه اقــدام آمريــكا و
ي مكانيسم ماشه
مجلس فعالساز 
بر سر جلسه علني ديروز
بهارستان مجلس سنگيني ميكرد و به
محور اصلي موضعگيريهاي نمايندگان
بدل شده بود .اقدام متقابل عليه آمريكا،
مكانيســم ماشــه ،برجــام و آمريــكا
پرتكرارترين واژگانــي بودكه در صحن
بهارستان باز تكرار شد.
اگرچه بحث فعالسازي مكانيسم ماشه
توســط آمريكا واكنشها و تحليلهاي
متفاوتي را در نشســت ديــروز مجلس
دربر داشــت اما مذمت رويكرد آمريكا
در قبال ايران از يكســو و بيثمر بودن
مكانيســيم ماشه از ســوي ديگر محور
مشترك موضعگيريها ،از نطق پيش از
دستور رئيس مجلس گرفته تا تذكرات،
نطقها و حتي اظهارنظر توييتري ديگر
نمايندگان را شامل ميشد.
ترامپ يا بايدن فرقي ندارد

محمدباقر قاليبــاف ،رئيس مجلس در
آغاز نشست ديروز به بحث اقدام متقابل
عليه آمريكا اشاره كرد و گفت :كميسيون
امنيت ملي پس از شكســت آمريكا در
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حوزه حقوقي و سياســي ،حركتهاي
يكجانبه آمريكا را رصــد كند و اقدامات
متقابــل الزم را براي صيانــت از منافع
مردم با جديت پيگيري کرده و به صحن
ارائه دهد.
او ديروز در نطق پيش از دســتور جلسه
علني مجلس ادامه داد :تجربه اين مدت
نشــان داده که هرگاه در برابر اقدامات
خصمانه آمريكا منفعل عمل كرديم فشار
تحريمي بيشتري به معيشت مردم وارد
شده؛ لذا ضروري است با اقدامات فعاالنه،
هوشمندانه و مؤثر اجازه نداد بيش از اين
به مردم فشار بيشتري وارد شود.
وي ادامه داد :در همين راســتا ضروري
اســت كميســيون امنيت ملي پس از
شكســت مفتضحانه آمريــكا در حوزه
حقوقي و سياسي ،حركتهاي يكجانبه
آمريكا كه موجب اعتراض ديگر كشورها
و جامعه بينالمللي نيز هســت را رصد
كند و اقدامــات متقابــل الزم را براي
صيانت از منافع مردم با جديت پيگيري
کرده و به صحن ارائه دهد.
به گــزارش خانه ملــت ،رئيس مجلس
افزود :اينكه ترامپ رئيسجمهور شود يا
بايدن ،هيچ فرقي در سياست اصلي ضربه

همزمان با ورود نمايندگان به تدوين طرح مقابله با آمريكا؛ مركز پژوهشهاي مجلس
نيز طرحي را بهعنوان طرح پيشنهادي براي مقابله با اقدامات يكجانبه و خصمان ه
آمريكا تهيه و ارائه كرده است .در اين طرح پيشــنهادي كه نخستين طرح مركز
پژوهشهاي مجلس يازدهم تحت رياست عليرضا زاكاني است ،پيشنهاد شده که در
چارچوب تقويت گامهاي كاهش محدوديتهاي هستهاي ،وضعيت كليه برنامههاي
هستهاي ايران به قبل از توافق هستهاي سال ۱۳۹۴بازگردد .ضمن آنكه دسترسي
آژانس بينالمللي انرژي اتمي از طريق فناوريهاي مدرن نظارتي و برخط و حضور
طوالنيمدت نمايندگان آژانس بينالمللي انرژي اتمي در كشور طي حداكثر 2هفته
متوقف شــود .در اين گزارش همچنين عنوان شده درصورتيكه به هر نحو تمام يا
بخشي از مفاد قطعنامههاي سابق شوراي امنيت عليه ايران در موضوع هستهاي
اجرا شود ،برجام از لحاظ قانوني بياعتبار بوده و دولت مكلف است اجراي آن را در
عمل نيز متوقف كند.

سران كشورها امسال بهخاطر كرونا فرصتي براي مالقاتهاي حاشيه مجمع سازمان ملل ندارند

آخرين سخنراني روحاني در سازمان ملل

بيماري كرونا مقامــات عالي كشــورها را از حضور در
نيويورك بازداشــته و جاي آن را به ويدئوهاي روساي
جمهور ،پادشاهيها و امراي كشورها داده است .براساس
تصميم دبيرخانه سازمان ملل ،اظهارات رهبران جهان در
اين دور از نشست از قبل ضبط شده است .از نمايندگان
هر كشور عضو ،كشور ناظر و اتحاديه اروپا خواسته شده
بود سخنرانيهاي ضبطشده خود را به مقر سازمان ملل
ارائه كنند .با وجود اين ،هنگام پخش سخنرانيها سالن
مجمع خالي نخواهد بود .اين ويدئوها توسط يك نماينده
از هر كشور كه در سالن حضور فيزيكي خواهد داشت به
رئيس ارائه خواهد شد.
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريكا ،دومين ســخنران

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در
پاسخ به سؤالي درباره ادامه رايزنيهاي ايران
و كرهجنوبي جهت وصول طلب ايران از اين
كشور و آزادي داراييهاي بلوكه شده ايران
در اين كشور آسيايي گفت :پيشرفتهايي
حاصل شــده ولي آنچه براي ما مهم است
اقدام است نه كالم ،ما از تمامي امكانات خود
استفاده ميكنيم تا حقوق ملت ايران حفظ
شود .به گزارش ايســنا ،سعيد خطيبزاده
همچنين در مورد ســفر ظريف بــه اروپا و
برخي از حواشــي ايجاد شده در اين زمينه
گفت :سفر آقاي ظريف از آفريقا تا اروپا در
حال برنامهريزي است و بعيد ميدانيم كه
به خاطر مســائل لجستيكي و پروتكلهاي
كرونايي بهزودي انجام شود ،گرچه برخي
افراد در ايــن ارتباط از هيــچ ،يك چيزي
ميسازند.

رئیــس مجلــس :ضروری اســت
کمیسیون امنیت ملی پس از شکست
مفتضحانه آمریکا در حوزه حقوقی و
سیاسی حرکتهای یک جانبه آمریکا
که موجب اعتراض دیگر کشورهای
جامعه بین المللی نیز هست را رصد
کند و اقدامات متقابــل الزم را برای
صیانــت از منافع مردم بــا جدیت
پیگیری و به صحن ارائه دهد
زدن به ملت ايران حاصل نخواهد شــد،
پس الزم است روي قويشدن ملت ايران
تمركز كنيم و پيــروزي واقعي را زماني
اعالم كنيم كه اقتصــاد و مردم ما قوي
شده باشند و احســاس كنند در زندگي
آنان تغييرات ملموس ايجاد شده است.

عكس :خبرگزاري خانه ملت

ذبيحاهلل اعظمي ،عضو كميسيون كشــاورزي از تشكيل فراكسيون
نمايندگان مستقلين واليي با حضور نمايندگان مستقل و اصالحطلب
در مجلس يازدهم خبر داد.او در گفتوگو با ايسنا بيان كرد :حدود چند
وقت پيش برخي از دوستان در مجلس اقدام به برنامهريزي و پيگيري
براي تشكيل فراكسيون مستقلين واليي كردند ،بنده نيز بهعنوان يك
عضو در اين فراكسيون ثبت نام كردم .اميدواريم اين فراكسيون بتواند
گامهاي مثبتي در حوزه مسائل اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و اشتغال
بردارد .وي در ادامه اظهار كرد :در اين فراكسيون افراد زبده و خبرهاي
حضور دارند؛ تــاش ما براي برنامهريزي و تــاش مجدانه براي حل
مشكالت مردم است.

سخنرانيهاي هفتاد و پنجمين اجالس
سياست
خارجي مجمع عمومي سازمان ملل از امروز ساعت
9صبح به وقت نيويورك و  16:30به وقت
ايران آغاز ميشــود .حســن روحانــي ،رئيسجمهور،
سيزدهمين مقامي است كه سخنراني او در اين دوره از
اجالس پخش خواهد شــد .اين هشــتمين و آخرين
سخنراني روحاني در طول 2دوره رياستجمهوري وي در
اجالس مجمع عمومي سازمان ملل خواهد بود .برنامه
روحاني در نوبت صبح روز نخست اجالس ،بعدازظهر به
وقت ايران ،پخش خواهد شد .دســتور كار اين دوره از
اجالس يك تفاوت اساسي با ادوار مجمع عمومي سازمان
ملل دارد و آن غيرزنده بودن سخنرانيهاســت .شيوع

سياست
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تذكر با چاشني مكانيسم ماشه

احد آزاديخــواه ،نماينده مالير از ديگر
نمايندگانــي بود كه درباره مكانيســم
ماشه از تريبون مجلس صحبت كرد .او
در تذكري در جلسه علني ديروز با اشاره
به ادعاي آمريكا براي بازگشت تحريمها
عليه ايران اظهار كرد :استكبار رسما ظلم
ميكند .اين ظلم ّبين و آشكار به بشريت
است .وي ادامه داد :حتما نمايندگان به
اين اقدام وحشيانه شخصيتهاي مدعي
آمريكا در جاي خود پاســخ مناســبي
خواهند داد.
عباس گودرزي نيز در جريان نشســت
علني ديروز مجلس در واكنش به ادعاي
آمريكا براي بازگشت به تحريمها عليه
آمريكا در تذكري گفت :الزم اســت در
محكوميت افزونطلبي و زيادهخواهي
آمريكا و تهديد به اعمال مكانيسم ماشه
اين توضيح را بدهم كه مكانيسم ماشه

اجالس هفتــاد و پنجم ،پــس از رئيسجمهور برزيل،
خواهد بود .روساي جمهور تركيه ،چين ،روسيه و امير
قطر نيز قبل از روحاني سخنراني خواهند كرد .بالفاصله
بعد از ايران ســخنراني امانوئل مكرون ،رئيسجمهور
فرانسه ،پخش خواهد شد.
به گزارش همشــهري ،بيماري كرونــا مالقات مقامات
كشورها با يكديگر را در حاشيه اجالس نيز لغو كرد .سال
گذشته رئيسجمهور در حاشيه مجمع عمومي سازمان
ملل عالوه بر ديدار با آنتونيو گوترش ،دبيركل ســازمان
ملل ،با سران و مقامات عاليرتبه 15كشور جهان ديدار
و گفتوگو كرد .ازجمله مهمترين اين ديدارها ،ديدار با
صدراعظم آلمان ،رئيسجمهور فرانســه و نخستوزير
انگلستان بود .امسال ولي ديداري برگزار نخواهد شد.
از ايران مجيد تختروانچي ،نماينده كشورمان در سازمان
ملل متحد ،در مجمع عمومي سازمان ملل حضور خواهد
داشت.

حاصل اعتماد به دشمن است .هر كشور و
ملتي كه به دشمنش اعتماد كند متضرر
ميشود ،اعتماد به خدا و سنن آفرينش
و بياعتمادي به دشــمن و شناخت او،
2عامل اصلي در عزت و سرافرازي ملت
است.
او ادامه داد :قطعا ماشه بدون تير خواهد
بود .دشــمن هر غلطي تا امروز خواسته
كرده ،تنها راه اين اســت كه ملت ايران
خودش را قوي كنــد و ايــن اتفاق در
حال رخدادن است .همچنين سيدعلي
موســوي ،نماينده ملــكان در مجلس
شوراي اسالمي در تذكري گفت :طرح
ماشه آمريكا با شكســت مواجه خواهد
شد.

بحــث مكانســيم ماشــه و اهميت آن
نزد نماينــدگان چنان بــود كه برخي
نمايندگان در همان نشست بهارستان
از طريق شبكههاي مجازي در اين وادي
فعال شدند و اظهارنظر كردند؛ چنان كه
مصطفي ميرســليم ،نماينده تهران در
واكنش به فعالســازي مكانيسم ماشه
در حســاب كاربري خود در توييترش
با هشــتگهاي آمريكا و برجام نوشت:
«اقدام مذبوحانهآمريكا در شــليك تير
خالص بهبرجام ،غيــر از اثبات عناد و
لجاجت و كينهتوزي اين دولت مستكبر،
نشــاندهنده ضرورت اتحاد جهاني بر
به انــزوا كشــاندن دولــت خودكامه
آمريكاست».

«دادگاه دريايي»
تشكيل ميشود
وزارت دادگســتري اليحه پيشنهادي قوه
قضاييه در زمينه تشــكيل دادگاه دريايي را
كه بهمنظور رفع خأل قانوني موجود در اين
زمينه تهيه شده ،جهت سير مراحل بررسي
به كميسيون لوايح هيأت دولت ارائه كرد .به
گزارش ايلنا ،مطابق اين پيشنهاد بهمنظور
رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون ،دادگاه
دريايي در حوزه قضايي شهرســتان تهران
و حوزه قضايي استانهاي ساحلي تشكيل
ميشــود .همچنين تعيين حــوزه قضايي
محل تشكيل دادگاه دريايي در استانهاي
ســاحلي و تعداد شــعب آن به تشــخيص
رئيس قوه قضاييه تعيين ميشــود .قضات
دادگاه دريايي كه با حكم رئيس قوه قضاييه
منصوب ميشوند ،بايد ضمن داشتن حداقل
 5سال سابقه قضاوت در دادگاههاي عمومي
حقوقي ،دورههاي آموزشي داخلي و خارجي
مربوط را گذرانده باشند.
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ماجرای لغو دوركاري در ايران از كجا شروع شد؟

حدود 10روز قبل انوشــيروان محســني بندپي،
اســتاندار تهران بهعنوان نماينده عالــي دولت در
پايتخت ،خواستار پايان دادن به دوركاري كاركنان
دستگاههاي اجرايي از ابتداي ماه مهر و بازگشت به
كار حضوري آن دسته از كارمنداني شد كه بيماري
زمينهاي ندارند .استانداري تهران در ماههاي گذشته
مرجع اصلي اطال عرسانی درباره تمديد دوركاري در
تهران بوده اســت .امروز آخرين روز شهريور است و
اگرچه مسئوالن هنوز بهطور رسمي در اين زمينه
اعالم نظــر نكردهاند اما پيگيريهاي همشــهري
نشــان ميدهد تعدادي از ســازمانهاي دولتي به
كارمندانشــان اعالم كردهاند كه از اول مهر سركار
حاضر باشــند .تعدادي از كارمندان ســازمانهاي
مختلف در تماس تلفني با همشهري گفتهاند كه به
آنها اعالم شده درصورتي كه از اول مهر سركار حاضر
نشوندبرايآنهاغيبت منظور شدهوازحقوقشانكسر
ميشود .ستاد ملي مقابله با كرونا هنوز درباره اينكه
شهريور پايان دوركاري يكسوم كاركنان دولت است
يا اينكه اين دوركاري تمديد ميشود اعالم نظر رسمي
نكرده ،اما كم نيستند كارشناسان بهداشتي و درماني
كه معتقدند در صورت لغو دوركاريها در شــرايط
كنوني بايد شاهد افزايش بيش از پيش تعداد بيماران
مبتال به كرونا بود .در عين حال موافقان پاياندادن
به دوركاري كه تعدادشــان كم نيست ،ميگويند
روشهايي مثل استفاده از ماسك و شستن مرتب
دستها ميتواند جايگزيني براي دوركاري باشد .اين
گروه معتقدند پيامدهاي دوركاري براي بهرهوري
سازمانها و اقتصاد سنگين شده و تداوم آن به شكل
لهايي مشابه آنچه در
كنوني خسارتبار است .استدال 
زمان بازگشاييهاي دور اول شنيدهايم.
نگاهموافق؛ادارههاتنهامراكزتجمعمردمنيستند

مصطفي قانعي ،عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله
با كرونا درباره لغــو دوركاري كارمنــدان ادارهها در
شهرهايي كه در وضعيت قرمز قرار دارند به همشهري
ميگويد« :اينكه تصور كنيم تا يكماه ديگر كرونا با
محدودسازيها تمام ميشود تصور درستي نيست.
برخي كشورها چنين تصوري داشــتند و با اجراي
سياستهاي سختگيرانه در اين حوزه تالش كردند
بيماري را مهار كنند اما موفقيت چنداني بهدســت

نياوردند .بنابراين نبايد تصور كرد كه دوركاري كمكي
به پاياندادن شيوع بيماري ميكند».
عضو هيأت علمي و فوق تخصص ريه دانشگاه علوم
پزشــكي و خدمات بهداشــتي درماني بيمارستان
بقيهاهلل معتقد است مسئوالن كشور بايد به اين فكر
كنند كه اگر شيوع بيماري ادامه پيدا كرد به چه شكل
اقتصاد كشور را اداره كنند تا جامعه دچار مشكل نشود:
«ترديدي در اين نيست كه هرچه فاصله فيزيكي مردم
از هم بيشتر باشد يا تعداد مراكز تجمع افراد كمتر شود،
شانس انتقال بيماري نيز كمتر ميشود ،اما بايد درنظر
داشت تنها مراكز تجمع افراد در ادارهها نيست بلكه
اتوبوسها ،مترو ،پاساژها و دهها مركز ديگر از مراكزي
هستند كه تجمع مردم در آنها بعضا از ادارهها و سازمان
نيز بيشتر است .مردم در همه اين مراكز تردد دارند».
ي تنهــا راه موفقيت مقابله با انتقــال ويروس از
قانع 
فردي به فرد ديگر را استفاده از ماسك و شستن مرتب
دستها ميداند و به همشهري ميگويد« :اگر از ماسك
استفاده شود و مردم دستهاي خود را به شكل مرتب
بشويند ،شانس انتقال بيماري از فردي به فرد ديگر تا
5درصد كاهش مييابد .از اين رو رعايت پروتكلهاي
بهداشتي و توجه به اجراي آنها اهميت بااليي دارد».
او در ادامه با ارائه پيشفرضي درباره اينكه اگر بيماري
كرونا مهار شود و مردم اجراي پروتكلهاي بهداشتي
را كنار بگذارند ،شيوع آنفلوآنزا در راه است و ممكن
است با همهگيري اين بيماري روبهرو باشيم ،ميگويد:
«از نظر علمي ماسكزدن ميتواند به اندازه واكسن
زدن مؤثر باشد ،بنابراين اگر فكر ميكنيم كه واكسن
ميتواند ما را از بيماري در امــان نگه دارد بايد گفت
كه زدن ماسك به اندازه واكسن و حتي بيشتر از آن
اهميت دارد».
قانعي ادامه م 
يدهد« :در كميته علمي ســتاد ملي
مقابله بــا كرونا درباره تــابآوري مــردم و رعايت
دستورالعملهاي بهداشتي بحث شده است .به اين
نتيجه رسيدهايم كه وقتي مسئلهاي طوالني ميشود،
حساسيت مردم براي رعايت بهداشت فردي به حداقل
ميرسد .مردم در ابتدا توصيهها را بهدليل ترسي كه
از بيماري داشــتند جدي ميگرفتند اما اين نگراني
رفتهرفته كاهش پيدا كرده اســت ».او بــر اين باور
است كه بايد روشهاي متقاعدسازي مردم به رعايت
دستورات بهداشتي در مقايسه با گذشته تغيير كند:
«با شيوههاي قبلي نميتوان مردم را مجاب به رعايت
دستورالعملهاي قبلي كرد».
قانعي معتقد است مردم به نسبت روزهاي آغاز شيوع
بيماريبافرايندهايخودمراقبتيوديگرمراقبتيآشنا
شده و درمقابل افراد مبتال به بيماري ،از خود و ديگران
مراقبت ميكنند« :امروز شاهد هستيم اگر كسي در
اتوبوس ســرفه ميكند مردم نگاه شماتتباري به او
ميكنند .اين نگاه ناشي از تقويت حس خودمراقبتي و
ديگرمراقبتي در جامعه است».
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ناتوان از
پاسخ به مردم

پايــان دوركاري ادارههــا و ســازمانها ميــان موافقتهــا و
مخالفتهــاي كارشناســان در هالــهاي از ابهــام قــرار دارد

دوراهی دورکاری

تعدادی از ســازمانهای دولتی به کارکنانشــان
اعالم کردهاند کــه دورکاری از ابتــدای مهر اجرا
نمیشــود و همه آنها باید سرکارشــان برگردند

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

نگاه مخالف؛ مشاورههاي غلط ميدهند

حسين قناعتي ،عضو سابق اتاق فكر ستاد فرماندهي مقابله با كرونای استان تهران
نيز در گفتوگو با همشهري ميگويد توقف دوركاري در شرايط كنوني تصميم قابل
دفاعي نيست .به گفته او ،با وجود درسها و عبرتهايي كه پس از شيوع كرونا در
8ماه گذشته گرفتهايم ،در مسير درست مبارزه با كرونا قرار نداريم و استراتژيهاي
تدوينشدهدراينحوزهمبتنيبرمحورهايمؤثربرايكاهششيوعبيمارينيست:
«پيشگيري ،فاصلهگذاري فيزيكي ،اقتدار در برخورد با تخلفهاي ضدكرونا و نيز
بيماريابي فعال و قرنطينهكردن افراد به روشهاي قانوني از مواردي است كه از آغاز
شيوع كرونا در كشور بهدرستي اجرا نشــده است ».رئيس سابق اتاق فكر ستاد

زالی :دوركاري را لغو نكنيد
تهران در وضعيت كامال قرمز قرار دارد ،ن ه تنها بايد دوركاري ادامه داشته باشد كه بخشي از محدوديتهاي تردد هم بايد برگردد
رئيس ستاد كروناي استان تهران با بيان اينكه تهران وارد موج سوم كرونا شده و اگر مداخالت جدي صورت نگيرد هفتههاي سختي را خواهيم داشت ،گفته است
كه نامهاي از طرف ستاد كروناي استان تهران براي بازگشت محدوديتهاي كرونايي بهويژه بحث دوركاري در استان تهران به وزير بهداشت ارسال شده است.
بهگزارش همشهري ،عليرضا زالي صبح ديروز در حاشيه جلسهاي در ستاد كروناي استان تهران در جمع خبرنگاران ،گفت :طي اين نامه درخواست بازگشت
محدوديتها ازجمله بحث دوركاري مطرح شده ،به نظر ميرسد در ميان شهرهاي كشور ،تهران شرايط سختتري دارد .به همين دليل درخواست كردهايم كه
مجموعه محدوديتهاي كميته امنيتي و انتظامي ستاد ملي در گروههاي  ۳و  ،۴بهخصوص بحث دوركاري در سطح استان تهران مجددا بازگردانده شود .او با تأكيد
بر اينكه تهران شرايط كامال قرمزي دارد ،افزود :آمار روزهاي اخير نشان از آن است كه در تهران وارد موج سوم شدهايم ،بهگونهاي كه فاصل ه بين موج دوم و موج
سوم ،فاصله بسيار كوتاهي بود ه است .با توجه به اينكه از روز شنبه تا به امروز در حال رصد وضعيت هستيم ،بهنظر ميرسد كه آمار رو به افزايش است و طبيعتا
اين آمار موج گذرا تلقي نميشود ،آماري كه االن تجربه ميكنيم در تطابق با شكلگيري موج سوم است.
زالي با بيان اينكه در آستانه پاييز و تغييرات اقليمي و آب و هوايي هستيم ،گفت :دراين شرايط ميزان حضور در محيطهاي بسته بيشتر ميشود و همچنين همزماني
پاندمي كرونا با ساير بيماريهاي تنفسي پاييز ميتواند در گسترش بيماري نقش زيادي داشته باشد .او در ادامه سخنانش 5دليل اصلي براي افزايش آمار ابتال به
كرونا در هفتههاي اخير را مطرح كرده است5 .عاملي كه به گفته او بايد در تصميمگيريهاي كنوني درباره دوركاري مورد توجه قرار گيرد.
كاهش رعايت پروتكلها
1
زالي با بيان اينكه در طول  2هفته گذشته ميزان رعايت شيوهنامههاي بهداشــتي در محيطهاي عمومي و خدماتي باالي ۸۵درصد بود كه امروز به 70
رسيده و با يك افت ۱۵درصدي روبهرو هستيم ،ادامه داد :اين آمار در موج دوم تا زير ۱۰درصد در تهران افت كرده؛ بنابراين بخشي از داليل شكلگيري موج سوم
بهدليل كم شدن رعايت شيوه نامههاي بهداشتي است.
تأثير تجمعات
 2رئيس ستاد كروناي تهران تجمعات را بهعنوان عامل بعدي مؤثر در شكلگيري موج سوم ،عنوان كرد :اگرچه بسياري از هيأتهاي مذهبي شيوه نامههاي
بهداشتي را رعايت كردند ،اما برخي هيأتها با وجود تأكيدات سازمان تبليغات اسالمي برخي از شيوهنامهها را مورد توجه قرار ندادند و طبيعتا تجمع در محيطهاي
بسته و مسقف ،بدون تهويه كافي و بدون رعايت اصول بهداشتي ،در انتقال ويروس تأثيرگذار است.
بازگشايي زودهنگام
 3او شتاب در برخي از بازگشاييها را عامل بعدي دانســت و گفت :با تغيير شرايط مشاغل آموزشي و با توجه به
بازگشايي مدارس و دانشگاهها طبيعتا تعداد زيادي از افرادي كه تا امروز در منزل بودند وارد عرصه شدند كه اين مسئله
نيز در افزايش انتقال و ابتال تأثيرگذار است.
فشار بر حملونقل عمومي
 4به گفته زالي ،مسئله ديگر درباره لغو دوركاري افزايش تردد در تهران است .او ادامه داد :همچنين در طول
2هفته اخير ،فشار بر حملونقل تهران بسيار افزايش پيدا كرده ،االن بهطور متوسط باالي 950تا  960هزار نفر از مترو
و تعداد قابلتوجهي در مجموع از اتوبوس استفاده ميكنند .در اين شرايط انتظار ما اين است كه براي حل اين معضل
بايد ابتدا مشكالت زيرساختي حملونقل فعلي تهران بهخصوص در بخش مترو برطرف شود ،چراكه در شرايط فعلي
تنها ميتواند تا ۳۰درصد نيازها را پوشش دهد ،درصورتي كه اين مسئله بايد تا  3برابر افزايش پيدا كند.
ضعف خدمات الكترونيكي
 5او با بيان اينكه حضور مردم در اجتماع نيز به ميزان كافي كم نشده است ،ادامه داد :متأسفانه
بحث خدمات الكترونيك در حوزه خدمات عمومي نيز به ميزان مورد نظر ،مورد توجه قرار نميگيرد.

فرماندهي مقابله با كرونای تهران به همشهري ميگويد تنها راه كنترل و جلوگيري
از شيوع بيش از پيش كرونا در جامعه افزايش فاصلهگذاري فيزيكي و برخورد جدي
با كساني است كه قوانين اين حوزه را نقض ميكنند« :در كرهجنوبي شاهد بوديم كه
دولت ،با اقتدار كساني را كه قوانين ضدكرونا را نقض ميكردند مورد تعقيب قانوني
قرار ميداد .حاال در كشور ما قوانين وضع شــده اما با نصيحت و موعظه از مردم
ميخواهيم قوانين را رعايت كنند كه بيشك با اين روش در كنترل بيماري موفق
نخواهيم شد ».قناعتي ،توليد واكسن كرونا را راه درمان بيماري نميداند و ميگويد:
«حتي اگر افرادي واكسن كرونا دريافت كنند ،ممكن است دوباره به بيماري مبتال
شوند .بنابراين استفاده از واكسن هم كمكي به كاهش بيماري در جامعه نميكند و
نبايد انتظارها درباره توليد واكسن كرونا را در جامعه باال برد ».قناعتي ،دوركاري را
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نقد و نظر

نــگاه منتقــد؛ فاصلهگــذاري فيزيكــي
مهمتر از ماسك و شستن دست

با وجود اينكه قانعي پاياندادن به دوركاري را با توجه
به طوالنيشــدن فرايند بيمــاري كرونا ،تصميمي
اجتنابناپذير ميداند ،مينو محرز ،عضو ديگر كميته
علمي ستاد ملي مقابله با كرونا چنين ديدگاهي ندارد
و به همشهري ميگويد فاصلهگذاري فيزيكي ،اصلي
غيرقابل حذف در جلوگيري از شيوع بيماري است:
«اگر فردي فاصلهگذاري فيزيكي را رعايت نكند اما
با ماســك در جايي كه تهويه مناسب ندارد بهمدت
طوالني قــرار بگيرد ،ابتالي فرد بــه بيماري قطعي
است ».او ميگويد شستن دســتها ،زدن ماسك و
حفظ فاصله فيزيكي و دوري از مكانهاي تجميع افراد،
زنجيره مقابله با ويروس است و نميشود با حذف يكي
از آنها اميدوار بود بيماري در جامعه شيوع پيدا نكند:
«تعداد بيماران مبتال به كرونا در مقايسه با روزهاي
ابتداي خردادماه گذشته بهشدت افزايش يافته است.
ويروس جهش داشته و اكنون با حضور افرادي بهعنوان
بيمار روبهرو هستيم كه به شكل خانوادگي به مراكز
بيمارستاني مراجعه ميكنند».
محرز با ابراز تأسف از اينكه ديدگاههاي كارشناسي
و علمي متخصصان از سوي سياســتگذاران در اين
حوزه جدي گرفته نميشود به همشهري ميگويد:
«مدتهاســت ديدگاههاي علمي مورد توجه قرار
نميگيرد .در موضوع كنكور ،بازگشــايي مدارس و
برخي ديگر از اتفاقات ،نظرات ارائهشده كارشناسان
مورد توجه قرار نگرفته است .از سوي ديگر ،مردم هم با
انجام سفرهاي ميليوني موجب شدتگرفتن بيماري
شدهاند و آنها هم توصيهها را جدي نميگيرند».
او تأكيد ميكند پزشكان وضعيت بيماران را ميبينند
اما سياستگذاران با بيماران در ارتباط نيستند و به اين
دليل اثر تصميمهاي خــود را در جامعه نميبينند:
«شدت سرايت بيماري رو به افزايش است .اگر اين روند
ادامه پيدا كند مطمئناً به سمت فاجعه پيش خواهيم
رفت .بنابراين هرگونه تصميمي كه منجر به افزايش
تجمع در جامعه شود مطلقاً مورد تأييد نيست .يك
كارمند بيمار ميتواند بيماري را به مراجعان منتقل
كند .هر مراجعهكننده هم بيماري را به خانواده منتقل
ميكند .با اين روند زنجيره بيماري گسترش خواهد
يافت؛ اتفاقي كه ميتواند عوارض جدي در پي داشته
باشد».
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طرح :داوود کاظمی

تقريبا همه استانهاي كشــور در وضعيت قرمز قرار
دارند .هيچ اســتاني وضعيت زرد يا نارنجی ندارد .به
گفته رئيس دانشگاه علوم پزشــكي قم ،اين استان
وضعیت قرمز را هــم رد کرده و شــرایط فعلیاش
نزدیک به وضعیت ســیاه است .وضعيت قرمز به اين
معناست كه به ازاي هر 100هزار نفر جمعيت 3نفر در
بيمارستان بهدليل كرونا بستري باشند اما اين عدد در
قم به ازاي اين تعداد جمعيت به 12نفر رسيده است؛
4برابر بيشتر و بدتر از وضعيت قرمز .تهران در فاصله
120كيلومتري قم ،وضعيت چندان بهتري ندارد .خيز
سوم كرونا در ايران زودهنگام بروز كرده ،پيش از اينكه
پاييز بيايد .در آغاز موج سوم ،خبرها گوياي آن است كه
تعدادي از سازمانها نيروهاي دوركار را به كار حضوري
فراخواندهاند.
بعد از مــوج دوم كرونا در ايران كه اوايل تابســتان
آغاز شــد ،ســتاد ملي مقابله با كرونــا ،دوركاري
دستكم يكســوم كاركنان دولت را اجباري اعالم
كرد؛ تصميمي كه تا پايان تابســتان ادامه يافت و
تمديد شد .با وجود دوركارشدن يكسوم كارمندان،
نيمهحضــوري شــدن فعاليتهاي آموزشــي در
3ماه گذشــته ،آمار روزانه ابتال به كرونــا در ايران
بيستوهشتم شهريور از 3هزار نفر در روز فراتر رفت.
پيگيريهاي همشهري نشــان ميدهد مسئوالن
وزارت بهداشت از تعدادي از بيمارستانهاي بخش
خصوصي هم خواســتهاند بخشهاي ويژهاي براي
پذيرش و درمان بيماران مبتال به كرونا آمادهسازي
كننــد؛ اقداماتي كه نشــان ميدهد مســئوالن
پيشبيني فوران بيماري در پايتخــت را كردهاند.
در چنين شــرايطي بازگشــت ب ه كار كارمندان در
يرسد.
سازمانها و ادارهها سياستي متناقض بهنظر م 
فاصلهگــذاري اجتماعــي و كمكــردن ترددهاي
روزمره و تراكم افراد در فضاهاي بسته از مهمترين
سياستهاي كنترلي كرونا در كشورهاي مختلف
جهان است .بسياري از كشــورهايي كه توانستهاند
آمار مرگومير ناشي از كوويد 19-را بهشدت كاهش
دهند ،همچنان در حال اجراي سياستهاي دوركاري
هستند .بسياري از سازمانهاي بزرگ ،نيروهاي مورد
نياز جديد را از ميان نيروهاي دوركار انتخاب ميكنند
و با چشماندازي كه در پيش اســت تعداد كمي از
ت دوركاري
افراد انتظار دارند با شرايط فعلي سياس 
ملغي شود .يافتههاي يك نظرســنجي جديد كه
شهريور امسال در آمريكا انجام شده نشان ميدهد
اكثر كارمندان فدرال در آمريكا كه هماكنون بهدليل
بيماري همهگير ويروس كرونا از خانه كار ميكنند،
انتظار ندارند به اين زوديها به سر كارشان برگردند.
طبــق يافتههاي اين نظرســنجي ،فقط 10درصد
كاركنان انتظار دارند در 2ماه آينده برگردند و زمان
دوركاري را در كمترين حالت يكسال ديگر فرض
ميكنند.

آمــار مبتاليــا ن ديروز
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آمار بهبوديافتگان تا ديروز

آمــار جانباختگانديروز

بهترينفرصتبرايتحولدرساختارهاياداريوآموزشيكشورميداندوميگويد
هنوز موفق نشــدهايم از اين فرصت براي تحول در ساختار اداري و آموزشي و در
نهايت كاهش شيوع بيماري در جامعه استفاده كنيم« :وقتي مدارس به شكل آنالين
فعاليتخودراشروعكردند،بهترينفرصتبرايتحولدرساختارآموزشيبهسمت
خودآموزي ايجاد شد اما هنوز در اين زمينه موفق نيستيم و نميدانيم قرار است به
چهسمتيحركتكنيم ».اوباانتقادازعملكردوبرخيتصميمهايمسئوالندرلغويا
كاهشدوركاريدراداراتپايتختبههمشهريميگويد«:رفتاروتصميمهايبرخي
مسئوالن به سمتي پيش ميرود كه بهنظر ميرسد جان مردم اهميتي ندارد .بهنظر
ميرسد در برخي تصميمگيريها ،افراد و مشاوراني به غلط مشغول ارائه آمارهاي
اشتباه هستند و اين آمارها مبناي تصميمگيريها شده است».

اضطراب در زندگي ســبب
بروز پيامدهايــي در رفتار
افــراد ميشــود كــه اين
پيامدها ميتوانــد تبعات
سبك و ســنگين بسياري
حسین
در جامعه داشــته باشد .در
ايماني جاجرمي
شرايط كرونا و هنگامي كه
دانشيار گروه اجتماعي
دانشگاه تهران
نميدانيــم كدام شــهرها
مانند تهران وضعيت قرمز
دارند و محدودههايي را با بيشــترين مشكل شيوع
بيماري نميشناســيم اين اضطراب بيشتر ميشود.
هنگامي به آتش اضطراب دميده ميشود كه مسئوالن
نيز درباره محدودههاي قرمز و محلههاي مشكلدار
حرفي نميزننــد و اطالعاتي بــه افكارعمومي ارائه
نميكنند .از ســوي ديگر ،نميشود كشور را بهدليل
شــيوع بيماري تعطيل كــرد .در چنين شــرايطي
متأسفانه عملكرد سيستم اداري كشور نميتواند به
ابهامات و سؤاالتي كه در اذهان عمومي ايجاد ميشود،
پاسخ دهد .سؤاالتي كه هنگام بروز بحرانهايي مانند
كرونا ايجاد ميشود و نميتوان براي آن پاسخي پيدا
كرد .بايد گفت بســياري از تصميمگيريها ازسوي
مسئوالن در دورههاي بحران مانند دورهاي كه اكنون
با آن روبهرو هستيم مبناي كارشناسي دقيقي ندارد.
در بسياري از برههها هم اين مشــكل وجود دارد اما
چون در شــرايط عادي تبعــات تصميمهاي بدون
پشتوانه كارشناسي مشهود نيست نميتوان تبعات
آنها را به سرعت مشــاهده كرد .اما در زمان بحران،
تبعات تصميمگيريهاي غيركارشناســي به سرعت
خود را نشان میدهد و مديران ناتوان ازتصميمگيري
را مجبور به اصالح اشــتباهات خــود درمدت زمان
كوتاهي ميكند.
در زمينــه دور كار بودن يا نبــودن كارمندان دولت
در پايتخت نيز اين مشــكل به خوبي ديده ميشود.
مســئوالن ميگويند دوره دوركاري در تهران كه در
وضعيت قرمز قرار دارد به پايان رسيده و كارمندان بايد
به محل كار خود بازگردند .چنين تصميمي بدون اينكه
به مردم اطالعات كامل و جامعي درباره بيماري و مقدار
شيوع آن در شهر ارائه شود ميتواند به ايجاد نگراني و
ترس در آنها منجر شود و مخالفتهايي در پي داشته
باشد .مسئوالني كه چنين تصميمهايي ميگيرند بايد
به مردم بگويند برمبناي كدام پشتوانه كارشناسي به
نتيجه رسيدهاند كه دوركاريها را لغو كنند .مسئوالن
بايد بدانند تصميمهاي اينچنيني و لغو و سپس تأييد
دوباره آن به فاصله چند ســاعت از هم سبب ميشود
اعتماد مردم به تصميمگيريهاي مسئوالن به حداقل
برســد و اضطراب جاي اميد را در دل مــردم بگيرد.
اضطرابي كه خود كليد ابتال به بيماري اســت و بدون
شك ميتواند مشكالت جدي براي مردم ايجاد كند.
بنابراين ضرورت دارد مسئوالن براي كاهش ترسهاي
مردم از حضور در مراكز اداري و بازگشــت دوباره به
محل كار ،با ارائه اطالعات درست و جامع به شهروندان
و اطمينانبخشــي به آنان اقدام كنند تا شهروندان
همراهي بيشتري با تصميمها داشته باشند و بتوانند
خود را از بيماري در امان نگه دارند.

آنسو

هند ،دومين نقطه
پرخطر جهان
بيش از 92هزار مورد ابتال به كرونا در يك روز .اين آمار
تكاندهندهاي از هند است كه در هفتههاي اخير روند
تصاعدي شــيوع كوويد19-را تجربه ميكند .دولت
دهلي ناگزير از اتخاذ سياستهاي كنترلي تازه است،
هر چند كه حزب بيجي پي تمايلي به شروع مجدد
قرنطينه ندارد.
به گزارش همشهري ،رسانههاي هند گزارش دادهاند
كه در بيست و چهار ســاعت منتهي به ظهر يكشنبه
92هــزار و 605بيمار جديد مبتال بــه كرونا در هند
شناسايي شده اســت .با وجود اين آمار جديد ،هند
پس از آمريــكا در جايگاه دوم جــدول جهاني كرونا
ايستاده است.
طبق اعالم وزارت بهداشــت هند ،تاكنون 86هزار و
774نفر از اتباع اين كشــور براثر ابتال به كرونا جان
خود را از دســت دادهاند .همچنين يــك ميليون و
10هزار و 802نفر در اين كشور براثر ابتال به كرونا در
بيمارستانها بستري شدهاند.
شيوع دوباره و گسترده كرونا در هند ،در حالي است
كه هند پس از 60روز قرنطينه عمومي به اين نتيجه
رسيده بود كه خســارت اقتصادي ناشي از قرنطينه
بهمراتب كمتر از خود ويروس كروناست.
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چند و چون
كاهش شديد خريد باتري خودرو
با وجــود پيشبيني فعــاالن بازار و
باتر يســازان مبني بر تثبيت قيمت
باتري و تأثير بازدارنده رقابت بر صعود
قيمت ،نرخ اين كاال هم افزايش يافت
و 80تا 90درصد گران شد تا در روزهايي
كه بازار قطعات يدكي خودرو التهاب و
نوسانات قيمتي زيادي بهخود ميبيند و تهيه الستيك با نرخ مصوب
به معضلي براي مردم تبديل شــده ،باتري هم از قافله رشد قيمت
عقب نمانده باشد .با تقي علي اكبري ،رئيس اتحاديه سازندگان و
توگو كردهايم.
فروشندگان باتري تهران گف 

بازار باتري خودروی كشــور هماكنون بدون اتكا به
واردات چه وضعيتي دارد؟

واردات باتري به كشور هماكنون با ممنوعيت روبهروست و اگر وارداتي
هم انجام شود به شكل قانوني نيست اما در شرايط نبود منع قانوني نيز
افزايش نرخ ارز ،واردات باتري به كشــور را فاقد صرفه اقتصادي كرده و
امروز هيچكس چنين كاري را انجام نميدهد .خصوصا اينكه توليدات
داخلي چه از لحاظ كيفيت و چه ميزان توليد ،جوابگوي مصرف داخلي
است .البته ظرف يكماه اخير تمام كارخانههاي توليدكننده باتري قيمت
محصوالتشان را به شــكل نجومي افزايش داده و حداقل به دوبرابر نرخ
قبل رساندهاند .اين ممكن است عاملي ترغيبكننده براي واردات باتري
خارجي باشد و قاچاق را افزايش دهد .از خرداد امسال كمكم افزايش نرخ
آغاز شد و در يكماه اخير به اوج رسيده است.
باتريهاي بيكيفيت و تقلبي از كجا وارد بازار ميشوند؟

كيفيت توليدات كارخانههاي داخلي بســيار خوب اســت و اين موارد
نميتواند توليد داخل باشد .از سوي ديگر ميزان توليد هم جوابگوي بازار
هست و واردات رسمي نداريم اما متأسفانه مواردي از واردات غيررسمي
انجام ميشود .باتريهاي تقلبي موجود در بازار همانهايي هستند كه
بهصورت قاچاق وارد و در بازار كشــور توزيع ميشوند .البته اين موارد
زياد نيست.
دليل افزايش شديد قيمت را چه ميدانيد؟

مهمترين عامل گراني باتري افزايش نرخ ارز است .قيمت باتري زمستان
پارسال 15درصد افزايش يافت اما بعد از اين تاريخ با وجود نوسان زياد
نرخ ارز ،توليدكنندگان كاالي توليديشان را با همان قيمت قبل توليد
و عرضه كردند اما تداوم قيمت باالي دالر آنهــا را مجاب كرد كه براي
جبران هزينهها دست به افزايش قيمت بزنند؛ گرچه نزديك به 80درصد
مواداوليه توليد باتري ،داخلي اســت و تنها 20درصد با واردات تامين
ميشود .سرب و پالســتيك از مواداوليهاي هستند كه در داخل كشور
تهيه ميشوند ولي قيمت اين مواد هم افزايش زيادي داشته است .سرب
با قيمت جهاني تغیير قيمت ميدهد و با توجه به افزايش قيمت جهاني
اين فلز ،در ايران هم گران بهدست توليدكنندگان ميرسد .االن قيمت
يك باتري فرسوده به 300تا400هزار تومان رسيده و نبايد انتظار داشت
قيمت نهايي توليد ثابت بماند.
وضعيت فعاليت واحدهاي صنفــي با توجه به افزايش
هزينه و كاهش توان اقتصادي مردم چگونه است؟

بســياري از واحدهاي صنفي ما باتري نميفروشــند و فقط خدمات
تعميرات انجام ميدهند و خدمات فــروش باتري در ۲00-۳00واحد
نمايندگي انجام ميشود كه آنها هم چون باتري را با قيمت جديد و گران
ميخرند ناچارند آن را با قيمت جديد به فروش برسانند .البته كارخانهها
جنس را به بنكدار ميفروشــند و افزايش قيمتي كه در اين ميان اتفاق
ميافتد هم كم نيست .اما باتري چيزي نيست كه صاحب خودرو بتواند
مالحظه و صرفهجويي كند و آن را نخرد ،اگر ماشين روشن نشود و آن را
هل بدهد ضرر و زيان آن بيشتر از خريد باتري است .اگر ماشين استارت
نخورد ،ناچار است باتري بخرد ،پس باتري خريداري ميشود اما طبيعتا
فروش واحدها بســيار پايين آمده و اگر يك نمايندگي قبال 100باتري
ميفروخت االن بيشــتر از 40باتري نميتواند بفروشد .در تعميرگاهها
هم شرايط به همين صورت است اما اين مختص صنف ما نيست ،همه
جا وضع كاسبي و درآمد خراب است .االن مردم ميگردند ببينند كجا
ميتوانند جنس را ارزانتر تهيه كنند تا پول زيادي ندهند ،حتي خيلي
از مردم براي خريد باتري به بنكدار مراجعه ميكنند.

ي از ظرفيت توليد فعاليت ميكند
صنعت مبلمان كشور با وجود ظرفيتهاي باالي توليد و صادرات ،بهدليل مشكالت گسترده در تامين مواداوليه ،با كمتر از نيم 
فرخنده رفائی

خبرنگار

تغيير سبك زندگي در ايران طي دهههاي گذشته ،مبل،
ميز ،صندلي و هرآنچه مبلمان خانگي و اداري خوانده
ميشود را از كااليي لوكس به يك نياز تبديل كرده و
اين تغيير در توســعه صنعت مبلمان ايران تأثيرگذار
بوده است؛ گرچه صنعت مبلمان ،صنعت گستردهاي
است كه تنها توليد مبل را شامل نميشود ،اين صنعت
دربرگيرنده صنايع چوب ،دكوراسيون و توليد مبلمان
اداري ،خانگي ،هتلي ،فروشگاهي و  ...است و با توليد
محصوالت تخصصي و داراي كاربــري متنوع ،تمام
فضاهاي كاري ،تجاري و تفريحي را پوشش ميدهد.
ارزش صــادرات محصوالت چوبــي و مبلمان ايران
بيش از 30ميليون دالر در سال عنوان شده است ،اما
كارشناســان اين حوزه ظرفيت صادراتي اين صنعت
را تا 500ميليون دالر نيز پيشبيني ميكنند .اختالف
بسيار زياد بين آنچه هســت و آنچه ميتواند باشد،
گوياي مشكالت زيادي اســت كه در زنجيره توليد تا
مصرف اين صنعت وجود دارد و باعث ميشود بخش
عظيمي از ظرفيتهاي اين صنعت پربازده كشور خالي
بماند؛ مشكالتي كه بخش عمده آن به شرايط نامساعد
اقتصادي كشور بازميگردد.

مجموع گردش مالي صنعت مبلمان كشــور چيزي بالغ
بر 100هزار ميليارد تومان است و بيش از  ۸۰هزار واحد
صنعتي ،صنفي و خدماتي در اين بخش فعال هستند كه
اين حجم از گردش مالي و اشــتغال تنهــا با بهكارگيري
50درصد پتانســيل اين صنعت حاصل شده است .بيش
از نيمي از ظرفيت صنعت مبلمان به داليل مختلف خالي
و بدون استفاده است كه با بهكارگيري آن ميتوان حجم
توليد ،گردش مالي ،اشــتغال ،صادرات و ارزآوري و بازده
اقتصادي را تا دوبرابر ميزان كنوني افزايش داد .فراموش
نكنيم كه همين ميزان توليد ،حجم واردات را در اين حوزه
به صفر رسانده و گرچه با توجه به سياست حمايت از صنايع
داخلي و حفظ ذخاير ارزي واردات مبلمان به كشور ممنوع
شــده اما تنوع ،كيفيت و ميزان باالي توليد داخلي باعث
ميشود جاي خالي محصوالت خارجي در بازار احساس
نشــود .با اين حال چه چيز مانع ميشود كه اين صنعت
توانمند و داراي ارزش افزوده باال نتواند تمام ظرفيتهاي
خود را استفاده كند؟

اين وابستگي بســيار بيشــتر و چيزي بالغ بر 80درصد
است .حســن احمديان ،با اشــاره به ممنوعيت واردات
محصول كامل در حوزه مبلمان ،اضافــه ميكند :امروز
واردات محصول نهايي در مبلمان و دكوراسيون خانگي
نزديك به صفر اســت و تنها در زمينه بعضــي از كاالها
مثل صندلي دندانپزشــكي يا تخت بيمارستاني بهدليل
نبود تكنولوژي توليد ،اين نياز وجود دارد و واردات انجام
ميگيرد .همچنين بخش عمده ماشينآالت مورد نياز اين
صنعت خارجي است و توان توليد آن در داخل كشور وجود
ندارد .به گفته اين مقام صنفــي در  MDFنيز كه يكي از
اصليترين مواداوليه صنعت مبلمان است حدود 35درصد
نياز با واردات تامين ميشــود .اين در حالي اســت كه به
گفته نايبرئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان
مبلمان كشور ،ايران اكنون در صنعت  MDFو چوب در
منطقه پس از تركيه ،بزرگترين كشور تأمينكننده منطقه
است ،به شرطي كه وزارتخانه و ســازمانهاي مربوطه از
صادرات حمايت كنند.

وابستگي به واردات

گراني و كمبود ارز

كاهش توان اقتصــادي مردم كه تابعي از شــرايط كلي
اقتصاد كشور است بازار داخلي صنعت مبلمان را به ركود
برده و ضعف برنامههــاي صادراتي ،امكان جبران كاهش
خريد داخلي از اين مســير را تاحد زيادي ســخت كرده
اســت ،اما با اين حال ،بزرگترين مشكل صنعت مبلمان
هماكنون از سوي كارشناسان ،مشــكالت دسترسي به
مواداوليه توليد عنوان ميشود .صنعت مبلمان تا حد زيادي
وابسته به واردات است .رئيس اتحاديه توليدكنندگان و
صادركنندگان مبلمان ايران در گفتوگو با همشــهري،
با اشــاره به متنوعبودن مواداوليه مــورد نياز اين صنعت
ميگويد :درصد وابستگي به واردات در كاالهاي مختلف
متفاوت است .در حوزه توليدات مختلف ،مواداوليه متنوعي
مثل فوم ،رنگ ،پارچه ،چرم و فلزات استفاده ميشود كه
بسته به ميزان مصرف ،بين 20تا 50درصد آنها با واردات
تامين ميشــود اما در بعضي مواد و لوازم مثل يراقآالت

وابستگي صنعت مبلمان به واردات در شرايطي كه افزايش
نرخ ارز به معضلي براي كل اقتصاد كشــور تبديل شده
و تامين ارز مورد نياز صنايع به دشــواري انجام ميشود،
بخش زيادي از توان توليد را گرفته و كارخانههاي زيادي را
به كاهش يا توقف توليد وادار كرده است .در ۲سال گذشته
بازگشــت تحريمهاي اقتصادي و كاهش شديد صادرات
نفت ،مديريت منابع ارزي را بــه ضرورتي اجتنابناپذير

تبديل و تخصيص ارز به واردات را با دشواري همراه كرده
است .شــيوع كرونا و ضرورت اختصاص بخشي از منابع
ارزي به تامين اقالم بهداشــتي مورد نياز كشــور از ۷ماه
پيش ،كار را از اين هم سختتر كرده تا جايي كه طي ۶ماه
ابتداي امسال در زمينه واردات مواداوليه توليد بسياري از
صنايع هيچ ثبتسفارشي انجام نشد و حجم زيادي از اقالم
خريداري شده بهدليل عدمتخصيص ارز در گمركات كشور
دپو شــد؛ امري كه توقف يا كاهش شديد توليد در برخي
صنايع و رشــد قيمتها در بازار را بهدنبال داشت .در اين
زمينه نايبرئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان
مبلمان ايران با بيان اينكه بيش از ۳۰درصد شركتهاي
فعال در صنعت مبلمان در 6ماه گذشته زمينگير شدهاند،
گفت :بيشتر واحدهاي توليدي باقيمانده نيز تنها با حدود
۳۰درصد ظرفيت در حال فعاليت هستند .علي رسولزاده
كه در يك برنامه تلويزيوني ســخن ميگفت ،با اشاره به
گســتردگي صنعت مبلمان افزود :ايــن صنعت بيش از
9درصد توليد و 9درصد اشتغال كشور را بهخود اختصاص
داده اســت ،اما به اندازه تأثيرگذارياش در اشتغال ديده
نميشــود .او با بيان اينكه 20هفته است كه هيچ ارزي
دريافت نكردهايم ،اضافه كرد :ميلياردها دالر كاال و سرمايه
اين كشور در گمركات در حال از بين رفتن است و دولت
براي نگهــداري آنها هزينه ميكند ،امــا اجازه نميدهد
صنعتگر ،مواداوليه را به كارخانه خود انتقال دهد.
كمبود چوب

نكته مهم ديگري كــه اين مقام صنفــي بهعنوان يكي

سرمايهگذاري روي توان صادراتي

شــرايط اقتصادي و ركود ،باعث كاهش تقاضا در بازار مبلمان داخلي شده و در چنين شــرايطي براي جلوگيري از زيان
توليدكننده و كاهش ميزان توليد ،صادرات بايد در اولويت قرار گيرد .صنعت مبلمان سال گذشته 76ميليون دالر صادرات
انجام داد كه سه برابر سال قبل از آن بود ،با اين حال به اعتقاد دستاندركاران صنعت ،حجم صادرات نسبت به توان موجود
بسيار كم و در حدي است كه نميتواند هزينههاي واردات را پوشش دهد .احمديان در اين زمينه افزود :كشورهاي اطراف،
بازار هدف ما هستند كه بايد با تدوين برنامههاي صادراتي براي در اختيارگرفتن بازار اين كشورها تالش صورت گيرد و به
موازات آن دسترسي به مواداوليه كه امروز به مشكل بزرگي براي توليدكنندگان تبديل شده ،تسهيل شود.

از مشــكالت توليد به آن اشــاره كرد ،كمبود چوب بود.
رسولزاده با اشاره به اينكه جنگلهاي كشور از 18ميليون
هكتار در ســال 1336به 12ميليون هكتار رسيده است،
ادامه داد :براي هــر مترمكعب  MDFبايد 1.4مترمكعب
چوب با قطر بيش از 10سانتيمتر استفاده شود .براساس
آمار وزارت صمت ،در سال به حدود 2ميليون و 300هزار
مترمكعب  MDFخام براي صنعت چوب نياز اســت كه
براي توليد اين ميزان  MDFخام 3.5ميليون مترمكعب
چوب خام بايد مورد اســتفاده قرار گيرد3 .منبع شامل
زراعت ،درختان حاصــل از محصوالت باغي و چوبهاي
بدون پوست وارداتي منابع تامينكننده چوب مورد نياز
كشور هستند .اين در حالي است كه ايران ،جزو كشورهاي
كمپوشش جنگلي محسوب ميشود و كمتر از 10درصد
سطح كشور را جنگل تشكيل ميدهد .با اين حال به گفته
كامران پورمقدم ،مدير طرح توسعه زراعت چوب سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخيزداري كشور 900هزار هكتار اراضي
قابل كشت درختان سريعالرشد ،شناسايي شده و آماده
سرمايهگذاري در زمينه كشت است.
اراده دولت براي رفع مشكالت

بخش زيادي از مشكالت تامين مواداوليه به سياستهاي
دولت در زمينه واردات و تاميــن ارز برميگردد ،با اين
حال دولت معتقد است که در اين زمينه كمكاري نشده
است .رئيس اداره صنايع سلولزي وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در ميزگرد بررســي مشكالت صنعت مبلمان
در اينباره گفت :در زمينه حمايت از بدنه توليد كشور
كمكاري نكردهايم و پيگير ترخيص كاالها و مواداوليه
از گمرك هستيم .ابراهيم عزيزي هريس ضمن اذعان
به تنگناهاي دستاندركاران صنعت مبلمان براي تهيه
مواداوليه و تخصيص و تأمين ارز مورد نيازشــان افزود:
دولت تالش كــرده نيازهاي اين صنعــت را در زمينه
واردات مواداوليه تأمين كند اما به واسطه مسائل ارزي
و سياســتهاي بانك مركزي ،محدوديتهايي در اين
زمينه وجود دارد.

نرخ مصوب روغننباتي اعالم شد

رشد توليد و تشديد ركود بازار و صادرات فرش دستباف

ركوردزني قيمت تخممرغ در بازار مواد پروتئيني

نوسان قيمت انواع روغننباتي در بازار در حالي ادامه دارد كه ســتاد تنظيم بازار در مصوبه اخير خود
نرخ عرضه اين محصول را اعالم كرد .به گزارش همشهري ،تنگناهاي توليدكنندگان براي تخصيص ارز
مورد نياز واردات روغن خام و عدمتكاپوي دانههــاي روغني توليد داخل براي تامين نياز كارخانههاي
روغنكشي با وجود اقدامات وزارت جهاد كشاورزي براي افزايش سطح زيركشت و توليد اين محصوالت،
موجب نوسان قيمت و عرضه اين كاالي اساسي در بازار مصرف شده است .سرپرست معاونت بازرگاني
داخلي وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مورد مصوبات ســتاد تنظيم بــازار براي عرضه روغن ذخاير
اســتراتژيك ،گفت :نرخ عرضه روغن آفتاب  ۵هزار و  ۵۰۰تومان و روغن سويا و روغن پالم نيز  ۵هزار
و  ۱۰۰تومان مصوب شده اســت .محمدرضا كالمي ،با بيان اينكه بخش خصوصي بايد وظيفه تامين
مواداوليه مورد نياز خود را انجام دهد زيرا دولتي كردن اقتصاد به صالح كشور نيست و دولت فقط در
حد ذخاير استراتژيك وظيفه و تكليف دارد ،افزود :مقرر شده تا بانك مركزي ارز مورد نياز براي تامين
دانههاي روغني و كنجاله سويا را تامين كند.

تازهترين آمارها در حالي از رشــد  4برابري توليد انواع فرش دستباف طي نيمه نخست امسال نسبت
بهمدت مشابه سال گذشته حكايت دارد كه ركود حرف نخست بازار و صادرات اين هنر صنعت ايراني
است .به گزارش همشهري ،گاليههاي فعاالن صنفي از افت شديد فروش و صادرات انواع فرش دستباف
در شرايطي است كه مسئوالن از رشد توليد اين محصول خبر ميدهند .رئيس مركز ملي فرش ايران با
بيان اينكه افزايش چشمگيري نزديك به  ۴برابري در ميزان توليد فرش دستباف طي نيمه نخست سال
جاري نسبت به آمارها و برآوردهاي سال گذشته را شاهد هستيم ،گفت :از علتهاي اين افزايش توليد را
ميتوان تعطيلي بعضي از مشاغل بهعلت شيوع ويروس كرونا و جذب دوباره قاليبافان بهكار بافت قالي
بهعنوان جايگزين فعاليتهاي ديگر ،دانست .فرحناز رافع ،افزود :فرش دستباف طي يكيدو دهه اخير
بهدليل مسائل گوناگون بيروني و دروني دچار فراز و نشيبهايي شده كه كاهش تقاضاي جهاني را در
بر داشته است .او افزود :كاالهاي مكمل و جانشين ،تغيير سبك و ساليق مصرفكنندگان ،تورم و اخيرا
تحريمها و شيوع كرونا در كاهش صادرات فرش دستباف مؤثر بوده است.

مشكالت تامين نهادههاي دام و طيور با ارز دولتي و رشد هزينه تمامشده توليد مرغ و تخممرغ زمينه
سير صعودي اين اقالم در بازار مصرف را فراهم كرده است .به گزارش همشهري ،زمزمههاي آزادسازي
قيمت مرغ و تخممرغ با پراخت يارانه نقدي به اقشار هدف در حالي به گوش ميرسد كه با تداوم سير
صعودي نرخ اين اقالم طي چند هفته گذشته با رسيدن نرخ هر شانه تخممرغ به  38هزار تومان ،اين
فراورده صدرنشين گراني مواد پروتئيني در بازار خردهفروشي شده است .مهدي يوسفخاني ،رئيس
اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي اين افرايش قيمت را بيسابقه و ناشي از رشد صادرات تخممرغ دانسته
و گفت :برخي نيز با سوء استفاده از اهرم صادرات قيمتها را به شكل كاذب باال ميبرند و حباب ايجاد
ميكنند .اما مجيد ارغندهپور ،مديركل دفتر نظارت بر تشكلها و هماهنگي امور استانهاي سازمان
حمايت گفت :ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب عرضه هر شانه تخممرغ را  20هزار تومان تعيين كرده،
توليدكنندگان معتقدند قيمت تمامشده اين كاال بيشتر از نرخ مصوب است ،اما عرضه اين محصول با
قيمت باالتر تخلف است.

نرخ انواع روغننباتي مايع و جامد در فروشگاههاي اينترنتي

نرخ برخي انواع فرش دستباف در فروشگاههاي اينترنتي

نرخ مصوب برخي انواع تخممرغ در ميادين ميوه و ترهبار شهرداري تهران

نام و برند روغن

مشخصات

قيمت(تومان)

نوع فرش

مشخصات

قيمت(تومان)

نوع تخممرغ

مشخصات

قيمت(تومان)

روغن جامد اصيل

2كيلوگرمي

89.000

فرش دستباف كاشمر

6متري  -جفت – كرم

24.000.000

تخممرغ پوسته قهوهاي

بستهبندي 9عددي

6.980

روغن جامد گياهي غنچه

4500گرمي

39.900

فرش چله ابريشم تبريز

55رج -طرح رضايي

31.00.000

تخممرغ پوسته قهوه اي

بستهبندي 6عددي

4.820

روغن نيمهگياهي جامد غنچه

4كيلوگرمي

40.600

فرش دستباف كاشمر

ابعاد 300 *400

12.700.000

تخممرغ پوسته قهوه اي

بستهبندي 20عددي

14.400

روغن سرخ كردني بهار

3ليتري

26.900

فرش دستباف تبريز

آذرشهر -ابعاد 200 *300

3.900.000

تخممرغ پوسته قهوه اي

بستهبندي 30عددي شناسنامه دار

20.500

روغن سرخ كردني اويال

1800گرمي

20.000

فرش دستباف كاشان

ابعاد 250 *350

6.500.000

تخممرغ پوسته قهوه اي

بستهبندي 12عددي

9.140

روغن سرخ كردني بهار الماس

2700گرمي

26.400

فرش دستباف قم

نادر6 -متري

175.000.000

تخممرغ پوسته سفيد

غير بستهبندي -هر كيلوگرم

10.390

روغن آفتابگردان فاميال

900ميلي ليتر

7.700

فرش دستباف كاشمر

ابعاد 115 *195

4.500.000

تخممرغ پوسته سفيد

بستهبندي 12عددي

9.140

روغن سرخ كردني بهار

1.5ليتري

11.880

فرش دستباف نايين

ابعاد 105 *145

1.900.00

تخممرغ پوسته سفيد

بستهبندي 15عددي

10.400

روغن آفتابگردان پختوپز الدن

1350گرمي

13.700

فرش دستباف بختياري

ابعاد 276 *350

6.500.000

تخممرغ پوسته سفيد

بستهبندي20عددي

14.400

روغن سرخ كردني فاميال

810گرمي

7.500

فرش دستبافت اصفهان

ابعاد 165 *245

6.800.000

تخممرغ پوسته سفيد

بستهبندي 6عددي

4.820

فوت وفن
عيب يابي پكيج ديواري
اگــر اطالعات الزم يا دســتي بر آتش
تعميرات وسايل گرمايشي داريد ،بهتر است
علت برخي مشــكالت رايج پكيج ديواري
و راهكارهاي رفع آن مانند خاموش شدن
ناگهاني ،روشن نشدن ،كاهش فشار ،وجود
نشتي ،سر و صدا و داغ بودن بيش از حد آب
خروجي را بدانيد.
با وجود اين توجه داشته باشيد كه گرچه
ســاختار و ســاختمان پكيجهاي ديواري
بسيار ساده ب ه نظر ميرسد ،اما فرايند تعمير
اين تجهيزات مستلزم برخورداري از دانش،
مهارت و تخصص الزم است كه درصورت
نداشتن اين اطالعات و تخصص الزم بهتر
است كار را به تعميركاران خبره بسپاريد.
يكي از رايجترين مشكالتي كه بسياري
از مصرفكنندگان با آن دســت به گريبان
هســتند ،خاموش شــدن ناگهاني پكيج
ديواري است كه در برخي مواقع ممكن است
اين مشكل در اثر فعال شدن سوئيچ ايمني
دستگاه براي جلوگيري از بروز حادثه ،افت
فشار ،ايراد در ترموستات ،كمبود سوخت
گاز ،نبــود جريان در اجــزاي الكتريكي و
خرابي يا نشتي پمپ پكيج باشد.
روشن نشدن پكيج نيز داليل مختلفي
مانند تنظيم فشار دستگاه ،گرم شدن بيش
از حد و بروز مشــكل در مشعل يا شمعك
پكيج دارد .كاهش فشــار پكيج ناشــي از
معيوب بودن شــير اطمينان ،نشــتي در
دريچه خودكار تخليه هوا ،وجود نشتي در
شيرهاي رادياتور ،مشــكل در گيج فشار و
گرفتگي هواي رادياتوراست.
وجود نشــتي در پكيج و چكه كردن و
آبريزش ،يكي ديگر از مشــكالت رايج اين
دستگاه اســت .از مهمترين علتهاي بروز
نشتي در ســاختار پكيج ميتوان بهوجود
مشكل در ديافراگم ظرف انبساط ،مشكل
در شير اطمينان ،وجود نشتي در اتصاالت
لولهها ،نشــتي اتصاالت پمپ و پمپ آب و
ترك خوردن مبدل حرارتي ،اشاره كرد.
ســروصداي زياد پكيج مشكل ديگري
اســت كه ميتواند ناشــي از نفوذ هوا به
پمپهاي دستگاه باشــد كه با بازكردن و
هواگيري از طريق شــير هواي تعبيه شده
در دستگاه قابل رفع است .داغ بودن بيش
از حد آب خروجي دســتگاه نيز ناشــي از
معيوب بودن ترموستات پكيج است كه بايد
تعويض شود.
انتشــار بوي گاز نيز ميتواند ناشي از
گرفتگي دودكش يا مســدود شدن لولهها
يا در اثر نشــت گاز از پكيج بهدليل نصب
شدن نادرست باشد و علت سرد و گرم شدن
مرتب آب خروجــي پكيج نيز جرم گرفتن
مبدل حرارتي ،خرابي سنســور شوفاژ يا
خرابي پمپ آب دستگاه است.

راسته بازار
مجتمع تجاري بوستان پونك
مجتمع بوستان ،يكي از بزرگترين بازارها
و پاساژهاي تهران اســت و در شمالغرب
ميدان پونك واقع شــده اســت .البته اين
ميدان ديگر سالهاســت ميدان نيست و
به چهــارراه تبديل شــده اما ســاختمان
عظيمالجثــه شــمالغرب ميــدان هنوز
پابرجاست .معماري اين ساختمان بزرگ
كه شــامل حدود يك هــزار واحد تجاري
و اداري اســت از شــكل دايره بهره فراوان
برده است.
تعداد مغازههاي بوستان به قدري زياد
و متنوع اســت كه هر آنچه را كه بخواهيد
بخريــد در اينجا ميتوانيد پيــدا كنيد؛ از
پوشــاك شــامل كفش ،مانتــو ،لباس و
لباسهاي مجلسي و كت و شلوار تا كتاب
و لوازم التحريــر و لــوازم كادو و دكوري.
طال ،ســاعت ،پارچه و شــال و روســري،
موبايــل فروشــي ،چرمفروشــي از ديگر
مغازههاي مجتمع بوستان است.
در مركز خريد بوستان مثل بازار بزرگ
تهران راســتههايي براي صنفهاي خاص
وجود دارد .بهطور مثــال  ۳راهروی بزرگ
در شمال شــرقي مجتمع بوستان وجود
دارد كه راسته طالفروشــي است .راسته
موبايلفروشــيها نيز از ديگر راستههاي
مجتمع بوستان است كه شــامل  ۲راهرو
و يك داالن ميشــود .در راسته خياطها
كه شــامل ۳راهرو از بوســتان است تمام
سفارشــات خياطــي و تعميــر پذيرفته
ميشود.
معماري مجتمع بوستان عجيب و غريب
اســت و بايد خيلي مواظب باشــيد كه در
مجتمع گم نشويد .يك نكته بسيار مهم در
مورد معماري مجتمع بوستان اين است كه
شما ميتوانيد بدون آنكه از پلههاي بوستان
اســتفاده كنيد بين طبقات حركت كنيد.
معماري منحصر به فرد مجتمع اين امكان را
براي شما فراهم كرده كه از تمامي طبقات
گذر كنيد بدون آنكه از پله برقي يا پلههاي
معمولي استفاده كنيد.
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اینجا قربانیان ،راوی جنگند

گزارشی از آدمها و حال و هوای موزه صلح تهران
سمیرا مصطفینژاد
روزنامهنگار

موزه صلح تهران ،یكی از حلقههای زنجیــره جهانی موزههای صلح
  -INMPاست .هدف آن تقبیح جنگ است و تكریم صلح .این مركزبهصورت اختصاصی انواع سالحهای شــیمیایی و كشتارجمعی را با
نمایش انواع اسناد ،تصاویر و فیلمها معرفی میكند .آنچه بر قربانیان
این سالحها در جنگ گذشته را هم میتوان در این موزه ،واقع در پارك
شهر تهران ،شــنید .راویان این داستان ،اســناد زنده جنگ هستند؛
افرادی كه خود از انواع سالحها آسیب دیدهاند ،اما جان به در بردهاند تا
سرگذشتشان را در راستای نمایش چهره زشت و خشونتبار جنگها
برای بازدیدكنندگان نقل كنند .رئیس موزه صلح تهران معتقد است که
ارتباط رودرروی بازدیدكنندگان با قربانیان سالحهای كشتار جمعی،
تأثیرگذاری زیادی دارد.
محمدرضا تقیپور مقدم ،رئیس موزه صلح تهران حال و هوای این موزه
را اینچنین توصیف میكند :موزه صلح تهران یكی از اعضای شــبكه
جهانی موزههای صلح است .هر موزه براساس داستانی از جنگ پا گرفته
است؛ مثال موزه صلح ژاپن براساس داستان بمباران اتمی هیروشیما و
ناكازاكی در سال 1945بنا شده اســت یا موزه صلح گرنیكای اسپانیا
براساس داســتان بمباران هوایی ســال .1937داستان شكلگیری
موزه صلح تهران هم براســاس چنین رویدادی است .صدام در اسفند
ســال 1362برای نخســتین بار پس از جنگ جهانی دوم در جزیره
مجنون از گاز اعصاب استفاده كرد و در 8سال جنگ با ایران نزدیك به
3هزار تن سالح شیمیایی را بر سر نظامیان و غیرنظامیان ایرانی ریخت
كه یك میلیون نفر از هموطنان ما در این حمالت قربانی و 8500نفر
در این حمالت به شهادت رسیدند .موزه صلح براساس این ماجرا بنا
شده است.
به گفته تقیپور مقدم ،مهمترین ویژگی موزه صلح ،راویان و راهنمایان
موزه هستند كه همگی قربانیان و آسیبدیدگان سالحهای شیمیایی
و جنگ به شــمار میروند .مثال احمد سلیمی 14بار و حسن حسنی
سعدی 10بار پیوند قرنیه چشم انجام دادهاند .آقای علیرضا یزدانپناه،
۴بار پیوند قرنیه چشــم انجام داده و كاندیدای پیوند ریه است .آقای
حسن حسنتبار ۸ ،بار پیوند قرنیه چشم انجام داده است .در حقیقت
راویان این موزه ،خود اسناد عواقب استفاده از سالحهای كشتار جمعی
و شیمیایی هستند.
قســمتهای مختلف این موزه به نمایش و توضیح عوارض استفاده
از سالحهای شیمیایی مانند آســیبهایی كه این سالحها به اعضای
بدن مانند چشم و ریه وارد میكنند ،یا آسیبهای زیستمحیطی این
سالحها اختصاص دارد .در قســمت دیگری از موزه ،بازدیدكنندگان
با جنایاتی که صدام انجام داده آشــنا میشوند .همچنین تجهیزات
و داروهایی كه برای مقابله با آثار حمله شــیمیایی در اختیار سربازان
قرارمیگرفت ماننــد آمپول خودكار آتروپین كه بــه رزمندگان داده
میشد تا درصورت آلودهشدن به گاز اعصاب آن را بهخود تزریق كنند
به بازدیدكنندگان معرفی میشود.
تقیپور مقدم در ادامه توضیح میدهد كه در بخش سوم موزه به شرح
بمباران شیمیایی مناطق درمانی و بیمارستانها كه برخالف تمامی
پروتكلهای جنگی است و همچنین بمباران شهر سردشت در تیرماه
سال 1366بهعنوان نخســتین منطقه غیرنظامی كه در دنیا بمباران
شیمیایی شده است پرداخته میشود .روایت زندگی كودكانی كه از این
بمباران جان به در بردند و اكنون بزرگ شده و تشكیل خانواده دادهاند،
اما هنوز درگیر آثار مخرب سالحهای شیمیایی هستند در این بخش
نقل میشود .برای مثال داستان علی جاللی را میگوییم؛ رزمندهای كه
در حلبچه مجروح شد و براساس زندگی او ،مستندی به نام «18درصد»
ساخته و سال گذشته رونمایی شد .آقای جاللی یك ریه خود را در اثر
حمله شیمیایی از دســت داده و با ریه دیگرش تنها 18درصد قدرت
تنفس دارد .در این بخش همچنین درباره پزشــك اتریشی گرهارد
فرایلینگر صحبت میشود كه در ســال 66با وجود مخالفت دولت
اتریش تعدادی از مصدومان شیمیایی ایرانی را در بیمارستان اتریش
تحت درمان قرار داد .موزه صلح در سال 95این پزشك را دعوت کرد و
با حضور هنرمندان ایرانی از او بهعنوان پزشكی كه كاری بشردوستانه
انجام داده است ،قدردانی و تشكر كرد .معرفی كشورهایی كه به صدام
در تامین سالح شیمیایی كمك كردهاند ،برنامه دیگر این بخش هستند.
به گفته تقیپور مقدم كه خود از جانبازان جنگ اســت ،در قســمت
چهارم موزه انواع سالحهای نوین كشتار جمعی مانند گلولههای حاوی
اورانیوم فقیر شده معرفی میشوند؛ گلولههایی حاوی زبالههای اتمی
كه از ســرعت و نفوذپذیری باالیی برخوردارند و نیمهعمر آنها چهار و
نیم میلیارد سال اســت .درباره این سالحها با كمك موزه صلح تهران
مستندی به نام «تولد در زمین سوخته» اثر آقای وحید فرجی ساخته
شد .در این بخش همچنین به بررســی مینها ،بمبهای خوشهای،
بمبهای اتمی و فسفری پرداخته میشود .داستان ساداكو ،دختربچه
ژاپنی كه پس از بمباران اتمی ژاپن زنده ماند اما بهدلیل ابتال به سرطان
خون در بیمارستان بستری شــد هم در این بخش نقل میشود .این
دختربچه پس از بستریشدن براساس افسانهای ژاپنی كه میگوید اگر
فرد بیمار ،هزار درنای كاغذی بسازد شفا مییابد ،شروع به ساخت درنای
كاغذی كرد اما پس از ساختن  654درنا ،جانش را از دست داد و پس
از آن درنای كاغذی به نماد ساداكو ساساكی تبدیل شد .خانم كونیكو
یامامورا ،داوطلب ژاپنی موزه صلح تهران مسئولیت آموزش ساخت این
درناها را به بازدیدكنندگان بهعهده دارد.
رئیس موزه صلح میگوید که در بخش پایانی موزه به معرفی دین اسالم
و چندین نفر صلحطلب مشهور میپردازیم ،افرادی مانند ژان هانری
دونان ،نخستین برنده نوبل صلح و مؤسس سازمان صلیب سرخ ،مهاتما
گاندی ،نلسون ماندال ،امام موسی صدر،مادر ترزا و مصطفیچمران.
همكاران ما كه به تازگی بهدلیل آســیبهای واردشده از سالحهای
كشتار جمعی به شهادت رسیدهاند نیز در این بخش معرفی میشوند.
تقیپور مقدم درباره دستاوردهای موزه صلح تهران میگوید :این موزه
در سال 2017به نخستین سازمان مردمنهادی تبدیل شد كه در گرفتن
نوبل صلح توسط یك سازمان بینالمللی به نام  I Canتأثیرگذار بود .این
نهاد همچنین در اجرای طیفی گسترده از كارهای هنری در راستای
گسترش فرهنگ صلح حضور داشته و دارد .از دیگر اقدامات موزه صلح
یافتن مادر واقعی پسربچهای عراقی است كه پس از بمباران حلبچه وارد
ایران شد و تحت سرپرستی خانمی ایرانی قرار گرفت .موزه صلح تهران
او را كه به علی حلبچهای مشهور شده است ،دعوت كرد و پس از مذاكره
با مسئوالن عراقی ،از او تست دیانای گرفته و مادر واقعی علی در عراق
پیدا شد .تقیپور معتقد اســت با همین فعالیتهای اجتماعی كه در
جهان توسط موزههای صلح صورت میگیرد میتوان تأثیرگذار بود .به
گفته او هدف موزههای صلح ،تقبیح جنگ و تكریم صلح است .با وجود
فعالیتهای چنین سازمانهایی است كه تا به امروز 193كشور جهان
به پیمان عدماستفاده از سالحهای شیمیایی پیوستهاند.
این موزه درنظر دارد در آستانه روز جهانی صلح ،همزمان با سالگرد آغاز
جنگ ایران و عراق از فونت صلح و سكه صلح كه به گفته تقیپور مقدم
توسط خانه سكه ایران ضرب شده است رونمایی كند.

چشم روایتگر

نظرسنجی از چهرههای عكاسی درباره عكسی ماندگار از دوران دفاعمقدس
شبنم سیدمجیدی
روزنامهنگار

2بار برنده جایزه معتبرترین مســابقات عكاسی خبری یعنی
ورلدپرس فوتو شده است .عكسهای زیادی دارد؛ عكسهایی

درخشــان از زلزله رودبار؛ از وقایع بعد از ترور ایندیرا گاندی
تا عكسهایی از فیدل كاسترو و یاســر عرفات و معمر قذافی.
عكسهایی از تسخیر ســفارت آمریكا در تهران و رویدادهای
مختلف هنری و ورزشی .عالوه بر همه اینها «محمد فرنود» راوی
بینظیری از جنگ بود؛ از حضور زنان تا آزادی خرمشهر .از یكی

صدای قدمهای استوارشان همچنان به گوش میرسد...

همیشه برای ماندن و ماندگار شدن ،عوامل متعددی باید در كنار هم
سیفاهلل صمدیان
قراربگیرند؛ از جان و جهان موضوع گرفته تا شرایط مكانی و زمانی
عكاس و مستندساز
و دهها باید و شــاید دیگر كه به فكر هیچ تنابندهای هم نمیرسد.
چرایی ماندگاری این اثر عكاســی از نظر من در تمامی رازها و شرایط خاصی است كه در یك عكس
مستند و حدود ۳۷سال پیش در میدان آزادی تهران ،برای نخستین بار و نخستین لحظه در شبكیه چشمهای محمد فرنود شكل
گرفت و با صدای كلیك دوربین همیشه داغ او ،برای همیشه «تاریخ» و همیشه «جنگ» كه دامادناخوانده تاریخ است ،ماندگار شد.
برای من ،تصور اینكه در استودیوی عكاسی مجهز و با تیم حرفهای طراحی صحنه ،لباس و گریم و با بازیگرانی حرفهای حتی ،بتوان
به چنین تصویر تكاندهندهای رسید ،غیرممكن اســت.انگار زمین و زمان دست بهدست هم دادهاند كه بخش مهمی از واقعیت
عینی و حسی دورانی از جنگ هشتساله ،در كسری از ثانیه در چهره مصمم نیروهای مردمی ایران جنگزده ثابت شود؛ انجمادی
از آنگونه كه پس از گذشت 4دهه ،صدای نفسها و قدمهای استوارشان ،همچنان به گوش میرسد. ...

تصویری پیشاجنگ از عزم برای دفاع

محمد فرنود از عكاســان نامی دفاعمقدس و تكعكــس مورد نظر با
آرش پژوه
معیارهای امروز دنیای مجازی شاید یكی از پربازدیدترین عكسهای
عكاس
دفاعمقدس است .اما چه چیز باعث ماندگاری و توجه به این عكس بوده
است؟ شاید برای پیدا كردن جواب این سؤال باید كمی فراتر از ماهیت خود عكس و بررسی عكاسانه عكس
قدم برداریم .این عكس در حوالی میدانآزادی انداخته شده اســت ،در روزی كه به دستور امام(ره) درحالیكه اوضاع جنگ چندان
خوب نبود ،سپاه محمد رسولاهلل(ص) وارد جنگ شد .پس ما با یك واقعه مهم تاریخی در تاریخ جنگ و انقالب مواجه هستیم .از نظر
تاریخی این اتفاق و تأثیراتش در جنگ میتواند به ارزش این عكس بیفزاید .اما خود عكس و اتمسفر حاكم بر آن هم به ما اجازه میدهد
تا مدعی شویم كه این عكس ،عكس جنگ نیست ،یعنی ما شاهد روایت جنگ نیستیم و از نظر جغرافیای ثبت هم با یك عكس جنگی
مواجه نیستیم .رژه در تهران است و عكس نماد همراهی مردمی و داوطلبانه در دفاعمقدس .شاید همین واكاوی تاریخی و جغرافیایی
عكس بتواند دلیل اصلی ماندگاریاش را روشن كند .اما اگر بخواهیم از روایت تاریخی عكس كمی جدا شویم باید به چشمها توجه
كنیم؛ چشمهایی كه از عزم جزم انسانها روایت میكند؛ جوانانی كه به روبهرو نگاه نمیكنند و گویی در همین صالبت در حال گذر و
قدم گذاشتن در جهان دیگری هستند .تراكم ثبت شده در تصویر هم به ما اجازه انتخاب جایگاه نمیدهد؛ صفی موجود نیست تراكم
چشم است .در این قاب فرنود ،ما تصویر پیشاجنگ را شاهد هستیم؛ تصویری كه از عزمی جزم برای دفاع خبر میدهد .فردای این عكس
چندان موردتوجه نبودهاست .عكس رسالت خود را در اینجا بهدرستی انجام داده است و ما در جایی از تاریخ بدون توجه به پیش و پس از
آن ،ثبت شدهایم .ثبت عزمجزم برای دفاع از وطن ،روح پشت این عكس است؛ همان روحی كه الزام به زندهماندنش را شاید بتوان دلیل
زندهماندن این عكس حتی سالها پس از پایان جنگ دانست.

قاعدههای زبانی پشتخاكریزها

رزمندهها در سالهای جنگ از چه واژههای جدید یا حتی عجیبی استفاده میكردند؟
آوین آزادی
روزنامهنگار

در دنیایی كه بوی باروت در آن پیچــده و جان آدمی
هر لحظه ممكن است از دســت برود ،آنها دایره لغات
خودشان را داشتند .خیلیوقتها از همان اسم رمزهایی
كه ما در فیلمهای جنگی دیدهایم استفاده میكردند و
برای كلمات ،معانی تازهای میســاختند .البته یكی از
رزمندههای آنسالها كه حال و روز خوشی هم ندارد
و ترجیح میدهد نامش در پرده بماند ،میگوید« :علت
بازیكردن با كلمات فقط امنیتیبودن فضا نبوده است.
ن
جبهههای جنگ جایی دیگر در این دنیاســت .باید آ 
خاكریزها را زندگی كنی تا بدانی» .انگار حق با اوست.
گاهی آدم مجبور میشــود از تنها داراییهایی كه دارد
برای زندهماندن استفاده كند؛ مثل كلمات ،مثل خندهها.
دایره لغات جنگ هم از همینجا شروع میشود .مدتی
كه از اندوه،مرگ ،خون و گلوله میگذرد ،دیگر جریان
زندگی تغییر میكند .استانداردها ...واژهها ...همهچیز
در خدمت امید قرار میگیرد .هشت سال جنگ ایران و

عراق هم از این قاعدههای زبانی مستثنا نبود .چیزی از
جنگ نگذشته بود كه رزمندگان دایره واژگانی خود را
ساخته بودند؛ مثال تعداد زیادی از سربازان ایران در آن
روزها وقتی میخواستند دوستی كه نامش را نمیدانند
صدا كنند میگفتند :برادر عبداهلل...
ماندگارترین اصطالحهای رزمندههای ایرانی
چه بودند؟

آتش خاموش كن :وقتی عراقیها حمله میكردند
و مواضع ایــران را زير آتش ميگرفتند ،نخســتین
واكنش ایرانیها ،از شــدت حمالت آنها میكاست.
سربازان ایرانی به این فرایند «آتش خاموشكردن» و
افرادی كه آن را انجام میدادند «آتش خاموشكن»
میگفتند.
آجر پالستیكی :غذاهایی كه برای شام و ناهار به
رزمندگان ایرانی میرسید خیلی وقتها از كیفیت
باالیی برخوردار نبود؛ كتلت ســخت و سفت و خفه
كننده ،یكی از معروفترین این غذاهــا بود .به این
كتلتها و كبابهای سفت ،آجر پالستیكی میگفتند.

از عكسهای او یعنی همان تصویری كه رژه قدرتمندانه نیروهای
جوان بسيجي را نشان میدهد ،گاهی بهعنوان درخشانترین
عكسش یاد میشود .به مناسبت آغاز هفته دفاعمقدس ،به سراغ
تعدادی از عكاســان بنام رفتیم .سعید صادقی چهره شناخته
شده عكاسی در ســالهای جنگ ،سیفاهلل صمدیان عكاس و

فیلمسازی كه خودش برنده جایزه عكاسی ورلدپرس فوتو بوده
است ،محمد نوروزی مدرس دانشگاه و از نخبگان عكاسی خبری
ایران و آرش پژوه عكاس جوان و دانشآموخته عكاسی دیجیتال
از كالج عكاسی واشنگتن درباره عكس ماندگار محمد فرنود
نوشتند .راز ماندگاری این عكس را ازنگاه آنها بخوانید.

نگاه قدرتمندانه و هنرمندانه عكاس

ســتایش یك عكس و یك عكاس اساســا در ایجاد بینایی در
سعید صادقی
نســلها و افزایش شــناخت آنها در روزگاری كه ارزشهای
عكاس جنگ
اجتماعی دچار فروپاشی شده و تن بیروح و روان بیآینده این
سرزمین انباشته از زخمهای عمیق شده است ،میتواند اثرگذار باشد .اما نمیتوان با نیشگونی
گذرا آنچه یك عكاس با پمپاژ احساسی حقیقت به یك ملت ،ثبت كرده است ،آشــكار كرد .عكاسی ویژگیهایی دارد كه
لحظههای درون عینیتها را بر جانمایه نسلها و آیندگان مینشاند .درك حقیقت ،فهم و دانستن تاریخ عملكردها و رفتارها،
نگرشها و در نهایت جان عكاســی روزگاران جنگ ،نیازمند نقد و بررســی و پژوهش علمی جدی است تا زمینهای برای
افزایش درك بدنه جامعه از مفاهیم ملی را ایجاد كند .حال نگاهی به ویژگیهای این تصویر میاندازم .من بهعنوان عكاس،
این عكس را همراه با نگاه جدی عكاسی میبینم كه اعتقاد به پروپاگاندای ریشهای هنرمندانه در آن دیده میشود .نوعی
عكاسی صیقلیافته كه ایجاد ارتباط نزدیك میان مردم را رقم میزند .تقویت روحیه مردم و بسیج نیروهایی با چهرههای
اصیل از بدنه اجتماعی ایران را در روزگار ســالهای جنگ از زاویهای نشان میدهد كه ستایش اینگونه نیروهای فداكار را
در پی دارد .تصویری است كه استحكام و قدرت را در چهرههایی بازگو میكند و این نگاه قدرتمندانه و هنرمندانه میتواند
جایگاهی برای عكاسی ایران مشخص كند.

عكسی خبری كه كاركردی تاریخی پیدا كرد

هر عكس باید حاوی پیام و سخنی باشد كه بتواند ذهن مخاطب را
محمد نوروزی
برای مدت زمانی درگیر كند .ولی هستند عكسهایی كه پیامها و
عكاس جنگ
سخنهای بسیار فراوانتری نسبت به دیگر عكسهای یك عكاس
در طول عمر حرفهایاش دارند .به همین دلیل است كه چنین آثاری تا ابد در دل و چشم بسیاری از
مخاطبانشان جا خوش میكنند و فراموش نمیشوند .نمونههای تاریخی فراوانی داریم كه شاید نیازی به یادآوری آنها نباشد فقط
برای مثال میتوان به عكس پرتره خانم شربتگل ،دختر افغان اشاره كرد كه نابغه عكاسی جهان آقای استیو مككوری آن را ثبت
كرد و روی جلد مجله معتبر نشنالجئوگرافیك منتشر شد؛ عكسی كه با گذشت چنددهه از انتشار آن ،همچنان میدرخشد و
روی دیوار بسیاری از خانهها و مراكز هنری موزهها و  ...دیده میشود .و نكته مهم دیگر اینكه بسیاری از عكسهای تولیدی عكاسان
در دنیا ،مثل این عكس از رژه نیروهای داوطلب بسیج در میدانآزادی پایتخت كه از آثار آقای محمد فرنود است ،در زمان تولید و
انتشار اولیهشان ،كاركرد یك عكس خبری را داشتهاند ولی همین عكس و عكسهایی در این ژانر به قدری باصالبت و قوی هستند
كه بعد از مدتها كاركرد یك عكس تاریخی یا یك عكس هنری را هم پیدامیكنند .همین ویژگی است كه باعث میشود عكسی
ماندگار شود ،در دلها بنشیند و از ذهنها بیرون نرود .در پایان فراموش نكنیم كه ما عكاسان با ثبت و انتشار یك عكس میتوانیم
شعلههای یك جنگ را خاموش یا برعكس ،با ثبت و انتشار یك عكس شعلههای یك جنگ را برپا كنیم.

هركس هم كه شــروع به خــوردن آن غذا میكرد
دیگران از او میپرسیدند« :سمبه بدهم؟با پارچ آب
بیاورم؟»
تركش پلو :رزمندگان به عدس پلویی كه صرف
میشد تركش پلو میگفتند .البته این اصطالح ریشه
در جبهههای جنگ نداشت و در سربازی هنوز هم از
آن استفاده میشود و بهنظر میرسد كه خواهد شد.
اوشین پلو :برنج سفید بدون مخلفات را میگفتند
اوشین پلو!
آدم خفهكن :به غذای شب عملیات ،آدم خفهكن
میگفتند .این اصطالح كنایه به امكان شهادت میزد.
ممكن بود كه آن غذا،آخرین غذای رزمنده باشد.
آچار فرانسه :همهكاره در پشت جبهههای جنگ.
همانطور كه از نامش پیداســت به مسئول تداركات
یگان ،كسی كه همه كار از او برمیآمد و به امور مختلف
مسلط بود ،آچار فرانسه میگفتند.
آچار همه كاره :شــاید باورش ســخت باشد اما
چفیه بین آنها چفیه نامیده نمیشــده .آنها از چفیه
بهعنوان پارچهای كه هم سفره ،هم لنگ حمام ،هم
تور ماهیگیری است ،هم حوله ،باند زخم و ...استفاده
ن آچار همهكاره میگفتند.
میكردند و به آ 
آخجون مرخصی :جراحت ناشی از تركش كوچك
كه به مرخصی و رفتن به عقب منجر میشــد ،كنایه
است از اهل مبارزه و مقاومتنبودن! البته رزمندهها

میگویند این شوخی كوچكی بوده كه بین آنها رواج
داشته نه نیش و كنایه بهمعنای منفی كلمه.
آخرین صراط :نقطــه اوج درگیری ،خط پایان،
محل شهادت ،موضعی خطرناك و مرگآفرین ...به
این موقعیتها میگفتند آخرین صراط.
آدامس شیك :عبارت آدامس شیك كد رمز بوده
اســت .التماس دعای مخصوص ،سفارشی ،شبانه و
پنهانی را آدامس شیك میگفتند كه عموما پیش از
عملیات سنگین به كارشان میآمده است.
آدمكش گردان :امدادگر! كنایه از ناشــی بودن
نیروهای امدادرســان خصوصا در شرایط عملیاتی و
خطوط مقدم.
آدیداس بسیجی :كفش كتانی راحت نسبت به
پوتین ساقدار با بند بلند بدون زیپ! بعضیها آدیداس
بسیجی میپوشیدند ،بعضیها نه.
آر پی جی به برجــكزدن :مرخصی گرفتن از
فرماندهی در شــرایط آمادهباش عمومی و حساس
جنگ! این تركیب هم از آن تركیبهای پركاربرد آن
ایام بوده است.
آر پی جیزن ســفره :فردی كــه لقمههای
بزرگ میگرفت و غذا را نجویــده میبلعید تا بتواند
بیشــتر از بقیه بخورد گاهی با این لفظ مورد خطاب
قرارمیگرفته است.
آسایشگاه سالمندان :تداركات گردان و لشکر،

اشارهای است به مسئوالن تداركات واحدها كه معموال
از بین رزمندگان مسن انتخاب میشدند.
آهنگران گردان :نیروهای خوشصدا ،آهنگران
بودند ،مثال ممكن بود كسی از آن سوی خاكریز داد
بزند :آهنگر گردان! یك دهن بخوان!
بــرادر تجدیدی :وقتی رزمنــدهاي مجروح
میشد و به شــهادت نمیرســید او را تجدیدی
میخواندند.
ایستگاه بدنسازی :ایستگاه بدنسازی رزمندگان،
ایستگاه صلواتی بوده است؛ جایی كه آنها میتوانستند
گلویی تازهكنند.
حلوا خور :كسانی كه شــهید نمیشدند و از همه
عملیاتها سالم برمیگشتند را حلواخور میگفتند!
بوی چلو كباب :هنگامی كه ممكن بود عملیاتی
آغاز شــود نیروهای ایرانی میگفتند بوی چلوكباب
میآید.
ن
تركــش بامعرفت :ایــن اصطالح هــم از آ 
اصطالحهای ماندگار آن ایام بود .پشــت خاكریزها
به تركشی كه زوزهكشــان میآمد و از باالی سر رد
میشد و راه خودش را ادامه میداد و به كسی آسیب
نمیرساند ،تركش بامعرفت میگفتند.
دكمه تقوا :در جبهههای جنــگ ایران به دكمه
باالیی پیراهن ،دكمه تقوا میگفتند.
اهل دل:به شكموها میگفتند اهل دل!
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پشت جبهه

من «این جنگ» را
پسندیدم

بهترین فیلمهای جنگی چهاردهه اخیر در سینمای ایران كدامها بودند؟

كدام بازیگران ارزندهترین جوایز جنگی را گرفتهاند؟

سیمرغ و خاكریز

پرویز پرستویی با دریافت 3جایزه از جشنواره فیلم فجر پرافتخارترین بازیگر سینمای ایران در ژانر دفاعمقدس است
خدیجه نوروزی
روزنامهنگار

گيالنه

منتقدان و سینماگران ،فیلمهای «سفر به چزابه» رسول
مالقلیپور« ،مهاجر» ابراهیم حاتمیكیا و «گیالنه» رخشان
بنیاعتماد را جزو موفقترینهای ژانر جنگی قرار دادهاند
احمد طالبینژاد

نگار حسینخانی
روزنامهنگار

پشت آن همه صدای تیر و آژیر خطر ،یك چیز نهفته بود؛ زندگی؛ همانی كه برای وطن ،بارهای بار وسط
گذاشته شد؛ آنكه چشمهای مادران دلواپس را كه پسر گم كرده بودند ،خشك نگذاشت؛ سرهای همیشه خم
روی سجاده و تنهای تنهای تنها در محشر .حاال باید با كدام تصویر آشنا ،سراغ خاطرات آن سالها رفت؟
كدام تصویر دقیقتر و عینیتر و مؤثرتر بوده؟ سینمای ایران در این سالها چه حقی بر این یادها ادا كرده .در
اینجا با چند منتقد و سینماگر سینمای ایران صحبت كردیم و از آنها پرسیدیم در این چند دهه ،بهنظرشان
كدام فیلمها بهترین فیلم ژانر جنگی بود ه و تصویر روشنتری از سالهای دفاعمقدس ارائه كردهاند؟ موارد
متعددی پیشنهاد شد؛ فیلمهایی در دل نبرد و درامهای شك 
ل گرفته در حاشیه میدان .در این نظرها سفر به
چزابه رسول مالقلیپور ،مهاجر ابراهیم حاتمیكیا و گیالنه رخشان بنیاعتماد در صدر جدول قرار گرفتند.

مهرزاد دانش

كيميا

شهرام جعفرنژاد

مهاجر

نیوشا صدر

باشو غريبه كوچك

تكهخاطرههایی از پشت جبهه در دوران جنگ
شهرام فرهنگی
روزنامهنگار

یك «ذهن پشــت جبهــهای» هرچه تــاش كند ،خاطراتش پشــت
سنگرهای خودی متوقف میشود؛ حتی یك پوكه هم به مواضع دشمن
نزدیك نمیشــود ،چون جنگ از راه دور ،دوربینی است كه برای بیننده،
پشت سنگرهای خودی كاشته میشــود .تصویر :چند سرباز در سنگر،
سرخواباندهاند .گاهی یكیشان سرك میكشد و دوباره پشت میدهد به
خاكریز .دیگری بلند میشود و آر پی جی 7روی شانه ،ماشه را میچكاند.
از دور دودی سیاه  -در تصویری كه از موج انفجار میلرزد -رو به آسمان
میرود« .شنوندگان عزیز توجه فرمایید ...شنوندگان عزیز توجه فرمایید...
خرمشــهر »...صدای محمود كریمــی علویجه ،صــدای انفجار بمب و
موشك ،صدای شلیكشدن گلولههای ضدهوایی ،آژیر قرمز و ...یك ذهن
پشــتجبههای ،گاهی برای اینكه راهی به سوی خاطرههای جنگ پیدا
كند ،ممكن است در حركتی انتحاری فایل «آژیر وضعیت قرمز» را دانلود
كند و 3دقیقه تمام صدای ممتد آژیر قرمز در هدفن را تاب بیاورد .با این
همه ،بازهم از پشت سنگرهای خودی پیشتر نمیرود .رادیو و تلویزیون
خاموش .خاطرههای آن سالها ،حاال میتوانند در سكوت اتاق روی در و

انتخابها :مزرعه پدری ،مهاجر ،ایســتاده در غبار ،ملكه و
«روز سوم»
با قید رخدادن داستان در میدان جنگ و از هر فیلمساز یك فیلم ،نخستین
انتخاب من مزرع ه پدری رسول مالقلیپور اســت .این فیلم ،كاملترین و
بهروزترین نگاه مالقلیپور بهعنوان مهمترین تصویرگر جنگ تاریخ ســینمای ایران به این واقعه است.
مرثیهای برای سربازان وطن ،بدون خطكشیهای مرسوم خودی و غیرخودی ،و در نزدیكترین شكل به
آنچه واقعا رخ داد .در انتخاب بعدی مهاجر ابراهیم حاتمیكیا را انتخاب میكنم .این فیلم از سادگی درونی
و معصومیتی در نگاه برخوردار است كه یگانهاش میكند؛ انگار یكی دوربینش را در همان روزها روشن
كرده باشد و بخواهد ما را به دل واقعه ببرد؛ یك تونل زمان واقعی .برای سومین انتخاب میتوان از ایستاده
در غبار محمدحسین مهدویان نام برد .كارگردان با برخورد مدرن با فعل ماضی ،در داكودرام استثناییاش
مرز میان مستند و بازسازی را برمیدارد و با اســتفاده از صدای راویان حقیقی تصویری میسازد كه در
دقایقی باوركردنی نیست بخشی از مستندهای بهجامانده از جنگ نباشد .ایستاده در غبار ،فنساالرانهترین
فیلم جنگی تاریخ سینمای ایران است .انتخاب بعدی من« ملكه»ی محمدعلی باشهآهنگر است .او از
موقعیت دراماتیك داستانش گذر میكند و خیلی عمیقتر ما را به بنیادیترین پرسش فلسف ه «ضدجنگ»
میرساند2:سمت یك خط ایستادن ،چقدر ارزش جان آدمها را كم یا زیاد میكند .فیلمی علیه پروپاگاندای
سالیان قبل از خود ،در ستایش انسان و در تكنیك ،فراتر
از زمانهاش .و در آخر ،روز سوم .درام مؤثر و نمادین فیلم
محمدحسین لطیفی دربار ه مام میهن ،هم ه قدرتش را از
مثلث پیشبرنده داستان میگیرد؛ خواهر ،برادر و عاشق و
مناسبات میانشان و از سوی دیگر بازیگران این سه رأس
مثلث در بهترین نقشآفرینیهای كارنامه .این نگاه هنوز
كار میكند و بدل به یك «كالت» شده است.

علیرضا داوودنژاد

انتخابها :دیدهبان ،مهاجر ،پرواز در شب ،مزرعه پدری ،تنگه
ابوقریب و ایستاده در غبار
هنوز ابعاد حیرتآور اســتقامت و فداكاری ملت ایران در جریان جنگ دفاعی
هشتساله در هیچ فیلمی به نمایش در نیامده است ،اما گوشههایی از آن حماسه
بزرگ كه ایــران و مردمانش را نزد مــن از جان عزیزتر كرده
است در تاریخ سینمای ایران و فیلمهایی كه با مشقت فراوان
ساخته شدهاند قابل مشاهده است .دیدهبان و مهاجر ابراهیم
حاتمیكیا ،پرواز در شب و مزرعه پدری رسول مالقلیپور ،تنگه
ابوقریب بهرام توكلی و ایستاده در غبار محمدحسین مهدویان
ازجمله فیلمهایی هستند كه بدون ترتیب اولویت در خاطرم
مانده و برایم یادآور آن دوران مصیبتبار ،اما پرشكوه هستند.

پنجره ،گوشه و كنار ،فكر و خیالهای پشتجبهه در سالهای جنگ تمركز
كنند .چسبهای ضربدری روی شیشههای آماده برای كمتر پودرشدن
در موج انفجار احتمالی بمب روی یكی از خانههای اطراف ،تاریكی پس از
آژیر قرمز و بازی عجیب نگاه چرخاندن در آسمان برای كشف هواپیماهای
دشمن میان ستارهها .میشد رد ضدهواییها را در آسمان گرفت و در حوالی
آن نقطهچینهای نارنجی ،به نورهای زردی رسید كه میان ستاره حركت
میكردند؛ دشمن درست باالی سر ،هر چند دور ،ق ِد آتش فندك ولی به
هرحال این نزدیكترین خاطره ممكن برای یك ذهن پشــتجبههای از
رویارویی با دشمن است.
«صدام» برای یادآوری خاطرههای جنــگ حكم يادآور چيزهاي بد را دارد.
اســمش را كه بیاوری ،ذهن بهكار میافتد و خاطرهها مثل گوشتی كه در
چرخگوشــت انداخته باشــی از حافظه بیرون میریزند؛ رشتههایی بههم
چسبیده از جملهها و مفاهیم خاص پشــت جبهه در سال «جنگ جنگ تا
پیروزی» ...حتی سالها پس از پذیرش قطعنامه 598هنوز هم اگر یك نفر
حرفی از دهانش میپرید و به كســی برمیخورد ،میشد بگوید« :با صدام
بودم» و شر را بخواباند .فحشدادن و بعد حواله كردن آن به «صدام» یكی از
توافقهای رایج میان بچههای دهه 60در ایران بود .البته استفاده كاربردی
اسم صدام برای بزرگترها جدیتر از این حرفها بود .آنها برای تخلیه بار روانی
به او محتاج بودند .رك و جدی به صدام فحش میدادند و وقتی گوش بچهای،
تیز و چشمهایش گرد میشد ،توضیح میدادند :حتی اگر غذای مادرت روی
اجاق سوخت هم مطمئن باش مقصرش صدام است!

ديدهبان

انتخابها :باشو غریبه كوچك ،گیالنه« ،روبان قرمز» ،كیمیا
و «شیار »143
در انتخاب اول باشو ،غریبه كوچك بهرام بیضایی است .این فیلم به گمانم
با فاصله زیاد از تمامی فیلمهای دیگر سینمای جنگ ،بهترین اثر این حوزه
است .بیضایی فراتر از جو مسلط جامعه در آن روز و روزگار میایستد و به انسان و تنهایی و غربتی مینگرد
كه محصول ناشناختگی است .بیضایی به تقسیمبندی خود و دیگری میتازد كه جنگ تنها تقویتكننده
آن است و از دل آن تفاهم و درك متقابل را بیرون میكشد .اما در رتبه بعدی گیالنه رخشان بنیاعتماد
قرار دارد .این فیلم روایتگر ماجرای فراموششدگان است؛
كســانی كه نامشــان هیچوقت ،هیچجا برده نمیشود؛
كسانی كه باید دور بایستند ،نباشند و حذف شوند تا به
تصویر مسلط درون قاب خدشــهای وارد نشود .و اما در
انتخابهای بعدی روبان قرمز ابراهیم حاتمیكیا ،كیمیا
احمدرضا درویش و شیار  143نرگس آبیار بدون ترتیب
خاصی ،فیلمهای مورد عالقه من در این حوزه هستند.

خسرو نقیبی

مزرعه پدري

انتخابها« :باشو ،غریبه كوچك»« ،آژانس شیشهای» ،گیالنه،
مهاجر« ،هور در آتش» ،سفر به چزابه« ،دوئل» و «ملكه»
اگر منظور ،فیلمهایی در حاشــیه دفاعمقدس باشد ،میتوان به باشو،
غریبه كوچك بهرام بیضایی ،آژانس شیشهای ابراهیم حاتمیكیا ،گیالنه
رخشانبنیاعتماد اشــاره كرد .اما اگر فیلمهایی كه
مستقیم به دفاعمقدس پرداختهاند مدنظر باشد ،بدون
ترتیب مهاجر ابراهیم حاتمیكیا ،هور در آتش عزیزاهلل
حمیدنژاد ،ســفر به چزابه رســول مالقلیپور ،دوئل
احمدرضا درویش و ملكه محمدعلی باشهآهنگر ،با این
توضیح كه از هر كارگردان یك فیلم انتخاب شده ،از
بهترینهای فیلمهای دفاعمقدس محسوب میشوند.

انتخابها :سفر به چزابه ،پرواز در شــب« ،پایان كودكی» و
دیدهبان
بهترین فیلمهای جنگ معموال آن دسته از فیلمها هستند كه درباره جنگ
ساخته شدهاند ،مثل «عروسی خوبان» محســن مخملباف« ،دندان مار»
مسعود كیمیایی یا كیمیا احمدرضا درویش كه در ژانر فیلم جنگی قرار نمیگیرند؛ فیلمهایی اجتماعی
هســتند با پسزمینه جنگ .اما در میان فیلمهای جنگی ،با آنچه از این ژانر میشناسیم (مثال دوسوم
سرنوشت در میدان جنگ باشد ،رودررویی با دشمن وجود داشته و از ادوات نظامی و جنگی استفاده شده
باشد) ،سفر به چزابه و پرواز در شــب مالقلیپور در راس قرار میگیرند .این دو فیلم چه از نظر فرم و چه
نوآوریهایی كه در آنها بهكار رفته ،فیلمهای مهمی هستند .خصوصا سفر به چزابه كه در تلفیق گذشته و
حال در جامعهای جنگزده موفق عمل میكند .اما نوبت به پایان كودكی كمال تبریزی میرسد كه فیلمی
مهجور است .این فیلم كه به موقعیت كودكان در وضعیت
جنگی پرداخته ،آن روزها در غوغای فیلمهای ستارهساالر
گم شد .در آخر هم «دیدهبان» ابراهیم حاتمیكیا كه ساده
و دور از شعارزدگیهای امروز 
ی ساخته شد .او در این فیلم
فضای جنگ را خوب بازسازی كرده و اضطراب ،تعهد و...
را در كنار هم نشان داده .او از نظر فرم ،نوآوریهای ساده و
جذابی را تجربه كرده است.

سفر به چزابه

انتخابها« :كیمیا»« ،تنگه ابوقریب» ،ســفر به چزابه ،گیالنه و
«نفس»
در این دستهبندی بهنظر در انتخاب نخست ،فیلم كیمیا احمدرضا درویش
است كه تلفیق مناسب و دلنشینی از ملودرام و جنگ است .پس از آن ،تنگه
ابوقریب ساخته بهرام توكلی است كه با فاصلهزدایی مخاطب از پرده سینما ،او را در میدان جنگ قرار
میدهد .جایگاه سوم در این دســتهبندی سفر به چزابه
رسول مالقلیپور است .این فیلم با تبلور آخرالزمانی ،در
گذر از زمان به سرگردانیها و از دستدادگیهای جنگ
میپردازد .گیالنه به كارگردانی رخشــان بنیاعتماد و
محســن عبدالوهاب هم تصویری از رنج مدام و مستمر
پیامدهای جنگ بــوده و همچنین نفــس نرگس آبیار
روایت ناتمامی از معصومیت كودكانه در این دوران است.

مقصرش صدام است
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«فرهنگ لغات پشت جبهه» از اين نوع خاص را كه با صدام شروع شد ،میشود
با موقعیت جنگی (قرار گرفتن در شرایط دشوار) ،مگر كاتیوشا خوردی
(اغراق در دردكشــیدن) ،مواضعاش با خاك یكسان شد (ضایع شدن)،
منهدم شدم (نابود شدم) ،این شوت نبود آرپیجی 7بود (شعار طرفداران
فوتبال در امجدیــه و آزادی) ،شیمیایی زدند ( )...و اصطالحهای كاربردی
دیگر ادامه داد ولی این كلمهها و تركیبهای جنگی دستكم اندازه یك كتاب
جیبی كه در جیب بغل شلوار ششجیب جا میشود حجیم میشوند و از طرفی
االن دیگر نوبت به نوشتن از اشــیای پشت جبهه در سالهای جنگ رسیده
است .شلوار شش جیب با پوتین سربازی و كولهپشتی سب ِز ارتشی .قلكهایی
به شكل و هماندازه نارنجك كه در مراسم صبحگاهی مدرسه ،سر صف میان
دانشآموزها توزیع میكردند .هركس دلش میخواســت ،سكههای یک تا
5تومانی را میانداخت داخل نارنجك تا پر كه شد برگرداند مدرسه برای كمك
به جبهه .این تكه خاطره مربوط به زمانی است كه با5تومان میشد یك شیشه
كانادادرای یا مثال آدامس خرسی خرید و بعد هم تصویر پشت كاغذ آدامس را
لیس زد و برچسب كرد روی مچ دست .اسلحههای چوبی ،تفنگهای آبپاش
برای شبیهسازی جنگ در بازیهای خیابانی ،پالكهای فلزی درست مثل
همانها كه سربازها به گردن میاندازند ،جاسوئیچیهای ساخته شده از پوكه
و ...ولی اینها هیچكدام در زمره اشیای شگفتانگیز دوران جنگ در پشت جبهه
جایی ندارند .گاهی فشنگهای نو هم تا پشت جبهه میآمدند .حسادتبرانگیز،
هم موقعیت آن پسربچهای بود كه یك قطار فشنگ جای كمربند روی شلوار
شش جیبش بسته بود و غروب جمعه در كوچه قدم میزد.

در جنگ هشتساله دفاعمقدس هركسی بنا به توان خود ،در بخشی از آن سهیم شد .فیلمسازان هم ازجمله قهرمانانی بودند
كه با دوربین خود به دل خطر میرفتند تا رشادتها و دالوریهای مردمان این سرزمین را ثبت كنند و اینگونه بود كه سینمای
دفاعمقدس پدید آمد .شاید بتوان گفت ایرانیترین ژانر سینمایی ،سینمای دفاعمقدس است؛ سینمایی كه همواره یكی از
سختترین و در عین حال پرمخاطبترین ژانرهای فیلمسازی در سینمای ایران است .فیلمهای دفاعمقدس از موفقترین
فیلمها در جشنواره فیلم فجر هم هستند كه در این حوزه بازیگران بسیاری نقشهای بهیادماندنیای را ایفا كردهاند .در ادامه
به اسامی بازیگرانی كه ارزشمندترین جوایز را بابت بازی در فیلمهای جنگی گرفتهاند ،اشاره میكنیم.

پرویز پرستویی
برای ایفای نقش در فیلمهای سینمایی «لیلی با من است» و «آژانس شیشهای» از تأثیرگذارترین بازیگران
سینمای دفاعمقدس است .وی همواره حضور مستمری در فیلمهای دفاعمقدسی در سهدهه70 ،60و 80
داشته است و با دریافت 4ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر برای 4فیلم
«آژانس شیشهای»« ،بید مجنون»« ،به نام پدر» و «بادیگارد» ،بین بازیگران ایرانی ركورددار است كه 2فیلم
در ژانر دفاعمقدس است .او در 11فیلم دفاعمقدسی («دیار عاشقان»« ،پیشتازان فتح» ،لیلی با من است ،آژانس شیشهای« ،روبان قرمز»،
«موج مرده»« ،دیوانه از قفس پرید»« ،دوئل»« ،بهنام پدر»« ،پاداش سكوت» و «سیزده )»59ایفای نقش كرده است .پرستویی دیپلم
افتخار بهترین بازیگر نقش مكمل مرد برای فیلم دیار عاشقان ،دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد لیلی با من است و تندیس بهترین
بازیگر نقش اول مرد برای فیلم آژانس شیشهای از جشنواره فیلم دفاعمقدس ســال 77را در كارنامه خود دارد .همچنین دیپلم افتخار
بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم آژانس شیشهای از جشنواره فیلم یوگسالوی 2000از افتخارات هنری این بازیگر پیشكسوت است.

خسرو شكیبایی
برای بازی در فیلم «كیمیا» برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول از سیزدهمین جشنواره
فیلم فجر شد .احمدرضا درویش در این فیلم ماندگار از خسرو شكیبایی بهعنوان نقش اول بهره
برد تا او یكی از ماندگارترین شخصیتهای سینمای دفاعمقدس را خلق كند .از آخرین افتخارات
شكیبایی هم دیپلم افتخار برای فیلم «اتوبوس شب» كیومرث پوراحمد بود؛ نقشی كه تا سالها
در حافظه تاریخی عالقهمندان سینمای ایران بهجا خواهد ماند.

گلچهره سجادیه
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از پانزدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم
«سرزمین خورشید» متعلق به این بازیگر محبوب سینمای ایران است .او همچنین در هفدهمین
جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم «هیوا» كاندیدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن
شد .تندیس بهترین نقش اول زن برای فیلم سرزمین خورشید در جشن سینمای ایران را نیز باید
به كارنامه افتخارات این بازیگر افزود .سجادیه در طول سالهای فعالیتش ثابت كرده كه تمام وجود خود را در اختیار نقش
میگذارد و آنقدر شكیبایی میكند تا نقشی را بهدست بیاورد كه ارزش بازیكردن داشته باشد و این راز ماندگاری اوست.

ابوالفضل پورعرب
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد بــرای «مــردی شــبیه بــاران» در
پانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر متعلق به این بازیگر است .پورعرب در 4فیلم دفاعمقدسی
(مردی شبیه به باران« ،قاصدك»« ،حماســه قهرمان» و «مردی از جنس بلور») نقشآفرینی
كرده است.

جعفر دهقان
با ایفای نقش در 12فیلم دفاعمقدسی («حماسه مجنون»« ،بوی پیراهن یوسف»« ،پرواز در شب»« ،بلمی به
سوی ساحل»« ،عملیات كركوك»« ،حمله به اچ« ،»3هفت گذرگاه»« ،عبور از خط سرخ»« ،گلوگاه شیطان»،
«تیرباران»« ،تعقیب سایهها» و «خلبان») از ركورددارترین بازیگران دفاعمقدس است .او با بازی در فیلم حماسه
مجنون توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر بهدست آورد.

حسین یاری
با فیلمهای دفاعمقدس شناخته شد و در این ژانر موفق بود و برای بازی در فیلم «آخرین مرحله» جایزه
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مكمل مرد را از چهاردهمین جشنواره فیلم فجر دریافت كرد .او در
9فیلم دفاعمقدسی («سرباز كوچك»« ،در مسلخ عشق» ،حمله به اچ« ،3نغمه»« ،هور در آتش» ،آتش
در خرمن« ،منطقه ممنوع»« ،پرواز خاموش» و «آخرین مرحله») ایفای نقش كرده است.

مریال زارعی
مریال زارعی با نقشآفرینی درخشــان و روانش در فیلم «شــیار »143نرگس آبیار «الفت» را در
سینمای دفاعمقدس جاودانه و خاطرهانگیز كرد .بازی در نقش الفت ،سیمرغ بلورین بهترین بازیگر
نقش اول زن را از جشنواره فجر و دفاعمقدس برای مریال زارعی به ارمغان آورد .همچنین این نقش
جایزه بهترین بازیگر زن سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت ،جایزه بهترین بازیگر زن هشتمین
جشن منتقدان و نامزدی بهترین بازیگر زن جشنواره آسیا پاسیفیك را برای مریال زارعی به همراه آورد.

آزیتا حاجیان
یكــی از خاطرهانگیزتریــن نقشهای آزیتــا حاجیــان ،نقش محبوبــه در فیلم روبــان قرمز
به كارگردانــی ابراهیــم حاتمیكیا اســت كه بــازی زیبــای او باعث شــد برای ایــن نقش،
برنده ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در بخش بینالملل هفدهمین جشنواره فیلم
فجر شود.

مهتاب نصیرپور
مهتاب نصیرپور ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن را برای ایفــای نقش در فیلم به نام
پدر از جشنواره بیستوچهارم فجر دریافت و این موفقیت را یك ســال بعد با درخشش در فیلم
«فرزندخاك» و دریافت ســیمرغ بلورین بازیگر نقش مكمل زن تكرار كرد .نصیرپور دربه نام پدر
نقش «راحله» ،همسر پرویز پرستویی را بازی میكند.

هنگامه قاضیانی
هنگامــه قاضیانــی بــرای بــازی در نقش«لیــا»ی «روزهای زندگــی» پرویز شــیخطادی
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را از سیامین جشنواره فیلم فجر دریافت كرد .داستان
فیلم روزهای زندگی با بازی حمید فرخنژاد و هنگامه قاضیانی در آخرین روزهای جنگ تحمیلی
میگذرد.

كامبیز دیرباز
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مكمل مرد را در بیستودومین دوره جشنواره فیلم فجر برای بازی
در فیلم دوئل احمدرضا درویش بهدست آورد .دوئل یكی از گرانترین فیلمهای مستقل در سینمای
ایران است كه در سال 1382ساخته و یك سال بعد ،یعنی در سال 1383در سینماهای سراسر كشور
به نمایش گذاشته شد .این فیلم در بیستودومین دوره از جشنواره فیلم فجر توانست 8سیمرغ بلورین
را از آن خود كند .دیرباز در 4فیلم دفاعمقدسی (نغمه ،دوئل ،بهنام پدر و اخراجیها) به ایفای نقش پرداخته است.

حمید فر خنژاد
برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره بینالمللی فیلم مسكو برای فیلم «طبل بزرگ زیر پای چپ»
در سال 2006شد .فرخنژاد جایزه بهترین بازیگر مرد پنجاهوچهارمین دوره جوایز سینمای آسیا و اقیانوسیه
برای فیلم «شب واقعه» در سال 2010را نیز در كارنامه افتخارات خود جای داده است .وی در دوازدهمین دوره
جشنواره دفاعمقدس هم برای فیلم روزهای زندگی نامزد تندیس بهترین بازیگر مرد در سال 91شد.
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نذر زنانه

نمايي از روستاي هانی گرمله

جنگ زندگيمان را گرفت؛ خاكمان را نه

اهالي روستاي «هانيگرمله» معتقدند روستايي بدون خاك نميشود و با وجود تمام محروميتهاي اين منطقه جنگزده ،راضي به ترك زادگاهشان نيستند
مريم سرخوش

خبرنگار

جنگ تحميلي كه آغاز شد تنها چندماه براي ماندن دوام آوردند .به گفته خودشان در منطقهاي بودند كه
زير آتش توپخانه و خمپاره بود .همين شرايط هم باعث شد كه زندگيشان را بگذارند و پاي پياده راهي
كوه شوند و ترك ديار كنند .داستان «هانيگرمله» و مهاجرت اجباري مردمش به دليل حمله دشمن،
داستان روستاهاي مرزي غرب كشور ازجمله «كيمنه» و «بيدرواز» است كه بهدليل بودن در تيررس
آتش توپخانه عراق تخريب و ساكنانش مجبور به مهاجرت شدند .روستاييان جنگزدهاي كه عالوه بر
از دست دادن خانه و كاشانه و منبع درآمدشان ،غم و اندوه آوارگي هم سرشان هوار شده بود؛ غمي كه تا
سالهاي پس از پايان جنگ هم تمامي نداشت و اجازه بازگشت به خانههايشان را نميدادند .اينها خاطره
معلم بازنشستهاي است كه سالها براي بازگشت به زادگاه پدري تالش كرده .سابق خدابخشيان كه از
سال 79بهعنوان عضو شوراي روستاي هانيگرمله انتخاب شده ،داستان جالبي از روزهاي دفاعمقدس
و سالهاي سخت پس از قطعنامه 598تعريف ميكند .حرفهايش را در ادامه بخوانيد.

پس از پيروزي انقالب اســامي كه جنگ داخلي
كردستان شروع شــد و پيشــمرگهاي كومله و
دمكرات در منطقه ما مستقر شدند ،شرايط سختي
داشتيم .جنگ تحميلي هم شهريور 59آغاز شد و
نخســتين جايي كه زير آتش رفت روستاي ما بود.
از آسمان آتش ميباريد .شرايط سختي بود كه امان
مردم را بريده بود .لب مرز زندگــي ميكرديم و با
نزديكترين روستاي مرزي عراق تنها يك منطقه
سبز فاصله داشتيم .هانيگرمله ميدان جنگ شده
بود و ترس و وحشت روستا را گرفته بود .تا خرداد 60
دفاع كرديم اما زماني كه 20نفر از مردم روستا شهيد
شــدند ،همه فهميدند كه ديگر جايي براي ماندن
نيست .خانهها ويران شده بود و مردم تصميم گرفتند
كه دستهجمعي روستا را ترك كنند .همهچيزمان را
رها كرديم و پاي پياده راه افتاديم .از كوهها خودمان
را به نيروهاي خودي رسانديم و از آنجا به طرف پاوه،
مريوان،روانسر و سروآباد رفتيم .تكهپاره شديم و هر
كسي جايي رفت.
با همان حال و هواي جنگ هم كسي دلش به ماندن
در غربت نبود .همان موقع يــادم ميآيد 180نفر از
بچههاي روستا برگشتند و فعاليت نظامي خودشان را
به عنوان سرباز شروع كردند تا سال 67كه جنگ تمام
شد ،دلمان خوش بود كه برميگرديم .دمكراتها و
پيشمرگها به سمت عراق رفته و نيروهاي خودي
در منطقه مستقر شده بودند .تقريبا سال 68بود كه
منطقه خالي از نيروهاي نظامي شــد اما به ما اجازه
نميدادند كه برگرديم .باغهايمان هنوز خشــك

نشــده بود و همين باعث ميشــد كه مردم اصرار
بيشتري به بازگشت داشته باشند .البته اجازه موقت
داشتيم و گاهي اوقات به روستا سرميزديم اما اجازه
ساختوساز نداشتيم و نميتوانستيم ساكن شويم.
فرمانداري پاوه و شوراي تامين شهرستان موافقت
نميكردند و دائم ميگفتند ممكن اســت جانمان
به خطر بيفتد.
آن زمــان طومار نوشــتيم و اهالي امضــا كردند.
شخصي در وزارت كشــور بود و همكاري زيادي با
ما داشت .او به ما گفت كه اگر ميخواهيم به نتيجه
برسيم بايد حجتاالسالم روحاني را مالقات كنيم.
رئيسجمهور را ميگويم كــه آن روزها دبيركل
شــورايعالي امنيت ملي و نايبرئيس مجلس در
سال 74بود .به همراه نماينده وقت اورامانات مالقات
حضوري گرفتيم و توانستيم خواسته اهالي را اعالم
كنيم ،همان زمان موافقت و تأكيد كرد منطقه حتما
بايد بازسازي شــود .در نهايت هم با موافقت مقام
معظم رهبري شرايط بازگشت فراهم شد و مردم
شروع به بازســازي كردند .بازسازي كه چه عرض
كنم؛ فقط خانهاي كه بتوانيم زندگي كنيم .پس از
14سال كه منطقه خالي از سكنه بود همه خانهها
از سوي دشمن ويران شــده بودند .آن زمان براي
ساخت هر خانه 20تن ماســه50 ،كيسه سيمان
و 300هزار تومان وام بالعــوض ميدادند .چيزي
نبود كه دلمان خوش شود اما اهالي هانيگرمله
آنقدر عاشق زادگاهشــان بودند كه با دست خالي
و كلي مشكالت شــروع به بازسازي كردند .زماني

كه مهاجــرت كرديم 600خانــوار بوديم اما فقط
300خانوار توانستند در روستا خانهسازي كنند،
بقيه هم برنگشــتند .امروز جمعيتمان بيشــتر
اســت؛ چون تعدادي از خانوادهها هم براي امرار
معاش و كولبري به روســتاي ما آمدهاند و ساكن
اينجا شدهاند.
بعد از سالها گويي هنوز هم آثار جنگ و محروميت
از اين منطقه خارج نشده است .هزار جور سختگيري
براي هر بازســازي؛ از هنگ مرزي اســتان بگير تا
بخشــداري ،هنگ مرزي پاوه و دژباني .كال توسعه
در اين روستا سخت شده و به همين دليل است كه
پس از جنگ ،اتفاق خاصي براي رفع محروميتها
صورت نگرفته .مردم نه شغلي دارند و نه امكاناتي.
همه كولبري ميكنند براي 100يا 200هزار تومان
از كوههايي كه خودتان ميدانيد چقدر صعبالعبور
هستند .آب نداريم كه كشاورزي كنيم و اگر شرايطي
فراهم شود تا همان باغهاي انگورمان را احيا كنيم،
كسي كولبري را انتخاب نميكند .اينجا پر از گراز
وحشي است كه درخت و بوته سالم نميگذارند .اگر
دولت يا جهادكشاورزي تسهيالتي درنظر بگيرند و
فنسكشي در اين منطقه انجام شود همه استقبال
ميكنيم كه دوباره انگور بكاريم
چند وقت پيش يكي از مســئوالن اين
منطقه عنوان كرد كه آثار بهجامانده از
دوران جنگ در ارتفاعات مرزي روستاي
هانيگرمله همچنان وجــود دارد و جان
مردم را تهديد ميكنــد .او گفته بود كه
بهدليــل بارشهاي زيــاد و جاري
شدن شــن و خاك ،مينها و
مواد منفجره از زمين بيرون
آمدهاند و مردمي كه براي
جمــعآوري گياهــان
بــه ارتفاعــات ميروند
بايد احتياط بيشــتري
كنند .اما خودم چيزي
نديدم .از زماني كه كرونا
شروع شده تقريبا از اول
فروردين تا آخر خرداد به
تمام كوههاي اين منطقه سر
زدهام اما نه مين ديدم و نه مواد

«زرده»؛ نماد مظلوميت
فرحناز چراغي

شهادت يكسوم روستاييان

زرده روستاي زيبايي است كه در غرب كرمانشاه و در دامنه ارتفاعات
زيباي داالهو قــرار دارد؛ روســتايي كه بمباران شــيميايي ،زندگي
مردمانش را تلخ و سياه كرده است .يكي از اين بمبها روي چشمه آب
اين روستا فرود آمد و اهالي بيخبر از همه جا از اين آب نوشيدند و دچار
عوارض شديد و برخيشان هم شهيد شدند .در بمباران شيميايي زرده
 ۲۷۵شهيد و صدها نفر جانباز شدند.
زرده در جريان حمله شيميايي رژيم بعث بيش از 30درصد از ساكنان
خود را از دست داد و آنهايي كه ماندند هم به انواع سرطانهاي مري،
ريه ،معده ،خون و پوســت دچار يا نابينا شدند و اينگونه روزگار روستا
سياه شد طوري كه آثار آن هنوز هم بر چهره مردمان روستاي زرده و
چند روستاي ديگر باقي است.
مهاجرت نيمي از ساكنان

دردهاي عميق مردان ،زنان و كودكان بيدفاع زرده پس از ۳۲ســال

با اينكه محروميتهاي زيادي را تحمل ميكنيم اما
كسي دوست ندارد از اينجا برود .مردم ما براي گذران
زندگي در دو راهي سختي قرار دارند .كسي دوست
ندارد سرزمين آبا و اجدادياش را ترك كند اما براي
كسب يك لقمه نان جانشان را براي عبور از كوهها
كف دستشان گذاشــتهاند .اگر مهاجرت كنيم نه
زمين داريم نه باغ .اصال صاحب هيچ خاكي نيستم.
مگر روستايي ،بدون خاك ميشود؟ جنگ اگر زندگي
را از ما گرفت اما خــاك ميهنمان را حفظ كرديم و
امروز در زادگاه خودمان زندگي ميكنيم .البته كه
شرايط روستاي ما بسيار مناســبتر از روستاهاي
پاوه و مريوان است .حداقل ميوه ارزانقيمت داريم،
آب و هواي ســالم و رايگان .هر جا كــه برويم براي
زراعــت در 100متر زمين بايــد كلي اجاره
بپردازيــم .سالهاســت كه همــه وعده
ميدهند مرز مسافري روستاي شوشمي
به طويله راهاندازي ميشود كه اگر بشود
بسياري از مشكالت ما هم از بين خواهد
رفت .با اينكه روســتاي ما با روستاي بياره
تنها يك محوطه ســبز باغي فاصله
دارد اما ارتباطي با اين منطقه
نداريم و مبادالت رســمي ما
از طريق روستاي شوشمي
انجام ميشــود .درصورت
راهاندازي مرز مســافري
ارتبــاط و رفتوآمــد ما
گســتردهتر خواهد شد
و شايد محروميتهايي
كــه 40ســال بعــد از
جنگ تحميلــي همچنان
بر روستاي ما ســايه انداخته،
كمرنگتر شود.

درد ما را هيچكس نديد

كرمانشاه ،خبرنگار

۳۱تير ســال ۶۷يعني فقط  4روز بعد از پذيرش قطعنامه،۵۹۸
5فروند جنگنده عراقي در آســمان «زرده» ديده شدند .در اين
روز 3 ،تا  5بمب شيميايي بر سر مردم روستا فرود آمد .دودهاي
رنگي به شكل رنگينكمان درآمدند اما بوي نامطبوعي همه جا را فرا
گرفت .عالوه بر زرده ،روستاهاي «نثارديره» در گيالنغرب و بخشي
از شهرستانهاي ثالثباباجاني و سرپلذهاب هم آماج بمبهاي
شيميايي رژيم بعثي قرار گرفتند.

منفجره .در اين ســالها تيمهاي مينروب تمام
نقاط را بررسي كردهاند .خودشان اعالم كردهاند تا
جايي كه برايشان مقدور بوده پاكسازي انجام شده
است .البته ميگويند در ارتفاعاتي كه به روستاي
طويله عراق مشرف اســت همچنان مينها باقي
ماند ه و شايد در برخي مناطق هم اين مواد منفجره
همچنان زير خاك مانده باشند .همين موضوع هم
باعث شده كه مردم روســتا نتوانند به دامداري و
چراي دام در مراتع روي بياورند.

اهالی زرده در زمان جنگ در این سولهها زندگیمی کردند

هنوز التيام نيافته اســت و به گفته پزشكان تا نســلها بعد اثر خود را
خواهد گذاشــت .تولد كودكان ناقص ،سقطجنين و ناراحتي اعصاب،
فقط گوشهاي از دردهاي التيام نيافته مردم روستاهاي زرده ،سرميل
و نثارديره در ايــن روزهاســت .زرده در منطقه ريجــاب و در دامنه
ارتفاعات داالهو و در ۴۰كيلومتري شهر كرندغرب و در ۱۴۰كيلومتري
غرب شهر كرمانشــاه واقع شده است كه براســاس آمارها 1500نفر
جمعيت دارد.
شهداي مظلوم دفاعمقدس

زردهايها و اهالي چند روســتاي ديگر در حوالي آن نماد مظلوميت
انسانهايي هستند كه زندگي و سرنوشتشان دستخوش جنايتهاي
رژيم بعثي شد؛ جنايتي كه خيانت آشكار دشمن بعثي عليه بشريت بود
و هيچ جاي قوانين و مقررات بينالمللي هم نميگنجد .شهداي زرده
جزو مظلومترين شهداي جنگ محسوب ميشوند؛ زيرا بيدفاع و بدون
هر نوع آمادگي براي جنگ جان دادند.

عيسو حيدري از ساكنان
زرده اســت .او با گاليه از
شرايط كنوني اهالي روستا
به همشــهري ميگويد:
«بيش از ۳۰سال از پايان
دفا عمقدس ميگذرد اما
مردم اين روستا عالوه بر
صدمههاي جنگ درگير
محروميتهاي بيشمار
هم هستند».
او با اشاره به زلزله سال۹۶
در سرپلذهاب توضيح
ميدهد كــه هنوز بيش
از ۱۰۰خانوار اين روســتا
بهدليل بيپولي نتوانستهاند خانههايشان را بسازند و هنوز در كانكس
زندگي ميكنند.
حيدري با بيان اينكه مردم روســتاي زرده۸ ،سال در دفاعمقدس زير
آتش توپخانه دشمن بودند ،اظهار ميكند« :زن و مرد اين روستا در دوران
دفاعمقدس ،روستا را ترك نكردند و ايستادند .در سوله زندگي كردند و
سختي كشيدند اما ماندند تا از خاك كشور دفاع كنند .حاال كه ۳۲سال
از جنگ ميگذرد ،خيلي از فرزندان ،جوانان و كودكان ما درگير عوارض
شيميايي شدهاند اما هيچ حق و حقوقي برايمان در نظر نگرفتهاند .زن و
بچههاي ما در زمان دفاعمقدس رزمنده بودند اما امروز هيچ نامي از اين
مردم نيست .در طول جنگ به نظر من هيچ نقطهاي از ايران حتي جنوب
هم به اندازه مردم اين منطقه سختي نكشيدند».
او از فريادهاي بيشمار اهالي روستا ميگويد كه به گوش كسي نرسيد و
حتي انعكاس مشكالت در رسانهها هم نتوانست دردي از دردهاي مردم
اين منطقه دوا كند .حيدري و ديگر اهالي زرده حاال چشم اميدشان بعد
از خدا به مسئوالن است تا شايد يكبار براي هميشه رنج و مظلوميت و
دردهايشان به پايان برسد.

12ســاله بودم كه جنگ شــد .در
پون ه پيلرام
مسجدســليمان درس ميخواندم
استاد دانشگاه ،پژوهشگر و نويسنده درحوزه زنان
و پدر و مــادرم معلم بودنــد .مادرم
قبل از جنگ كارگاه خياطي داشــت كه با 10-12نفر از زنان ديگر شهر لباس عروس ،مجلسي
يا فرم مدرسه ميدوختند .جنگ كه شد ،مادرم چرخها را علم كرد؛ اين بار براي دوخت لباس
رزمندگان .نهادهاي مختلف پارچه را ميآوردند و مادرم و ديگر زنان براي رزمندگان لباس رزم
ميدوختند .زنها در جنگ مشاركت زيادي داشتند و اين كار را داوطلبانه و بهعنوان نذري براي سالمت فرزند ،همسرشان
يا همه رزمندگان كه در ميدان جنگ بودند ،انجام ميدادند .البته دفاعمقدس براي ما كه پشت جبهه بوديم ،تجربههاي
ديگري هم داشت و فقط به اينگونه مشاركتها ختم نميشد .مدتي پس از آغاز جنگ بود كه به ناچار در بيرون شهر چادر
زديم و در يك اردوگاه مســتقر شــديم .شايد همين
زندگي اردوگاهي ،پايه و اساســي شد كه االن در اين
سن و سال هر سختي را تحمل كنيم .آن زمان احساس
ميكرديم حتي با حضــور در اردوگاه يك كار بزرگ
براي كشورمان انجام ميدهيم .يعني در ذهن يك بچه
12ساله تحمل زندگي سخت اردوگاهي يك مقاومت
بود .بماند كه مرگ دوستان يا شهادت خانوادهشان هم
برايمان خيلي سخت بود؛ تجربهاي كه نه ميتوانستيم
جلويش را بگيريم و نه باور كنيم.

تجربهاي كه هيچوقت فراموش نشد
معصومه عامري

روزنامهنگار

10ســاله بودم .تابســتان بود و از آبادان به اهــواز و خانه
پدربزرگ و مادربزرگم آمــده بوديم .ناهار ميخورديم كه
منطقهاي در اهواز را با موشــك زدند .نور خورشيد يكباره
رفت و همه جا تاريك شــد .بوي دود ،صداي آژير و جيغ
زنها همه جا را گرفته بود .چند ساعتي گذشت تا بفهميم
جنگ شده اســت .همه ترســيده بوديم .در آن ساعتها
من نگران بودم كــه آيا ميتوانم به خانه برگــردم يا نه؟ و
هنوز نميدانستيم جنگ چيســت؟ چرا بايد جنگ شود؟
براي چه؟
حاال هم كه اين روايت را براي شما ميگويم ،باز فكر ميكنم
آيا نوشتن از جنگ ميتواند نتيجه اين بازي را تغيير دهد؟
آيا تصميم آدمهايي كه حاال درگير جنگ هستند ،تغيير
ميكند؟ همــه ما بيآنكه بخواهيم درگير جنگ شــديم.
نميدانستيم كجا پناه ببريم؟ حوالي عصر پدر و داييام به
خانه آمدند .از شهداي زياد ميگفتند .ما را با همه نگراني و

بيخبري سوار ماشين كردند و به روستا بردند .اهواز مثل
تهران نبود كه خانهها زيرزمين داشته باشد .اوايل جنگ هم
كه هنوز خبري از سنگر نبود .همه به روستاهاي اطراف پناه
ميبردند .آن موقع فكر ميكرديم دو ســه روزي به روستا
ميرويم و بعد همهچيز به روال عــادي بازميگردد .يك
درصد هم احتمال نميداديم 8سال طول بكشد.
اما روزها گذشــت و جنگ تمام نشــد .ما بچهها در همان
روســتايي كه پناهگاهمان شد به مدرســه رفتيم .بزرگ
شديم و قد كشيديم .با بچههاي روستا درس ميخوانديم.
با بچههاي روستا به نخلســتان ميرفتيم .بعدها هم كه به
شهر بازگشتيم همچنان ترس از برنگشتن مردان خانواده،
از دست دادن خانه ،همبازيها و تمام نشدن جنگ رهايم
نكرد و تا سالها بعد از جنگ ماند و از بين نرفت .همه آنهايي
كه تجربه مستقيمي از جنگ داشــتند ،همينطور بودند.
تصوير تمام آدمهايي كه در جنگ شــهيد شــدند و حتي
افرادي كه بعد از جنگ شيميايي شــدند يا بيماريهاي
العالج گرفتند ،تا سالها جلوي چشممان بود و هنوز هم
تبعات آن را ميبينيم.

روايتي از يك آزاده

رفاقتهاي جنگي
سيدهزهرا عباسي

خبرنگار

سالهاي زيادي از پايان اسارت مسعود وصلتي ميگذرد ،اما آن
روزها هنوز هم برايش مانند خاطرههايي نزديك رنجآور است
و پر از تجربههاي تلخ .او متولد  1344است و در زمان اسارت
فقط  17سال داشته ،اما با وجود سن كم مانند بسياري ديگر از
جوانان خوزستان يا شهرها و استانهاي ديگر با شور و اشتياق و
براي اداي تكليف وارد جبهههاي جنگ شده.
اين آزاده تاريخ اسارتش را  9اســفند سال  1362و در منطقه
هورالهويزه اعالم ميكند؛ يعني يك ســال و نيم بعد از شروع
جنگ ايــران و عــراق .او توضيح ميدهــد« :در دهه 60همه
نوجوانان و جوانان همســنو ســال ما اعتقاد و نگرش خاصي
داشتند .من و بســياري از دوستانم ســال  59و  4ماه پيش از
شروع جنگ ( 31شهريور  )59وارد بسيج شديم و بعد از آغاز
جنگ ابتدا در پشــت جبهه فعاليت ميكرديــم .بعد از اينكه
سنمان اجازه داد وارد جنگ شديم؛ آن زمان تازه هفده ساله
شده بودم» .وصلتي و ديگر همرزمانش پيش از اسارت در چند
عمليات حضور داشتند و ســرانجام در زمان عمليات خيبر به
اسارت نيروهاي عراقي درآمدند؛ حدود  50-60نفر از گردان
عاشوراي تيپ  15امام حسن(ع).
او  77ماه در اردوگاه موصل  2عراق اسير بود؛ يعني زماني بيش
از  6سال .هرچند با عشق و عالقه وارد اين كارزار شده بود ،اما
نه او و نه ديگر همرزمانش با وجود بارها فكر شهادت ،تصوري
هم از اسارت نداشتند .به همين دليل هم روزهاي اول اسارت
برايشان بهسختي گذشت .وصلتي از حس و حال آنروزهاي
خود ميگويد« :اكثــر بچههاي رزمنــده ميگفتند وقتي به
جبهههاي جنگ آمديم فكر همهچيز ازجمله شهادت و مجروح
شــدن را كرده بوديم ،اما كمتر كسي بود كه فكر اسارت بكند.
ورود به دنياي اسارت با وجود وحشيگري بعثيها خيلي سخت
بود .من هم در زمان اســارت مجروح بودم و به همين دليل در
ساعتهاي اول از بقيه دوستان جدايم كردند .تا يكي دو هفته
احساس ميكردم در رؤيا هســتم و هيچچيز واقعي نيست .تا
اينكه با شروع آزارها و ضرب و شتم عراقيها باورمان شد روزهاي
سختي در پيش داريم .هيچكدام تجربه اسارت نداشتيم .شايد
فردي پيدا ميشد كه مثال چند روز در دست نيروهاي كومله
اسير شده باشد ،اما كسي تجربه اسارت به اين معنا را نداشت».

برخورد غيرانساني عراقيها با اســرا تجربهاي نيست كه از ياد
وصلتي يا همرزمانش برود .خاطرات تلخــي كه او در كتابش
به آنها اشــاره كرده ،اما تجربه او و همرزمانش در ســالهاي
اسارت در يك كتاب نميگنجد .وصلتي روي ديگري از اسارت
را به ياد ميآورد و آن ،پويشــي براي تقويت جسمي و روحي
اسراست؛ «سال اول براي همهمان ســخت گذشت ،اما بعد از
حدود  10ماه كه صليب ســرخ به اردوگاه آمــد و ناممان وارد
فهرست اسرا شد ،كمتر تحتفشــار بوديم .از همين زمان هم
بچهها مصمم شدند براي ســالهاي اسارتشان برنامهريزي
كنند .يك زنداني حكمش مشخص اســت ،اما ما هيچ زماني
براي پايان اسارت متصور نبوديم و به همين دليل بايد فكري
براي تقويت روحيهمان ميكرديم ».قرآنخواني ،سوادآموزي،
ورزش و يادگيري زبانهاي خارجي ازجمله فعاليتهايي است
كه وصلتي به آنها اشــاره ميكند و ميگويد« :در ميان اســرا
روحاني ،معلم و دانشجو بود و هر كس با توجه به توانايي خود
سعي ميكرد به ديگران كمك كند .همين هم شد كه ميتوانيم
بگوييم ســالهاي اسارتمان تلف نشــد و چيزهايي برايمان
داشت كه بعدها در طول زندگي از آنها استفاده كرديم».
دوســتي وصلتي و همرزمانش حتي بعد از ســالهاي اسارت
هم ادامه يافــت و اين روزها در گروههــاي كوچك و صميمي
بیست،سی نفره يا در گروههاي گستردهتر دویست،سیصد نفره
به فضاي مجازي كشيده شده است.
مسعود وصلتي  28مرداد ســال  1369آزاد ميشود و در اين
سالها رياست اداره فرهنگو ارشاد اسالمي اهواز ،فعاليت در
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي تهران ،حضور در معاونت قرآني
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامي را بر عهده داشته است و اين
روزها به عنوان مدير مالي خبرگزاري ايرنا فعاليت ميكند.

دفاعمقدس از اشنويه تاسردشت

دفا عمقــدس در آذربايجا نغربي يعني
حراســت از 420كيلومتر منطقه مرزي در
شمالغربيترين استان كشور .از ارتفاعات
مرزي داالمپر اشنويه تا سردشت كه 8سال
با رژيم بعــث عراق جنگيــد و تلخترين
بمباران شيميايي را تجربه كرد.
سردشت ،پيرانشهر ،اشنويه و حتي نقده و
مهاباد 8سال درگير جنگ بودند و هزاران
نفر از مردم اين استان شهيد و برخي ديگر
هم با بمبهاي شــيميايي مسموم شدند.
مردم آذربايجانغربي با 12هزار شــهيد،
17هزار جانبــاز و بيش از 2هــزار آزاده
سهم مهمي در 8سال دفا عمقدس دارند
و رشــاد تهاي دالورمردان اين استان
در عملياتهاي مهم ماننــد ثامناالئمه،
فتحالمبين ،بيتالمقدس و چند عمليات
ديگر مثالزدني است.
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حمايت ازمردم بهانه توزيع رانت شده است

سالهاست به بهانه حمايت از مردم و مصرفكننده رانت توزيع ميشود
و وضعيت اقتصاد مردم در اين شرايط هر روز بدتر ميشود .توزيع اين
رانتها به جايي رسيده كه مشكالت از مسكن و خودرو به تخممرغ
رســيده و اگر به همين منوال ادامه يابد به نان هم خواهد رســيد.
مسئوالن تا دير نشده تدبير كنند.
الوندي از تهران

مردم استفاده از ماسك را جدي نميگيرند

براي سركشي به مادر كهنسال و ناتوانم به روستاي كندوان در جاده
چالوس رفته بودم .در ابتداي كندوان تجمع مسافران و مردم مقابلآش
فروشيهاي ابتداي كندوان باعث بسته شدن جاده و ترافيك سنگين
بود كه موضوعي سواي مسئله من است .در بزرگترين آشفروشي آنجا
حداقل 60نفر بدون رعايت كمترين مواردي دور ميزها نشسته و آش
ميخوردند .نه ماسكي در كار بود ،نه فاصله اجتماعي و نه اسپري الكل.
گيريم كه نظارتي در كار نباشد مردم نبايد خودشان رعايت كنند.
دانيالي از كندوان

پل عابر تالش چرا بعد از يك بارندگي شكسته است

از مســئوالن شهرســتان تالش توقع داريم كه به مردم پاسخ دهند
بخش عابر پل بزرگ تالش كه چندي قبل افتتاح شده چرا تحمل يك
بارندگي ساده را نداشت و شكســت؟ تا كي بايد تاوان ندانم كاري و
بيمسئوليتيها را بدهيم؟ چهكسي هزينه را جبران ميكند و چهكسي
پاسخگوي جانهايي بود كه احتمال داشت از بين بروند.
مومني از تالش

مشكل ترخيص كانتينرهاي الستيك بوشهر چه شد

چندي قبل در خبرها آمده بود كه چندين كانتينر در بندر بوشــهر
معطل مانده و زمينه ترخيص آنها فراهم نيست .اين در حالي است كه
قيمت الستيك در بازار بسيار افزايش يافته است و ترخيص اين ميزان
الســتيك ميتواند به تعادل بازار كمك شاياني بكند .مشكل كمبود
الســتيك بهخصوص در مورد كاميونداران بسيار ملموستر است و
توقع داريم مسئوالن نسبت به ترخيص اين كانتينرها اقدام كنند.
اعاليي از بوشهر

مقبرهشهدايشهركميانرودشيرازبهحالخودرهاشدهاست

مقبره شهدا در شهرك ميانرود شيراز در شرايط بسيار نامناسب به حال
خود رها شده و هيچگونه كمكي براي اتمام كار پروژه صورت نميگيرد.
سنگهاي بنا يكي پس از ديگري كنده شده و مسير دسترسي مناسب
نيز براي مقبره ايجاد نشده اســت .مردم شهرك ميانرود از مسئوالن
توقع دارند نسبت به ساماندهي اين فضا اقدام كنند.

درگيري ميان همسايهها در يك ساختمان مسكوني در
مشهد تا جايي ادامه داشت كه يكي از آنها با كمك دو
نفر از دوستانش با قمه به خانه همساي ه حمله كردند و
جنايتي هولناك را رقم زدند.
به گزارش همشهري ،شامگاه شنبه گذشته ،درگيري
هولناكي در ساختماني در بلوار حجاب مشهد رخ داد.
3مرد كه قمه بهدست داشــتند به 4عضو خانوادهاي
كه در يكــي از طبقات ســاختمان زندگي ميكردند
حمله كردند و همــه آنها را هدف ضربــات قمه قرار
دادند .ساكنان محل با مشــاهده اين درگيري پليس
را خبر كردند و مأموران كالنتري وقتي به محل حادثه
رسيدند مردان قمه بهدســت از آنجا گريخته بودند.
مأموران در يكي از طبقات ساختمان با پيكر غرق در

مسعودي از تهران

غذا پختن با هيزم در سيستان و بلوچستان

كمبود كپسول گاز مايع در گوشه و كنار استان سيستان و بلوچستان
به حدي رسيده اســت كه برخي مردم براي آشپزي از هيزم استفاده
ميكنند .چرا كشــوري كه دومين ذخاير گازي جهان را دارد قادر به
تامين گاز مايع در استاني استراتژيك نيست؟ حاال بحث گازكشي و
ماجراهايش به جاي خود!
رحمان زهي از زاهدان

جلوي پخش لبنيات فاسد را بگيرند

چندي قبل از ســوپرماركتي در شهريار ماســت و پنير خريدم كه
متأسفانه بهرغم اينكه تاريخ درج شده روي ظرف هنوز تمام نشده بود
محصول داخل ظرف خراب بود و قابل استفاده نبود .واقعا چه زماني
قرار است بر اين موضوع كه تقلب و كمفروشي محسوب ميشود نظارت
شود و با متخلفان برخورد جدي صورت گيرد؟
محمدي از شهريار تهران

خاموشي بسياري از جادهها

در سفري اجباري كه به غرب كشور داشتم با حجم زيادي از خاموشي
جادهها در شب مواجه شدم كه واقعا برايم عجيب بود كه چرا اين ميزان
جادههاي كشور خاموش هستند ،آيا امكان تامين برق آنها را ندارند،
المپهايشان دچار مشكل شدهاند ،برق قطع است؟ واقعا چه پاسخي
براي اين مسئله هست؟
كاظمي از تهران

پاسخ مسئوالن
درخواستپيگيريخطتاكسيرانيباذكرمبدأومقصدميسراست

روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران پيرو
چاپ پيام مردمي با موضوع عدمتوقف تاكسيها در شهرك ياس در
ستون با مردم روز 29تيرماه پاسخ داده است« :ضمن تشكر از شهروند
گرامي به اطالع ميرساند خط تاكســيراني با عنوان شهرك ياس در
ناوگان تاكسيراني شهر تهران ثبت نيســت و بهتر است شهروندان
محترم درخواست پيگيري خود را ذكر مبدأ و مقصد خط اعالم كنند
تا قابل بررسي باشد».

شجريانيها
ادامه از
حاال به آســتانه 80سالگي اســتاد محمدرضا
صفحه اول شجريان رســيدهايم .دير نيست كه شبكههاي
اجتماعي پر شود از گوشههاي آواز او و قطعهها و تصنيفهاي آشنا و
مهجوري كه دستبهدســت ميگردد و به گوش همه عالقهمندان
ميرسد .محمدرضا شجريان در ســالهاي اخير حاضر نبوده است.
خبري از كنســرتها و كارگاههــا و انتشــار آلبومها نيســت ،اما
شجريانيبودن سلوكي است كه از گذشته تا امروز امتداد داشته است.
روزي نيست كه به خيل انبوه شجريانيها افزوده نشود.

خون يك زن و شوهر و دختر و پسر آنها روبهرو شدند
دقايقي بعد همگي آنها با كمك اورژانس به بيمارستان
منتقل شدند.
گزارش قتل

زمان زيادي از اين ماجرا نگذشته بود كه از بيمارستان
خبر رسيد پسر خانواده بهدليل شدت خونريزي جانش
را از دست داده است .گزارش مرگ او به قاضي علياكبر
احمدينژاد ،كشيك جنايي مشهد ،مخابره شد و وي
همراه تيم تحقيق راهي محل حادثه شــدند3 .عضو
ديگر خانواده اگر چه دچار خونريزي شديد شده بودند
اما زنده مانده بودند و تالش پزشكان براي درمان آنها
ادامه داشت .با شروع تحقيقات تخصصي معلوم شد كه

عشقخوانندگي

ازدختر20ساله
سارقساخت
خواننده مجالس عروسي وقتي در
دادسرا اينستاگرام با دختري 20ساله كه
رؤياي خواننده شدن در سر داشت
آشنا شــد و فهميد كه او خانواده پولداري دارد،
نقش خواســتگار را بازي كرد تا ايــن دختر را
سركيسه كند.
به گزارش همشهري ،مدتي قبل دختري 20ساله
به نام آناهيتا در اينستاگرام با پستي از يك پسر
گيتاريســت روبهرو شــد .او گيتار ميزد و آواز
ميخواند و آناهيتا زير پســتش نوشت كه چه
صداي خوبي داريد .ارسال اين پيام باعث آشنايي
آناهيتا و پسر جوان شد اما مدتي بعد اتفاقي رخ
داد كه دختر 20ساله را شوكه كرد.
شكايت

آناهيتا قــدم در اداره پليس گذاشــته بود تا از

گفتوگو با متهم

چند نفر را با اين شــگرد به دام

مكث

نامگذاري معابر ،كدام گره را ميگشايد
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حمله مرگبار مردان قمه بهدست به خانه همسايه

فتحي از ميانرود شيراز

اين روزها در گوشــه و كنار ديده ميشود كه نام معبري تغيير كرد يا
معبري با نام بزرگي يا مناسبتي نامگذاري شد .خبرهاي مربوطه به اين
موضوع اغلب رسانهاي ميشود كه در جاي خود ميتواند قابل توجه
باشد ولي سؤال اين است كه اين نامگذاريها چه گرهي از كار فروبسته
مردم باز ميكند.

حوادث
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انداختي؟
فقط همين يك مورد بود .آن هم ناگهاني اين نقشه به
ذهنم رسيد .بارها تصميم گرفتم بيخيال ادامه دادن
به اين بازي شوم اما نشد.
فكر نميكردي دستگير شوي؟
نه اصال .فكر ميكردم ردي از خودم به جا نگذاشتهام.
شاكي را از قبل نشان كرده بودي؟
نه اصال .آشــنايي ما كامال اتفاقي و در اينستاگرام بود.
آناهيتا خودش به من پيام داد و شروع كرد به تعريف
كردن از صدايم .من رؤياي خواننده شدن در سر داشتم.
راستش تا قبل از كرونا در مجالس عروسي و مهمانيها
ي هستند به
ميخواندم .گاهي با دوســتانم كه ديج 
مهمانيها ميرفتم تا اينكه كرونا آمد و تقريبا كار من
تعطيل شد .با اين حال گاهي در رستورانها ميخواندم.
صدايم خوب است .اما دختر جوان را هرگز نديده بودم
و او را نميشناختم .وقتي مرا در اينستاگرام فالو كرد و با
هم چت كرديم متوجه شدم پولدار است .وسوسه شدم
تا پولهايش را تصاحب كنــم .فكر ميكردم از ترس به
خانوادهاش حرفي نميزد و جرأت نميكند شــكايت
كند اما معادالتم درست از آب در نيامد.
ميخواســتي با پو لهاي دزدي

چهكار كني؟
آرزويم اين بود اســتوديوي خودم را داشــته باشم.
ميخواستم بخوانم و كليپ درست كنم .دوست داشتم
كليپها را به شبكههاي ماهوا رهاي بفرستم و معروف
شوم .وقتي متوجه شدم كه آناهيتا هم مانند من عاشق
موسيقي ،خوانندگي و آواز است گفتم بهترين موقعيت
است براي رسيدن به آرزويم.
بهنظرت اگر حقيقت را ميگفتي باز
هم به اين خواستهات نميرسيدي؟
اگر آناهيتا متوجه ميشد كه من كارگر يك رستورانم
و اطراف تهران زندگي ميكنم مطمئن باشيد جوابش
منفي بود .از طرفي قطعا خانوادهاش اجازه نميدادند
كه تنها دخترشان با من بيپول ازدواج كند.
خانوادهات واقعا در تركيه هستند؟
نه .همه اينها دروغ بود .براي اينكه او حرفهايم را باور
كند لباسهاي شيك ميپوشيدم و گاهي ماشينهاي
مدل باال مثل بنــز و بيام دبليو اجــاره ميكردم كه
اعتمادش را جلب كنم.
ارزش طالهايي كه سرقت كردي
چقدر بود؟
حدود 400ميليون تومان دستم را گرفت اما درست
زماني كه براي راهاندازي استوديو برنامهريزي ميكردم
دستگير شدم.

«من در سفارت فرانسه نفوذ دارم و بهخاطر رابطه خوبم با سفير ميتوانم
به راحتي برايتان ويزا و اقامت بگيرم» اين حرفهاي مرد شياد كافي بود
تا طعمههايش به راحتي به دام بيفتند و سرشان كاله برود.
به گزارش همشهري ،نخستين شــاكي اين پرونده زن جواني بود كه
مدتي قبل براي پيگيري پروندهاش به پايگاه سوم آگاهي رفته بود .او
به مأموران گفت :از مدتي قبل با پسر جواني به نام وحيد آشنا شدم كه
ميگفت در سفارت فرانسه نفوذ زيادي دارد .او ادعا ميكرد فرد بانفوذي
اســت و داراي مصونيت ديپلماتيك از طرف دولت فرانســه است .او
ميگفت سمت مهمي در سفارت فرانسه در تهران دارد و بهخاطر رابطه
خوبش با سفير ميتواند به راحتي براي من ويزا بگيرد.
شاكي ادامه داد :او از ارتباطهايش ميگفت تا اينكه من به فكر گرفتن
اقامت فرانسه افتادم و به او پيشــنهاد دادم اين كار را برايم انجام دهد.
وحيد بابت اين كار از من 235ميليون تومان گرفت اما درست از همان
روز ديگر خبري از او نشد و ديگر به تماسهاي تلفنيام جواب نداد و
وقتي چند روز گذشت باورم شد كه او از من كالهبرداري كرده است.
بهدنبال اين شكايت ،مأموران پليس آگاهي با اطالعاتي كه شاكي در
اختيارشان گذاشــته بود ،تالش براي دستگيري متهم را آغاز كردند.
او تالش كرده بود هيچ ردي از خودش به جا نگذارد و گمان نميكرد
پليس بتواند سرنخي از او پيدا كند اما مأموران چند روز بعد توانستند
مخفيگاهش در نزديكي ميدان ونك را شناسايي و او را دستگير كنند.
وقتي بازجويي از متهم آغاز شد او به كالهبرداري از زن جوان اعتراف
كرد .او گفت :به دروغ خودش را فردي با نفوذ در سفارت فرانسه معرفي
كرده تا از اين طريق دســت به كالهبرداري بزند .اعترافات متهم در
شرايطي بود كه شواهد نشان ميداد او با اين ترفند از چندين نفر ديگر
نيز كالهبرداري كرده است .سرهنگ قاسم دستخال ،رئيس پايگاه سوم
پليس آگاهي تهران در اينباره گفت :بررسي سوابق متهم نشان ميدهد
كه او فرد سابقهداري در زمينه كالهبرداري است و هماكنون وي با قرار
قانوني در بازداشت به سر ميبرد و تحقيقات براي كشف ساير جرائم
احتمالي او و شناسايي مالباختگان ادامه دارد.

گفت :آن شب همسايهمان كه با هم اختالف داشتيم،
آنتن ماهواره ما را از پشتبام به داخل حياط پرت كرد
و همين باعث شروع درگيري ميان ما شد .درگيري و

داماد خواننده معروف پاپ به جرم قتل يك زن بازداشت شد

ساخ
تكليپبرا
ماهوارهايت يشبك ههاي
رفن
قالبيبرايسرق دخواستگار
ت
ميليونيبود

پســري جوان به اتهام سرقت طال
و جواهراتش شكايت كند .او گفت:
مدتي قبل با آرين در اينســتاگرام
آشنا شدم .وقتي فهميد دانشجوي
موسيقي هســتم و به خوانندگي
عالقــه دارم گفت كــه در تركيه
صاحب يــك اســتوديوي بزرگ
موسيقي اســت و براي شبكههاي
ماهوارهاي كليپ ميسازد .طوري
حرف ميزد كه بهنظر ميرســيد آشنايي كامل
به هنر و موسيقي دارد و صدايش هم خوب بود و
خوب گيتار ميزد.
وي ادامه داد :من كه از كودكي عاشق خوانندگي
و موسيقي بودم حرفهايش را باور كردم .تا اينكه
او پيشنهاد ازدواج را مطرح كرد اما مدعي بود كه
پدر و مادرش ساكن تركيه هستند و بهدليل كرونا

ويزاي فرانسه ،ترفندي
براي كالهبرداري ميليوني

قربانيان حادثه با يكي از همسايههايشان درگير شده
بودند .مأموران در پرسوجو از همسايهها و همچنين
مجروحان دريافتند كه خانواده قربانيان از مدتها قبل
با 2نفر از همسايههايشان بر سر رفتوآمد در ساختمان
اختالف داشــتند .اختالفات آنها حتي به شكايت هم
منجر شده بود و آنها در يكي از دادسراها پرونده داشتند
تا اينكه شب حادثه ،دوباره درگيري ميان آنها شروع
شد .اين بار يكي از همسايهها با كمك 2نفر از اقوامش
درحاليكه همگي قمه بهدســت داشتند راهي خانه
قربانيان شدند و آنها را هدف ضربات قمه قرار دادند.
با اين اطالعات دستور بازداشت مرد همسايه صادر شد و
مأموران او را دستگير كردند .اين مرد وقتي مقابل قاضي
احمدينژاد قرار گرفت درباره جزئيات شــب حادثه

جر و بحث آنقدر باال گرفت كه عصباني شدم و با 2نفر
از اقوامم تماس گرفتم و خواستم كه براي گوشمالي
همســايه به خانه ما بيايند .وقتي آنها آمدند قمه در
دست داشــتند و همراه هم به طبقه سوم ،جايي كه
همسايهمان زندگي ميكردند ،رفتيم .من فقط قصد
داشتم آنها را بترسانم تا دست از مزاحمتها و آزارشان
بردارند ،امــا دو نفري كه همراهــم بودند زيادهروي
كردند .يكي از آنها سراغ پسر همساي ه رفت و چنان او
را با قمه زد كه نقش زمين شد .من و ديگري هم بقيه
اعضاي اين خانواده را مجروح كرديم و سپس آنجا را
ترك كرديم و همدستانم ســوار ماشين شدند و فرار
كردند ،اما تصورش را هم نميكردم كه پسر همسايه
در اين حادثه كشته شود.
با اعترافــات اين مرد ،قاضــي جنايي بــراي او قرار
بازداشت صادر كرد و تحقيقات براي دستگيري2متهم
ديگر كه يكي از آنها عامل جنايت است ،ادامه دارد.

اتهام قتل در پرونده زنداني حبسابد
داماد يكي از خوانندگان معروف كه از 3ماه قبل در
پرونده قتل آتشــين زني تحت تعقيب بود ،ديروز
خودش را تســليم كرد اما مدعي شــد كه بيگناه
اســت .بهگزارش همشــهري ،صبح 29خردادماه
جسد سوخته زني زيرپل عابرپياده در اتوبان باقري
تهران كشف شد و بررسيها نشان ميداد كه حدود
48ساعت از مرگ اين زن ميگذرد .در 2متري جسد
4فشنگ و قسمتي از يك كلت شكسته كشف شد و
وجود 2گردنبند و انگشتر طالي زن جوان نيز روي
گردن و دستش نشــان ميداد كه او با انگيزهاي جز
سرقت به قتل رسيده است.
اختالف يك ميلياردي

نميتوانند به اين زودي به ايران بيايند.
دختر جــوان گفت :در اين مدت عاشــق آرين
شــده بودم تا اينكه گفت قصد دارد در تهران
يك استوديو تاســيس كند و كليپ موسيقي
بسازد و به من قول داد كه كليپي با صداي من
ميســازد تا در شــبكههاي ماهوارهاي پخش
شــود و من معروف شــوم .اما مدعــي بود كه
هرچه ســرمايهدارد در تركيه است .به همين
دليل از من خواســت به او كمك كنم و من هم
قبول كردم .بــراي اين كار طالهــاي خودم را
برداشــتم و طالهاي مادرم را هم دزديدم و با
آرين قرار گذاشــتيم كه به طالفروشي برويم و
آنها را بفروشيم و اســتوديو را راهاندازي كنيم.
اما در بين راه كنار مغازهاي توقف كرد و خواست
برايش آبميوه بخرم .من از ماشين پياده شده اما
وقتي آبميوه بهدست برگشتم اثري از آرين نبود.
او تلفنش را هم خاموش كرده بود و تازه فهميدم
كه فريب يك فرد شياد را خوردهام.
دستگيري خواننده عروسي

با شــكايت دختــر جــوان ،تحقيقــات براي
دستگيري آرين آغاز شد و مأموران موفق شدند
با ســرنخهايي كه شــاكي در اختيارشان قرار
داده بود ،مــرد جوان را دســتگير كنند .متهم
در بازجوييها به فريب دختر جوان و ســرقت
طالهايش اعتراف كرد مدعي شد كه آرزويش
راهاندازي اســتوديو ضبط موســيقي بوده و به
همين دليل نقشــه اين سرقت را كشيده است.
با اعترافات آرين بازپرس پرونــده براي او قرار
قانوني صادر كرد و وي راهي زندان شد.

كارآگاهان در ادامه هويت مقتول را شناسايي كردند.
او زني 61ساله بود كه خانوادهاش با مراجعه به پليس
خبر از گم شدن وي داده بودند.
بررسيها از اين حكايت داشت كه اين زن مغازهاي
در مركز تهران داشــته كه ســال 90آنرا به مبلغ
يكميليارد تومان بــه زني ديگر فروختــه بود اما
چكهايي كه بابت آن گرفته بود پاس نشــده بود و
به همين دليل با خريدار دچار اختالف شــده بود.
اختالف آنها باعث شكايت در دادسرا شده بود و اين
اختالف ادامه داشت تا اينكه مشخص شد آخرين بار
مقتول با پسر زن خريدار قرار داشته تا درخصوص
اختالفات مالي صحبت كنند .ماموران متوجه شدند
كه اين پسر محسن نام دارد و داماد (شوهرخواهر)
يكي از خوانندههاي معروف پاپ است .او سالها قبل
به اتهام قاچاق موادمخدر در يكي از شهرهاي شمالي
كشور بازداشــت و روانه زندان شــده بود .اما مدتي
قبل با شيوع كرونا موفق شــده بود با سپردن وثيقه
از زندان آزاد شود و بررسيهاي پليسي نشان ميداد
كه او آخرين بار در تهران ديده شده است .همچنين
بررسي تصاوير دوربينهاي مداربسته اطراف محل
زندگي مقتول نشان ميداد كه او آخرين بار سوار بر
يك خودروي پژو شده و پس از آن ناپديد شده است.
كارآگاهان با استعالم شماره پالك پژو دريافتند كه
خودرو متعلق به همسر محسن بوده است و مأموران
در بازرســي اين خودرو آثار خون نيز كشف كردند.
همه اين سرنخها وقتي كنار هم چيده شد ،باعث شد
كه قاضي مصطفي واحــدي ،بازپرس جنايي تهران
دستور بازداشت محســن را بهعنوان تنها مظنون
جنايت صادر كند اما معلوم شــد كه وي همزمان با
قتل زن 61ساله ناپديد شده و كسي از او خبر ندارد.
پايان 3ماه فرار

متهم تالش كرده بود ردي از خودش به جا نگذارد.
او از زندان مرخصي گرفته و ديگر بازنگشــته بود تا

گردنبند مقتول پليس را به خانه قاتل كشاند
وقتي جسد زن جواني كه آثار 30ضربه چاقو روي بدنش وجود داشت
در سطل زبالهاي در مشهد پيدا شد ،تحقيقات پليسي -قضايي براي
كشف راز اين جنايت كليد خورد و گردنبند مقتول كه اسم خودش
روي آن حك شده بود ،پليس را به خانه قاتل كشاند.
بهگزارش همشهري ،حدود ساعت 2بامداد شنبه كارگران شهرداري
مشهد كه در حال جمعآوري زبالهها بودند به سطلي فلزي رسيدند
كه مقدار زيادي نخال ه ســاختماني داخل آن بود .يكي از كارگران
وقتي نخالهها را كنار زد چشمش به جسد زني افتاد كه داخل سطل
بود .ابتدا تصور ميشدكه ماكت يك مانكن است اما بيشتر كه دقت
كرد متوجه شد او زني اســت كه ظاهرا به قتل رسيده و وحشتزده
پليس را خبر كرد .ماجرا به قاضي علياكبر احمدينژاد ،كشــيك
جنايي مشهد گزارش شد و او همراه تيمي از كارآگاهان جنايي راهي
محل حادثه در منطقه قاسمآباد شدند .در بررسي جسد مقتول آثار
30ضربه چاقو ديده ميشد و در ابتدا بهنظر ميرسيد كه او قرباني
يك انتقامجويي شده است .با اين حال هيچ سرنخي كه هويت وي را
فاش كند وجود نداشت تا اينكه مأموران متوجه گردنبندي شدند
كه به گردن وي آويزان و روي آن يك اســم نوشته
حك شده بود« :نگار».
اين تنها سرنخ براي كشف راز جنايت بود
و مأموران نام نگار را در بانك اطالعاتي
پليس جســتوجو كردند تا اينكه
در ميان تمامــي عكسهايي كه
روبهرويشــان قــرار گرفته بود،
متوجه عكسي شدند كه شباهت
زيادي به مقتول داشت .اينگونه
بود كه هويت وي شناسايي شد
و وقتي مأموران سراغ خانوادهاش
رفتند ،آنها گفتند كــه از وي خبر

ندارند و نگرانش هستند .ماموران در تحقيق از خانواده نگار متوجه
شدند كه وي اخيرا از سوي فردي تهديد ميشد .حتي حدود 10روز
قبلتر هدف حمله افرادي قرار گرفته بود كه ظاهرا زورگير بودند و با
ضربه ميله آهني دست او را شكسته و كيفش را سرقت كرده بودند.
مأموران حاال متوجه شده بودند كه ماجراي حمله 10روز پيش به
نگار هم احتماال چيزي جز زورگيري بوده و شايد اين حمله از سوي
همان فردي انجام شده بود كه زن جوان را تهديد ميكرد .در اين
شرايط تحقيقات روي شناسايي اين فرد متمركز شد تا اينكه چند
ساعت پس از پيدا شدن جسد نگار ،اين مرد شناسايي شد .مأموران
با دستور قاضي احمدينژاد وي را در يك عمليات ضربتي در خانهاش
دستگير كردند و او وقتي مقابل قاضي جنايي قرار گرفت به قتل نگار
اعتراف كرد .وي مدعي شد كه از مدتي قبل با اين زن آشنا شده بود
اما پس از مدتي قصد داشت به اين رابطه خاتمه دهد اما نگار دست
بردار نبود و حتي تهديدش كرده بود كه رابطه دوستيشان را نزد
خانوادهاش فاش ميكند .متهم به قتل گفت كه زن جوان برايش
تبديل به يك تهديد شده بود و در اين مدت تالش كرد هر طوري
كه شده او را از زندگياش بيرون كند اما وقتي موفق
نشــده بود ،تصميم به قتل او گرفته بود .مرد
جنايتكار گفت :روز حادثه با همدستي
يكي از بســتگانم نــگار را به محلي
خلوت كشانديم و در آنجا او را خفه
كردم .پــس از آن از ترس اينكه
دوباره زنده شــود چندين ضربه
چاقو به او زدم و بعد هم جسدش
را در ســطل زباله رها كرديم .با
اعترافــات اين مرد ،همدســت
وي نيز دســتگير شد و تحقيقات
تكميلي در اين پرونده ادامه دارد.

اينكه صبح ديروز به دادسراي جنايي تهران رفت و
خودش را تسليم كرد .او اما منكر قتل عمدي شد و
گفت :با مقتول بر سر مسائل مالي اختالف داشتيم
اما من از قتل او بيخبرم .از طرفي چون ميدانستم
نخستين مظنون من هستم تصميم گرفتم فرار كنم.
چرا كه پرونده قبليام هنوز باز اســت .او ادامه داد:
پرونده قبليام مربوط به ســال 90است كه به اتهام
نگهداري يك كيلو شيشــه بازداشت و به حبس ابد
محكوم شدم .شيشــه براي يكي از دوستانم بود كه
من محموله را برايش نگه ميداشتم .چند سال كه
از دوران محكوميتم گذشت درخواست عفو دادم كه
موافقت شد و محكوميتم به 25سال زندان تبديل
شــد .البته من رأي باز بودم و ميتوانستم مرخصي
بگيرم و بعد به زندان برگردم.

متهم گفت :از مدتي قبل بهخاطر كرونا در مرخصي
بودم كه شــنيدم زني كه با او اختالف داريم به قتل
رسيده و از ترسم فرار كردم .در اين مدت در شهرهاي
مختلف بودم و اغلب در پاركهــا و اماكن عمومي
ميخوابيدم .معموال چادر ميزدم و وســايل خواب
مانند پتو و بالش داشتم .اما ديگر از اين آوارگي خسته
شــده بودم و تصميم گرفتم خودم را معرفي كنم و
بگويم من قاتل نيستم.
مرد مظنون درخصوص آثار خون كشــف شده در
ماشين همســرش نيز گفت :من خبر ندارم .ممكن
است آثار خون بهدليل اين باشد كه همسرم گوشت
خريده است .متهم در حالي منكر جنايت شده كه
آثار خون كشف شده در ماشين با گروه خوني مقتول
مطابقت دارد .در اين شرايط قاضي واحدي با وجود
شواهد مستدل در پرونده ،محســن را به اتهام قتل
بازداشت كرد و تحقيقات از وي ادامه دارد.

دستور زن جوان براي
زورگيري از مرد ثروتمند
زن جوان بهدليل خصومتي كه با مردي ثروتمند داشت 3نفر
را اجير كرد تا با يورش به خانه او در سعادتآباد اموالش را
سرقت كنند .بهگزارش همشــهري ،چندي قبل مردي در
تماس با پليس از ســرقت ميلياردي از خانهاش خبر داد و
گفت :سارقان با بستن دست و پايش همه اموال با ارزش او
را به سرقت بردهاند .او درباره آنچه اتفاق افتاده بود گفت :در
خانهام واقع در سعادتآباد تنها بودم كه زنگ زدند و وقتي
در را باز كردم 2مرد و يك زن به زور وارد خانه شــدند .آنها
دست و پايم را بستند و من را كتك زدند .آن زمان به درستي
نميدانستم كه چه نيتي دارند اما در ادامه همه جاي خانه
را زير و رو كردند و اموال با ارزشم شامل 2فقره چك ،تلفن
همراه ،لپتاپ و 12هــزار و500دالر در مجموع به ارزش
9ميليارد ريال را سرقت و از آنجا فرار كردند .كارآگاهان در
جريان تحقيق از مالباخته دريافتند كه او از مدتي قبل با زن
جواني به نام ناهيد دچار اختالف شده و ممكن است او در
اين سرقت دست داشته باشد .اين ظن وقتي تقويت شد كه
مأموران پي بردند اين زن روز حادثه در نزديكي خانه شاكي
ديده شده است .در اين شرايط بود كه كارآگاهان با هماهنگي
بازپرس شعبه ششم دادسراي ناحيه 34تهران او را همراه
مرد و زن ديگري در 3عمليات جداگانه دســتگير كردند.
آنها بعد از انتقال به پليس آگاهي ضمن اعتراف به ســرقت
از خانه شاكي گفتند كه در اين ســرقت مرد ديگري نيز با
آنها همدست بوده كه وي نيز در شرق تهران دستگير شد.
متهمان در اعترافاتشان گفتند بهدليل خصومت شخصي
كه ناهيد با شاكي داشته دست به اين سرقت زدهاند .سرهنگ
بهزاد اختياري ،رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي در اينباره
گفت :مأموران در بازرسي مخفيگاه متهمان بخشي از اموال
مسروقه را كشــف كردند و هماكنون متهمان در بازداشت
بهسر ميبرند و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.
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80سالگیيكصدا

سعيد شفيعيون

استاد دانشگاه و مدرس آواز

زنده كردن ادب كهن پارسي به وسيله آواز
مليحه مرادي
مدرس آواز

80ســال از عمــر
پربركــت يــك
هنرمنــد تأثيرگذار
در عرصه آواز ايران گذشت .استاد
محمدرضــا شــجريان بهعنوان
شــخصيتي كه دغدغــه و تالش
هنري ايشــان زبانزد عام و خاص
اســت در تاريخ آواز ايران به يك
الگوي بيهمتا بدل شده است و
من هميشه آرزو داشتهام بهعنوان
يكي از شاگردان ايشــان بتوانم
گوشــهاي از عشــق و كوشــش
مستمر و مداوم ايشان را در ذهن
و ضميرم تقويت كنم.
يــك هنرمنــد بــزرگ زماني
ماندگار خواهد شــد كه روش و
سلوك هنري او زنده بماند؛ يعني
سبك ،سياق و رويكرد او به هنر،
الگو شــود؛ نه اينكــه فقط ظاهر
او را در نظر بگيريــم و با تقليد و
مريدبازيهاي كوركورانه از او يك
اسطوره بسازيم.
روشــن اســت كه هــر هنرمند
برجستهاي ويژگيهاي شخصي
و شخصيت منحصر به فردي دارد
كه او را از ديگران متمايز ميكند،
اما اين ويژگيهاي شــخصي ،هر
چند بعضا مهم هم باشــند براي
رهروان هنر در درجه اول اهميت
نيســتند؛ يعني به جاي قضاوت
در مورد چنين ويژگيهايي بايد
به «آثــار» يك هنرمنــد توجه
كرد و درصورت لــزوم ،آن آثار را
مورد نقد و بررســي قرار داد كه

البتــه بهتر اســت
توسط كارشناسان
موسيقي انجام شود.
اســتاد شــجريان
نهتنهــا در عرصــه
آواز ،بلكه در زمينه
ادبيات پارسي هم بسيار تأثيرگذار
بودهاند؛ زيرا ايشان در آوازهايشان
با بيان صحيح كلمات و تأكيدات
بجا و نيز با انتخاب درست دستگاه
و گوشههاي خاص ،چنان منظور
شاعر را رســاندهاند كه اگر كسي
نداند فكــر ميكند آن اشــعار را
خودشان ســرودهاند! زنده كردن
ادب كهن پارســي به وسيله آواز،
يكي ديگر از خدمات بزرگ استاد
است.
نگارنده بهعنوان شاگرد كوچك
استاد شــجريان ،بســيار بهخود
ميبالــم كــه افتخار داشــتم از
نزديك ،محضر ايشــان را درك
كــرده و دوســتي و مصاحبتي
دلنشــين و باارزش را نزد ايشان
تجربــه كنم .از اســتاد بســيار
آموختم .حتي زماني كه سكوت
ميكردنــد ،سكوتشــان مانند
سكوت در موسيقي ،معنا داشت
كــه آن معنا را از نگاه نافذشــان
درمييافتيــم .اميــدوارم ارزش
هنرمندان پيشكسوت و اثرگذار
اين سرزمين را تا زماني كه در قيد
حيات و تندرست هستند ،بدانيم
و قدر منزلت آنان را بشناســيم و
قدردان يك عمر تالشهاي آنان
باشيم .با آرزوي تندرستي و طول
عمر باعزت براي استاد يگانه آواز
ايران ،محمدرضا شجريان.

جشن نامهای برای  80سالگی استاد محمدرضا شجريان
شاگردان شجريان از آخرين كارگاههای استاد میگويند

فهيمه پناهآذر

روزنامه نگار

بیش از نیمقرن کارنامه هنری محمدرضا شــجریان روایتهای
بسیاری دارد ،روایتهایی که بسیاری از آنها در طول این سالها

يكفرصتطاليی

مکتوب شدهاند و بسیاری دیگر در سینه دوستداران و همکاران
او ماندهاند  .برای ویژهنامه هشتادسالگی محمدرضا شجریان به
سراغ نسل آخر شاگردان او رفتهایم.
 کسانی که در ســالهای پختگی و کمال استاد ،در محضر او آواز
آموختهاند و از نکتههایی که او دربــاره تاریخ آواز ایرانی گفته،
بهرههای بسیار بردهاند .روایت ایشان از استادبزرگ آواز ایرانی
روایتی متفاوت است و حالوتی دیگر دارد  .

چگونگي تشكيل كارگاههاي آموزش تخصصي آواز استاد شجريان از زبان مدير كارگاه

روياي آوازش تا ابد بر آن بلندا خواهد بود
مهدي امامي

خواننده

آواز كــه ميآيد جــان و دلــت را اســير ميكند؛
خوشاســيري! نغمهاي در وجودت ميجوشد و پر
ميشوي از او .در دل ميخواني؛ زمزمهاي نسيموار.
دلخون به زبان ميآيد و صدا ميشود و رهايت نميكند تا نخوانياش به شنوايي
گوش جهان .به آوايي رسا ميخوانياش ،سبك ميشوي و سرخوش .حاال تو
ميماني و رويايي شيرين كه رهايت نميكند؛ «روياي آواز» .يكي از ما در دل
خوانده است و زمزمه كرده .به صدا كه رسيده ،قلبش از عشق پرشده ،با نخستين
زمزمههايش عاشق شده؛ عاشق آواز .پايبند رويايي شده؛ روياي آواز .او ميخواند
و ميخواند .صبح را به شب ميدوزد وماه و ســال را نيز؛ زمان بيمعناست در
رويا .او ميخواند و ميخواند .بيراهه به راه ميرســاند و فرش به عرش؛ مكان
بيمعناســت در رويا .پرواز ميكند و بال ميزند بر فراز روياي گذشتگانش و
چون سيمرغي مينشيند در آشــيانه خويش؛ بر بلنداي كوهي از اعتبار ،خود
را مييابد .تلخي روزگار بر شــيريني رويايش كارساز نيست .سنگ مالمت به
آشيانش نميرسد .كيمياگري عاشق است كه زهر مهمان ناخواندهاش را حالوت
جانش ميكند و از آن بلندي ،قصههايش را به آواز بر گوش اهلرويا فروميآورد؛
اوست و رويايش.وقتي ديدمش ســالها بود كه بر قله بود .دري گشوده بود بر
اهل رويا .باورم كه كرد ،آرام در گوشــم گفت :من هنوز با رويايم هستم؛ حتي
وقتي چشمهايم بسته اســت ،ميبينم كه آواز ميخوانم .او و روياي آوازش تا
ابد بر آن بلندا خواهد بود.

شجريان چرا تمام نميشود؟
علي خدايي
مدرس آواز

ايليا محمدينيا(سمت چپ)

وقتي به تمام عرصههاي هنر و فرهنگ و ادب
اين صدواند ســاله پس از مشــروطه نگاهي
ميافكنيم ،با آن همه شخصيتهاي برجسته
و جريانساز ،يك هنرمند بيش از همه چشــمگير است و ميتوان گفت
كه از بين تمام اقرانش ،يك سر و گردن باالتر بهنظر ميرسد؛ به اين دليل
كه او انساني است به قول علماي جديد «فراتعهد»؛ يعني كسي كه بيش
از آنكه جامعه از او انتظار داشته ،نقشآفريني كرده است .اين مرد كسي
نيست جز استاد محمدرضا شجريان كه خود را در سلوكي هوشمندانه و
ّ
مهذب از يك خواننده كاربلد گلها به هنرمند درجه اول و اجتماعي بدل
ميكند و سرانجام نماد ملي سرزميني با چنين سابقه شگرف و پرافتخار
تاريخي ميگــردد .امروز هر عالقهمند مخلصي بــه فرهنگ ايران ،خواه
ايراني و خواه انيراني ،شجريان را در چنين قد و قوارهاي ميبيند .البته كه
صيد تمام اصول و داليل اين عزت مقدور نيســت ،چنان كه در باب تمام
بزرگان قدريافته تاريخ بشريت هم اين مسئله صادق است كه اگر با رمل
و اسطرالب هم بتوان به آنها دســت يافت ،روح زمانه و تأييد حق تعالي
دو عامل ماورايي ســترگي است كه از حد اختيارات بشــر و اَبَرابزارهاي
سنجهگرش بيرون اســت .با اين همه تحليل چگونگي عروج شجريان بر
فلك سروري فرهنگ ايران ،امري بيفايده نيست و بهخصوص ميتواند
ترســيم نقشــه راهي باشــد براي نوپاياني كه عزم ورود به چنين وادي
خطرخيز و دلفريبي را دارند .در واقع شناخت بيشتر شجريان و مفاخري
اين چنين ميتواند گريبان جامعه جوان ما را از بالي سلبريتيگرياي كه
چند سالي است دامنگير تمام نهادهاي فرهنگي و حتي علمي و دينيمان
هم شده ،رهايي بخشد.
شــايد مهمترين مميزه عالم هنر نســبت به مابقي فعاليتهاي حياتي
آدميزاد ،قابليت ذاتي باشــد .اين را از اين باب ميگويــم كه هنر تمام
وجود آدمي را از جسم و جانش بهخود مشغول ميدارد و تنها به مهارت
و دانش فني ختم نميشود و اين وجه دلي و ذوقي آن ،از نظر اهل درك
به هيچ وجه امري اينســويي نيســت و بايد از آن عالــم در دامن جان
آدمي بيفكنند و دقيقاً به همين دليل است كه حتي در خانواده هنر هم
تالشهاي همهجانبه به تنهايي چنين چيزي را ضمانت نميتواند بكند.
اين استعداد هرچه شگفتانگيزتر باشد ،سنگيني آن بيشتر بر جان و دل
آدمي احساس ميشــود ،چونان بار امانتي كه در آغاز نزد انسان با هزار
شرط و پيمان به وديعه نهادند .از همين روست كه صاحب اين استعداد
از همان لحظه ادراك بيقرار ميشــود و به ثمر نشاندن آن را رسالتي در
خود تلقي ميكند و هيچ گزيري در گريز از اين سرنوشت محتوم نميبيند
و با تالشي رشكانگيز و خســتگيناپذير و البته نجيبانه و بيهياهو ،در
پي بهكار انداختن آن ســر از پا نميشناسد .اينچنين است كه شجريان
خردسال از آن هنگام كه در بستر ،با شــنيدن صداي اذان پدرش بر بام
خانهشــان ،بيتابانه به مادرش ميگويد كه من ميخواهم بخوانم و شد
آنچه شد .قرائت قرآن در راديو مشهد و سپس آوازخوانيهاي معدود در
محفل ادبي زادگاهش او را به بختآزمايي و طبعاً بيرون كشــيدن رخت
از شــهرش به ســوي تهران بيدود و دم آن روزگار و محكهاي دشوار
استادان سختپســند بيمانند راديوي ملي كشــاند و در طول نيم قرن
او را به استادي يگانه در موســيقي و ك ً
ال تاريخ هنر ايران بدل ساخت .تو
گويي ماهي جســوري كه در پي رؤياي آبي رسيدن خود را با سماجت از
رودخانه به درياي محيط كشانده باشد .وجه اجتماعي هنر استاد شجريان
هم كمتر از وجه هنري و فني وي شــگفتانگيز و ســتايشآميز نيست،
مخاطبانديشي استاد يكي از بزرگترين رازهاي ماندگاري آثار استاد و
حتي خود اوست ،ارتقاي مناسبخوانيهاي محفلي به همگامي با اتفاقات
مهمي كه در دل جامعه بهوجود ميآمد با گريز از شعبدهبازيهاي سياست
زير كالههايي كه بر سر جريانات اجتماعي ميگذاشت و مردمي بودن ،در
عين حال درنيالودن به عوامگرايي در فعاليتهاي هنري و اظهارنظرها و
همراهيهاي بموقع و بزنگاه با بدنه اصلي و حقيقي جامعه ،شجريان را به
آرامي و بيهرگونه هيجانطلبي و سطحانديشي به نماد ملت ايران در اين
مبدل كرد.
دهه اخير ّ
بهطوري كه قاطبه ايرانيان امــروز او را غرور ملي خويش فرض ميكنند
و در حالتي كه اين سرو كاشمر بر زمين افكنده شده فرهنگ و هنر ايران
و مرغ حقگوي همايونفال ديگر از نوا و نفس افتاده؛ همچنان همگان از
خدا ميخواهند كه او نفس بكشد تا ســبزينههاي حيات هنر و جامعه از
نواافتاده ايراني زرد و بيروح نگردد.

ادبوهنر
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كارگاههاي استاد شــجريان روزهاي يكشنبه ،صبحها
از ساعت 10صبح تا12/30ظهر براي خانمها و عصرها
از ســاعت 15تا 19براي آقايان برگزار ميشد .كالسها
براساس گروهبندي شــامل 2گروه از آقايان و 2گروه از
بانوان بود كه يك هفته در ميــان در كارگاه حضور پيدا
ميكردند .اينها را ايليا محمدينيا ميگويد؛ مدير كارگاه
ي آموزشي كه تا سال93
تخصصي آواز شجريان؛ كارگاه 
ادامه داشت ،اما دوره آموزش عالي آن بهخاطر بيماري
استاد شجريان برگزار نشد .محمدينيا در اين گفتوگو
كه به مناسبت 80سالگي شجريان گرفته شده از نسل
دومي ميگويد كه شاگردان استاد شجريان بودند؛ نسلي
كه بهزودي صداهاي آنها شنيده ميشود .او همچنين به
تربيت نسل اول شاگردان شجريان اشاره ميكند؛ نسلي
كه در راديو آموزش ديدند و بعدها با خروج شجريان از
راديو ،او در منزلش ميزبان شاگرداني همچون رفعتي،
جهاندار ،شفيعي ،كرامتي ،نوربخش ،عليرضا افتخاري،
خانم مهرعلي و ...شد.
محمدينيا حاال از نسل دوم شــاگردان استاد شجريان
ميگويد از كارگاهي كه در ســال 85برگزار شد .مدير
كارگاه تخصصي آواز شــجريان به همشهري ميگويد:
«اوايل سال 85و در زمان معاونت هنري آقاي حيدريان
در فرهنگستان هنر قرار بر اين شد كه كارگاه تخصصي
آواز در مجموعه آســمان برگزار شود30 .مهرماه همان
ســال براي پذيرش هنرجو فراخوان عمومي به تمامي
رسانهها فرستاده شــد .ثبتنام به 2شكل حضوري كه
بعد از اعالم فراخوان ،فرصت 10روزه براي ثبتنام داده
شد با قيد اين شرط كه متقاضيان رديف آوازي را گذرانده
باشند .استقبال بسيار زياد بود؛ بهطوري كه ثبتنام تمديد
شد و در نهايت بيش از 2هزار نفر موفق به ثبتنام شدند.
بعد از ثبتنام ،فرمها توســط آقايان كرامتي ،شفيعي،
جهاندار و نوربخش مورد بررسي قرار گرفت و از اين تعداد
حدود 700نفر انتخاب شــدند .در ادامه آزمون عملي با
حضور اساتيد موردنظر استاد شــجريان برگزار شد كه
طي 8روز آزمون گرفته شد كه درنهايت 300نفر انتخاب
شدند ».محمدينيا ادامه ميدهد300« :نفري كه خود
استاد شجريان طي 13جلسه در مدت زمان 2ماه براي
انتخاب و حضور در كارگاه ،آوازهايشان را شنيد .مرحله
نخست كه تمام شد استاد بيشتر نفرات كارگاه را انتخاب
كرده بود .با وجود اين ،اما اســتاد از من خواســت فايل
فيلمهاي جلسات آزمون را در اختيارش قرار دهم .علت
را كه جويا شدم ،گفت :ممكن است روز آزمون با توجه به
شرايط روحي هنرجويان يا خستگي من در ساعات پاياني
آزمونها دقت الزمه را در انتخاب هنرجويان نداشته باشم
و در نتيجه حق كسي ناخواسته ضايع شده باشد .از آن
ميان با بررسي فيلمهاي آزمون عملي ،استاد شجريان
68نفر را بــراي كارگاه تخصصــي آواز انتخاب كردند و
درنهايت اين كارگاه با  43آقا و 25خانم آغاز شد .در آن
زمان كارگاه خانمها در دلآواز و كارگاه آقايان در مجموعه
آسمان فرهنگســتان برگزار ميشد كه بعد از سال 88و
اتفاقاتي كه افتاد بهرغم تأكيد اســتاد شجريان مبني بر
داير شدن كالسها در فرهنگستان هنر ،كارگاه آقايان نيز
به دلآواز منتقل شد و كارگاهها تا سال 93ادامه داشت؛
تا زماني كه كنسرتهاي اســتاد آغاز و در ادامه بيماري

ايشان باعث شد كارگاه ادامه نداشته باشد.
نيمهكاره ماندن كارگاه آموزش دوره عالي
وي در ادامه درباره دوره عالــي كارگاه توضيح ميدهد:
«پيش از شروع بيماري استاد و پايان كارگا ه قرار بود دوره
عالي كارگاه تخصصي آواز از ميــان 43منتخب،برگزار
شود .قرار بر اين بود چند نفري براي دوره عالي انتخاب
شوند و البته ســاير هنرجويان نيز اين امكان را بهعنوان
بيننده و مستمع داشتند كه در دوره عالي حضور يابند».
مستندي كه ساخته نشد
ايليا محمدينيــا توضيح ميدهد« :در همان ســالها
نيز قرار بود اصغر فرهادي بــراي دوره عالي كارگاه فيلم
مستندي بســازد كه اين پروژه عملي نشــد؛ از يكسو
مشغلههاي فرهادي بود و بحث اسپانسر كه از سوي او قرار
بود اتفاق بيفتد و از سوي ديگر بيماري استاد شجريان
اجازه اين كار را نــداد .البته اگر بحث تهيه مســتندي
از دوره عالي نبود بــه حتم دوره عالي برگزار ميشــد؛
چراكه چيزي حدود 2سال صرف اين كار شد و البته به
سرانجامي نرسيد».

مضمون نپرداخته باشد؛ اينكه خواننده آواز نبايد راوي
صرف شعر باشد و اينكه خواننده ممكن است صرفا با اوج و
فرود صدا و تحريرهاي ممتد (اين دو بخش هميشه براي
مخاطب عام جذابيت داشــته و دارد) مخاطب را جذب
كند ،اما حتما نميتواند با ادامه اين روند او را براي هميشه
حفظ كند .همين آموزههاي استاد بود كه باعث شد در
سالهاي بعد از برپايي كارگاه ميزان گرايش به آوازخواني
رشدي قابل توجه پيدا كند؛ هر چند فضاي مسموم برخي
رسانههاي زرد در حوزه اخبار موسيقي خاصه موسيقي
اصيل و آواز باعث شده بســياري از صداهاي تازهنفس
شنيده نشــود .او ميگويد :با اين همه از دل كارگاه آواز
استاد شجريان صداهاي درجه يك بهزودي به گوشها
خواهد رسيد .صداهايي كه نميتوان نشنيد.
اين مدير به جلسات كارگا ه شجريان و توصيههايش نيز
اشاره ميكند .اينكه از نظر اســتاد شجريان ،شاگردان
بايد در حوزه آواز آنچه را كه عرضه ميشود بشنوند و ياد
بگيرند و در آموزش خود را محدود به اســتاد نكنند .او
ميگويد :يادم ميآيد هميشه در كارگاه توصيه ميكرد
كه شــاگردان تحريرهاي «او» و«اي» گلپا ،و تحرير سر
جناب ايرج را خوب گوش دهند .هيچگاه محدوديتي در
آموزش قائل نميشد .به شاگردان توصيه ميكرد آوازهاي
بنان ،ظلي قمر و طاهرزاده را بسيار در تمرين گوش كنند.
وي ميافزايد« :يكي از ويژگيهاي كارگاه استاد اين بود
كه هنگام آموزش ،اجازه اظهارنظــر منفي درباره ديگر
هنرمندان داده نميشد و هميشه طي برپايي كارگاه از
ديگر اساتيد با احترام ياد ميكرد .معتقد بود كه موسيقي
اصيل در درونش آنقدر مســئله دارد كه نبايد مشكالت
حاشيهاي به خارج از خانواده آواز درز كند .محمدينيا
اضافه ميكند :هيچگاه طي اين ساليان نديدم و نشنيدم
اســتاد از خودش تعريف كند ،اما ميگفت كه من تمام
مكاتب آوازي را آموزش ديــدهام و دنبالش رفتهام و هر
كسي در اين زمينه اظهارنظر داشته باشد ،بايد از فيلتر
من بگذرد.

جريان شجريانزدگي
وي درباره بحث تقليد از صداي استاد و حواشي بسياري
كه هميشه پيرامون اين مســئله بود ،توضيح ميدهد:
«استاد شجريان هميشه تأكيد داشت كه تقليد در قدم
اول اســت ،اما يك هنرمند نبايد در مرحله تقليد بماند
و شرط اول براي آواز اين اســت كه هنرجو مقلد خوبي
باشد ،اما در اين مرحله توقف نكند .استاد تأكيد ميكرد:
«در تمرين فقط بايد تقليد صددرصد بكنيد .نترســيد
شجريان نميشويد ،خودتان ميشويد ،خوب ميشويد.
با تقليد يك صداي خوب شما ميتوانيد صداي خودتان
را صيقل دهيد .وقتي شــما شــعر حافظ را ميخوانيد،
چيزي كه به آن اضافه نميكنيد .شما مثل بچه كه زبان
را از مادر ياد ميگيرد ،ابتدا بايد شيوه را از من همانطور
ياد بگيريد .وقتي كسي خوب تقليد كند ،ميتواند خوب
هم تقليد نكند».
درباره جريان شــجريانزدگي هميشــه خود ايشان با
طنز از آن صحبت ميكرد .ميگفت :آدمي با شــنيدن
شــجريانزدگي ياد مارگزيدگي ميافتد .مدير كارگاه
آواز استاد شجريان معتقد است :اين جريان بيشتر قصد
تخريب را داشت .كســاني كه اين حرفها را ميزدند،
متأسفانه درك درستي از شيوه آموزش استاد نداشتند.
آنها فكر ميكردند قرار است شــاگردان همانند استاد
تربيت شوند ،اما با نگاهي واقعبينانه و شنيدن صداهايي
كه از دل همين كارگاه بيرون آمدند ،ميتوان فهميد كه
هيچكدام از صداها در كارگاه شباهتي با صداي استاد و
حتي يكديگر ندارند.

مثالهاي مسي و پرستويي در كارگاه شجريان
محمدينيا از عالقه اســتاد شجريان به فوتبال و سينما
گفت .او ميگويد« :عالقهاش به اين دو حوزه زياد بود و
شناخت خيلي خوبي از سينما و فوتبال داشت ».هميشه
در كارگاه آواز خود ،مثالهاي فوتبالي ميزد .مثالش اين
بود كه وقتي در تمام محدودههاي صدا در بم ،وسط و اوج
ميخوانيد بايد در آواز خواندن پيوستگي و هماهنگي در
نتها وجود داشته باشد؛ مانند «مسي» كه توپ گويي
به پايش چسبيده و حريف را پشت ســر ميگذارد .در
سينما نيز از بازي پرويز پرستويي در فيلم «بيد مجنون»
به كارگرداني مجيد مجيدي ياد ميكرد و اينكه در نقش
چنان فروميرود كه گويي سالهاست نابينا شده است و
البته اين امر را بهنحوي هنرمندانه به آواز ربط ميداد.

صداهايي كه بايد شنيد
محمدينيا معتقد اســت :نوع مواجهه و خوانش شــعر
در آواز ايراني در كارگاه تخصصي آواز اســتاد شجريان
اهميت بسياري داشت؛ بهگونهاي كه كمتر به ياد دارم
كه در يكشنبههاي جذاب در جلســاتش استاد به اين

شرح پرده نقاشي شجريان
اين نقاشي توسط حسين اســماعيلي به طول 3متر و
55سانتيمتر با ارتفاع 2متر و  30كشيده شده؛ پرترهاي
از شــجريان كه عالوه بر آن ســير تحول موسيقي را با
موتيفهاي موجود نشان داده است.

ماه مهر
مسعود مير
آواز ايــران يتيــم ،گوشهايمــان صغير
روزنامه نگار
و روياهايمــان بيتعبير ميشــد ،بدون
شــجريان .چند ســالي هســت كــه ما
ماندهايم و آتشفشــاني كه خاموش شــده و دماوندي كه ناكوك اســت ،اما اســطوره
بيپايان خواهدبود؛ چون از بطن فرهنگ بر معبر دلها پا گذاشتهاســت .شــايد براي
يافتن جنس عالقه مردمــان به محمدرضا شــجريان بايد از صدها آواز اســتاد به دل
ميليونها مخاطب ،مســيري از جنس جادو و هنر ســراغ گرفــت و بهخاطر آورد كه

او يكتنه ،بالگردان شعر و آواز و هنر مردمي و جنس اعالي عاشقانه زيستن است .حاال
عفريت بيماري ،بغض را به جان ما ريخته تا يادمان برود بيلكنت و آوار اشك زمزمهكنيم
كه «اگر ماهي تابد ،تو آن ماهي ».ما ِه مهر اين سرزمين با يادواره زميني شدن مردي همراه
است كه از دل مردم برخاست ،كنار مردم ايستاد و زماني كه سرآمد مردمان شد ،از سكوي
قدرتمند ايستايياش براي مردم دل سوزاند و آنها را فراموشنكرد و خود را بالگردان هنر
ناب اين كهنسرزمين تلقي كرد تا صدايش نه اينك ،كه هماره در گوش روزگار بپيچد.
دوره كردن آثار و خدمات استاد بماند براي همه روزهاي فردا و براي اين اكنون فقط بماند
همين مهم كه در اين دوره بال ،ما بيترديد سرخوشــانه همزيستي با مهمترين هنرمند
وطن تا قرنهاي دور را سهم بردهايم.

جايگاه آواز در پيشگاه
ايرانيان آنچنان اســت
كه در باب موســيقي
ابوالفرج اصفهاني ميفرمايد :صوت
االنســان اكمل الحــان؛ و آواز را در
ســكوي برترين اصوات قدســي و
هنرهــاي جهــان و كاملتريــن
موسيقي مينشــاند .امروز سخن از
محمدرضا شــجريان ميرود؛ آواز
خواني كه نــواي آوازش به بلنداي
تاريخ موسيقي ايران است.
بهراستي شجريان چرا تمام نميشود
و همواره مانند چشــمهاي جوشان
در قعر قنات دلهــا رخنه ميكند و
روزبهروز جلوهاش پرفروغتر نمايان
ميشود؟
داليــل بســيار قدرتمنــدي براي
اثبات اين ســخن وجود دارد و آن
اينكــه محمدرضا شــجريان تنها
فرد ياســت كه در عرصه و عرضه
آواز ايران عالوه بر تســلط به فنون
خوانندگــي و هوش باال بــه تاريخ،
كيش ،شــعر ،ادبيات ،خط ،فلسفه
و هنر روانشناســي و روانشناختي
اجتماعي و جامعهشناســي احاطه
و اشراف كامل داشــته و با دانستن
از سرگذشــت مردم ،نياز زمان حال
را بهتر درك ميكند تــا مانع تكرار
گذشــته و عامل شكوفايي خالقيت
در زمان حال شود.
آنقدر از غم و اندوه و شادي و شكست
و پيروزي مردمش مطلع اســت كه
گويي نفس به نفس بــا آنها زندگي
كرده است؛ به همينخاطر پيامش
را بجا و بهموقع و پسنديده به گوش
و جان مخاطبان و شنوندگان خود
ميرســاند .عالوه براين ،ايشــان با
هوشــمندي تمام به واسطه ارتباط
تنگاتنگ با اســتادان ،آهنگسازان،
نوازنــدگان و شــاعران برجســته
زمان خــود و همكاري بــا آنان آثار
و آوازهايي مانــدگار و جاودان ارائه
كرده است .به قول فردوسي بزرگ
«بگو با كه نشستي ،پس آنگه بگويم
كه هســتي»بخش مهمي از حس
و حال آواز محمدرضا شــجريان از
سرگذشت و احوال مردمش در زمان

و مكا نهــاي مختلف
بهوجود آمده اســت.
بهطــور كل هنرمند و
آوازخوان اگر از روزگار
و مســائل و مشكالت
پيرامونــش بيخبــر
باشد ،نميتواند عواطف و احساسات
همنوعانش را درك كند و در نتيجه
آواز و هنرش ناســازگار بــا اجتماع
خواهد بود.
محمدرضا شجريان با انتخاب شعر
و ملودي خوب و مناســب از درد و
اندوه مردم ميكاهد و به شجاعت و
رشادت آنها ميافزايد و حس دروني
آنها را تحريك ميكند.
او مردم را به ســمت عشقورزي و
مهرباني و نوعدوستي دعوت ميكند
و درواقع بخش خفته مردم را بيدار
ميكند؛ چون موســيقي تــوأم با
كالم ،قدرتــي دارد كه باعث تقويت
روحيه و احساسات ،رشد خوبيها،
اعتماد بهنفس ،مبــارزه با پليديها
و زشــتيها ميشــود تا جايي كه
ميتواند سرنوشت يك ملت را تغيير
دهد.
نمونههاي بــارزي از اين نوع آوازها
و موسيقيها در تاريخ و سرگذشت
ملت ايران ميتوان يافت؛ از تصانيف
عــارف قزويني گرفته تــا آوازهاي
ماندگاري چون برادر غرق خون است
و بيداد و زمستان و تصنيف «تفنگت
را زمين بگذار» پس نتيجه ميگيريم
كه روح آواز در كالبــد زمان نهفته
است و اين بيانگر اين است كه زمان و
مكان و استفاده از اين موهبت الهي
كه عنصرياست گرانبها بر عهد ه هنر
و هنرمند و آوازخوان اســت و اينكه
هنرمند در زمان حال زندگي كند و
حال را دريابد ،نه قال را.
ســخن كوتاه ميكنم بــه فرمود ه
دكتر شــفيعيكدكني در بياناتشان
دربــاره حافظ كه چــرا حافظ تمام
نميشود؛ زيرا او كيمياگر بوده است.
من نيز ميگويم محمدرضا شجريان
هيچوقت تمام نميشود؛ زيرا نيت و
مرام او مقدم است بر نفسانياتش و او
يك كيمياگر است كه حاصل عشق،
كيمياگريست .گويند روي سرخ تو
سعدي چه زرد كرد /اكسير عشق به
مسم آميخت زر شدم

شنيدن شعر بدون آواز شجريان لطفي ندارد
وحيد تاج

خواننده و مدرس آواز

استاد محمد رضا شجريان را نميتوان صرفا بهخاطر
بهرهمندي از يك صداي درخشان ،نمونه و شاخص
دانست كه حتي اگر چنين هم بود بيراهه نگفتهايم.
خلق بسياري از شاهكارهاي ايشان چنان است كه انگار شنونده اين آواز را در
ضمير ناخودآگاه خود شــنيده است و گويي شــاعر ،خود ايشان است .گاهي
م گره ميخورند كه ديگر شنيدن شعر به تنهايي ،و
آنچنان شعر و موسيقي به ه 
بدون آواز ايشان ،خالي از لطف است .حتي شعري را كه استاد شجريان خوانده،
به سختي ميشود خواننده ديگري به ســراغِ آن شعر برود .اگر بخواهم به يك
نمونه از مواجهه آواز ايشان با شعر ،اشاره كنم بايد عرض كنم كه؛ تا حد زيادي
اجراي جمالت ســؤالي (از نظر تلفيق شعر و موســيقي) در آواز كار دشوار و
پيچيدهاي است اما بهعنوان نمونه بيت زير را از سعدي چنان استادانه و ماهرانه
ميخوانند كه كالم و ملودي تواَمان ذهن هر شنوندهاي را تسخير ميكند:
گفتم لب تو را كه دل من تو بردهاي
گفتا :كدام دل؟ چه نشان؟ كي؟ كجا؟ كه برد؟
بيراهه نگفتهام اگر ايشان را يك اديب به تمام معنا بدانم چه آنجا كه به فراخور
ِزمان ،مكان و اجرا ،از شعر مضموني را به ذهن شنونده ميرساند كه ميخواهد،
و چه آنجا كه گاه با تغيير حتي يك كلمه ،محتوا و مضمون كل غزل به شرايط
كنوني و زماني تغيير ميكند .براي اســتاد محمدرضا شــجريان عزيز آرزوي
سالمتي و تندرستي دارم و زادروز ايشان را شادباش مي گويم .
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انتخابات آمريكا

محدامين خرمي

وزنه سنگين جوانان
در انتخابات آمريكا

خبرنگار

افزايش جمعيت جوان آمريكا ،انتخابات رياستجمهوري سال 2020را
از انتخابات سالهاي ديگر متمايز كرده است .امسال نخستين سالي است
كه تعداد افراد واجد شــرايط رأيدادن زير 40سال  -بهويژه متولدين
ســالهاي  1981تا  1996يعني  24تا 39سالهها -بيشتر از متولدين
سالهاي  1946تا  56( 1964تا 74سالهها) است.
به نوشته مجله اكونوميســت افرادي كه اكنون باالي 56سال دارند ،از
دهه 1990پاي ثابت صحنههاي سياسي اين كشور بودند و بيشترين
رأي را به صندوق انداختند ،اما نســل  56تا 74سالهها از سال2019
جايگاه خود را بهعنوان بزرگترين گروه جمعيتي آمريكا از دست داد و
اين عنوان را به نسل  24تا 39سالهها واگذار كرد .سال گذشته ميالدي
جمعيت  23تا 38سالهها 72ميليون نفر بود؛ يعني 500هزار نفر بيشتر
از  55تا 73سالهها .در سال 2019براي نخستينبار 51درصد جمعيت
كشور آمريكا را جوانان تشكيل دادند؛ آماري كه در سال ،2010فقط
41درصد بود .كارولين دويت ،يك فعال سياسي معتقد است« :افراد 20
تا 39ساله امسال 40درصد رأيدهندگان را تشكيل خواهند داد و بيشتر
رأيها را اين گروه به صندوقهــا ميريزند ».روند وزنگيري جمعيت
جوان در آمريكا شتابان و سريع بودهاســت .در انتخابات مياندورهاي
ســال 2010تعداد متولدان قبل و بعد از  1946كه رأي دادند دوبرابر
جمعيت جوان بود .اين نسبت در ســال 2014هم برقرار بود .تا اينكه
4سال بعد در انتخابات مياندورهاي  2018جمعيت جوان بر جمعيت
ميانسال و سالخورده پيشــي گرفت .از آنجا كه هميشه جوانان آمريكا
معروف به بيتفاوتي سياسي بودهاند ،تأثير انتخاباتي اين تغيير جمعيتي
تاكنون مسكوت مانده بود ،اما بهنظر ميرسد امسال معادالت كمي تغيير
كند .جمعيت جوان آمريكا از نظر ديدگاه و نژاد با نسلهاي قبل تفاوت
دارند .دغدغه اين گروه عموما مشكالت روز مانند تغييرات آبوهوايي
و تبعيض عليه سياهپوستان است .همچنين از آنجا كه جوانان تجربه
بحرانهاي اقتصادي بهويــژه بحران اخير كرونا را داشــتهاند ،تمايل
بيشتري به بيان درخواســت محدودكردن سياستهاي سرمايهداري
دارند .بيشتر معترضان تبعيض نژادي كه در ماههاي گذشته به خيابانها
آمدند ،در دهه 20سن خود هســتند .متوسط سن اعتراضكنندگاني
كه از اواســطماه ژوئن( 2020اواخر خرداد )99در شهرپورتلن د ايالت
اورگان  -از مناطقي كه بيشترين درگيري را داشت  -دستگير شدند،
28سال بوده است .آمار ابتالي جمعيت جوان آمريكا به كرونا به اندازه
ديگر گروههاي ســني نبوده ،اما اين گروه از عواقب آن لطمه بيشتري
ديدند .بيش از نيمي از جوانان  18تا 29سال طيماه آوريل (فروردين
و ارديبهشت )99يا كارشان را از دســت دادند يا دستمزدشان كاهش
قابلتوجهي پيدا كرد يا اعضاي خانوادهشــان اين مشكالت را تجربه
كردند .براساس آمار مؤسسه تحقيقاتي پيو53 ،درصد فارغالتحصيالن
دانشگاهي باورهاي خود را به دمكراتها و 40درصد به جمهوريخواهان
نزديك ميدانند.

آنسوي مرزهاي يونان ديگر
گزارش كســي منتظر پناهجويان
نيست ،اما هزاران نفر از آنها
مدتهاست كه در رؤياي رسيدن به اروپا،
در كمپهــاي جزاير يونانــي مديترانه
روزگار ميگذرانند؛ روزگاري كه براي آنها
معنايش جز آوارگي نبوده است.
مســير يونان يكي از مســيرهاي اصلي
پناهجويــان از كشــورهاي آســيايي و
خاورميانــه بــراي ورود به اروپاســت.
پناهجويان از راههــاي مختلف خود را به
تركيه ميرسانند و از آنجا به جزاير يوناني
درياي مديترانــه ميروند تا قدم به خاك
اروپا يا بهعبارت ديگر يكي از كشورهاي
عضو اتحاديه اروپا گذاشته باشند .از آنجا
به بعد ،طبق قوانين اتحاديه اروپا ،بايد به
درخواست پناهندگي اين افراد رسيدگي
شود.
ماجرا اما به اين سادگي نيست5 .سال از
زماني كه مردم اروپا در مرزهاي كشورهاي
خود به اســتقبال پناهجويان ميآمدند،
گذشته است .ســال 2015جهان شاهد
بهراهافتادن موج حركــت پناهجويان از
كشورهاي جنگزدهاي همچون سوريه،
عراق و افغانستان به سمت اروپا بود .يك
ســال بعد ،اما همان مردم بــه خيابانها
آمدنــد و از دولتهاي خود خواســتند
مرزها را به روي پناهجويان ببندند .طي
سالهاي  2015و  2016حدود 3ميليون
نفر از مســيرهاي مختلف خود را به اروپا
رساندند و درخواســت پناهندگي دادند.
كشــورهاي اروپايي بر ســر پذيرش اين
افراد دچــار اختالف شــدند و بعد از آن،
اعالم كردنــد ديگر هيــچ پناهجويي را
نميپذيرند.
تب رفتن به اروپــا فروكش كرد اما هرگز
قطع نشــد .كمپهايي كه در سالهاي
 2015و  2016بهمنظور استقرار موقت
پناهجويــان و انتقال آنها به كشــورهاي
عضو اتحاديه اروپا تاســيس شده بودند،
رفتهرفته بــه محل اســتقرار دائمي آنها
تبديل شــدند .كمپ «موريا» در جزيره

هياهوي دوباره در درياي بالتيك

تالش براي ترور الكسي ناوالني ،منتقد سرشناس پوتين ،اعتراضها به اجراي پروژه
خط لوله انتقال گاز روسيه به آلمان از طريق درياي بالتيك را بار ديگر زنده كرده است
مسموم كردن الكسي ناوالني ،رهبر
اروپا
اپوزيسيون روسيه حاشيههاي پروژه
خط انتقال گاز روســيه بــه اروپا را
دوبــاره زنده كرده و بــار ديگر ،مخالفان روســيه
خواستار لغو قراردادي هستند كه تقريبا كار اجرايي
آن تمامشده است.
الكسي ناوالني را دشمن شماره يك پوتين ميدانند
و اقدام مســكو براي حذف او ،چندان دور از انتظار
نبوده اســت؛ هرچند مســكو چنين ادعايي را رد
ميكند .حدود يكماه قبل ،او در پروازي از منطقه
سيبري به ســمت مســكو ناگهان از حال رفت و
پس از فرود اضطراري در شــهري در ميانهراه ،به
بيمارستان منتقل شد .همسر ناوالني ميگويد كه
او را با استفاده از چاي «مسموم» كردهاند .ناوالني
به كما رفت و به اصرار همســرش به آلمان منتقل
شد .مداواي او در آلمان ،باعث شد تا او بار ديگر به
زندگي بازگردد .همه اينها اما بهانهاي شده است تا
بار ديگر صداي مخالفان نفوذ روسيه در اروپا ،بلند
شود .در اين ميان ،پروژه انتقال گاز روسيه به آلمان،
مهمترين نماد نفوذ روسيه در اروپاست.
به گزارش نيويوركتايمز ،شماري از سياستمداران
در آلمان و ديگر كشــورهاي اروپايي ،خشم خود
را از مســموم كردن ناوالني متوجه پــروژه «نورد
استريم »2-كردهاند .اين پروژه ،يكي از بزرگترين
طرحهاي زيرساختي در اروپاســت .اين خط لوله
1200كيلومتري كه از بســتر درياي بالتيك عبور
ميكند ،از سواحل روســيه به آلمان ميرود .نورد
اســتريم 2-چندي پيــش مشــمول تحريمهاي
آمريكا عليه روسيه شد و كار روي 80كيلومتر باقي
مانده آن متوقف ماند .اين پــروژه تاكنون با وجود
مخالفتهاي آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي ،به
اصرار آلمان و فرانسه پيش رفته است .حاال در آلمان
بحث بر سر اين است كه آلمان بايد اين پروژه را در
پاسخ به اقدام دولت روســيه عليه ناوالني لغو كند.
با اين حال ،نگاه دولت آلمان چيز ديگري اســت و
آنگال مركل ،صدراعظم اين كشور قويا از آن حمايت
كرده است.
براي روســيه كه يكي از بزرگتريــن ذخاير گاز
طبيعي دنيا را دارد ،مســئله مهم ،نه ميزان انتقال
گاز به اروپا كه نحوه انتقال آن اســت .مسكو از گاز
طبيعي بهعنوان ابزاري سياسي استفاده ميكند و
براي والديمير پوتين ،رئيسجمهور اين كشور كه
شخصا سياستهاي انرژي روسيه را تعيين ميكند،
اين پروژه بسيار مهم است .نزديكي رهبران اروپاي
شــرقي به مســكو ،براي آنها گاز ارزانتر به همراه
خواهد داشــت و در مقابل ،مثل مــورد اوكراين،
چرخش آنها به غرب ،با قطع جريان گاز روســيه
به كشورشــان همراه خواهد بود .خط لوله جديد،
اوكراين را دور ميزند و با عملياتي شدن آن ،روسيه

ميتواند عالوه بر خطوط لوله قديمي ،مســيرهاي
جديدي براي انتقال گاز به اروپا داشــته باشد .اين
شبكه جديد ،ابزاري ژئوپليتيك در اختيار روسيه
قرار ميدهد تا در چند مســير ،اعمال نفوذ كند و
درصورت قطع جريان گاز در يكي از لولهها توسط
مخالفاني ماننــد اوكراين ،مســيرهاي جايگزين
داشته باشد.
چرا مركل از نورد استريم 2حمايت ميكند؟

موافقت با اين پروژه بخشي از سياست فراگيرتري
است كه براساس آن ،اروپا بايد با چين و روسيه وارد
تعامل تجاري شود تا در مواقع الزم ،بتواند روي پكن
و مسكو اهرم فشار داشته باشد و تنها به تحريمها
متكي نباشــد .از نظر موافقان ،اين طرح روســيه
را بيشتر از گذشته مســئوليتپذير خواهد كرد و
درصورتي كه مواردي مانند ســوءقصد به ناوالني
تكرار شود،اهرم فشاري در دست اروپا خواهد بود تا
روسيه را بازخواست كند .به گفته آنها ،نياز روسيه
به صادرات گاز ،بيش از نياز آلمان به واردات گاز از
روسيه است .موافقان همچنين داليل محيطزيستي
براي حمايت از اين پروژه دارند .اين پروژه همچنين
امنيت انرژي آلمان را تامين خواهد كرد.
مخالفان چه كشورهايي هستند و چه ميگويند؟

آمريكا و بيشتر كشــورهاي اروپايي به جز آلمان و
فرانسه مخالف اين پروژه هســتند .آنها ميگويند
دقيقا به همان دليل كه روسيه از اين پروژه حمايت
ميكند ،مخالف آن هستند .از نظر آنها ،اين پروژه
باعث افزايش نفوذ روســيه در اروپا خواهد شــد.
در آمريــكا ،مخالفت با اين پــروژه ،يكي از معدود
همكاريهــاي فراحزبي اســت و هــردو حزب با
آن مخالف هســتند .هم دولت باراك اوباما با اين
پروژه مخالف بود و هــم دونالد ترامپ و جو بايدن،
نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري مخالفت خود
را اعالم كردهاند .از نظر مخالفــان ،اين كار اجماع
عليه روسيه در پي حمله به اوكراين را بياثر ميكند.
حتي برخي ســناتورهاي جمهوريخواه پيشــنهاد
دادهاند كــه تحريمهاي ثانويه عليه شــركتهاي
آلماني همكار با ايــن پروژه درنظر گرفته شــود.
عالوه بر نگرانيهاي ژئوپليتيك ،آمريكا به توسعه
صادرات گاز طبيعي مايع خود به اروپا عالقه نشان
داده و طبيعي اســت كه مخالف صادرات مستقيم
گاز روسيه به اروپا باشد8 .كشــور اروپاي شرقي،
طرحي را براي مقابله با اين خط لوله ارائه كردهاند
و اينگونــه مطرح كردهاند كه اتمــام آن ،آنها را در
مقابل باجخواهي روسيه در حوزه انرژي آسيبپذير
ميكند .ايتاليا هم داليل خود را دارد و معتقد است
كه صادرات مستقيم گاز روســيه به آلمان ،باعث
افزايش نفوذ برلين در اتحاديه اروپا خواهد شد.
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هزاران پناهجو در رؤياي رسيدن به اروپا چندين سال است كه در
كمپهاي جزيره لسبوس يونان سرگردان هستند

كيوسك

لســبوس ،بزرگترين كمپ پناهجويان
در يونان و اروپا بود كه حدود 2هفته قبل
بهطــور كامل در آتش ســوخت .بيش از
12هزار نفر ســاكنان اين كمــپ ،براي
دومينبار آواره شدند.
از موريا تا كاراتپه

پناهجويان جزيره لسبوس ،اتباع 70كشور
از آسيا ،خاورميانه و آفريقا هستند .همه
آنها خود را با قايق بهصــورت قاچاقي به
لسبوس رساندهاند كه در نزديكي تركيه
قرار دارد .بيــش از 70درصد پناهجويان
مســتقر در لســبوس افغان هســتند.
پناه جوياني از ايران نيز در ميان آنها ديده
ميشوند.
آتشسوزي كمپ موريا پس از آن اتفاق
افتاد كه مســئوالن محلي بهدليل شيوع
كرونا در اين كمپ آن را قرنطينه كردند.
به گفتــه مقامهاي يوناني ،مثبتشــدن
آزمايــش كرونــاي 35پناهجــو در اين
كمپ باعث اتخاذ چنين تصميمي شــد.
كمپ موريا براي 3هزار نفر ساخته شده
اما اســكان بيش از 12هزار نفــر در آن،
عمال اجــراي پروتكلهاي بهداشــتي و
فاصلهگــذاري اجتماعــي را غيرممكن
كرده اســت .ادامه قرنطينه و بيتوجهي
به وضعيــت بهداشــتي كمــپ ،باعث
اعتراضهاي چندروزه پناهجويان شد.
از موريا هميشه بهعنوان يك بمب ساعتي
ياد ميشده كه دير يا زود ميتواند وضعيت
آن به يك بحــران تبديل شــود .بهنظر
ميرســد آتشســوزي در اردوگاه موريا
عمدي بوده است .احتماال پناهجويان با
هدف جلب توجه مسئوالن اتحاديه اروپا
و تعيين تكليف خود پيــش از آغاز فصل
سرما دست به اين اقدام زدهاند.
پليس لســبوس ديروز اعالم كرد 6جوان
را به جرم دستداشــتن در آتشسوزي
موريا بازداشــت كرده اســت .هر 6فرد
دستگيرشــده افغــان هســتند .نقش
نيروهاي پليس در جزيره لســبوس طي
روزهاي اخير پررنگ بوده اســت .آنها در
روزهاي ابتدايي پس از آتشســوزي در
خيابانها بــا پناهجوياني كه خواســتار
بازشــدن مرزها براي حركت به ســمت
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گینزبرگ
روث
مرگی که ترامپ را راحت کرد
اروپــا بودند ،درگيــر شــدند .نيروهاي
ارتــش نيز به كمــك نيروهــاي پليس
آمدنــد .نيروهاي پليس و ارتــش از روز
جمعه با برپايــي يك كمــپ موقت در
منطقه «كارا تپه» در 5كيلومتري موريا،
وظيفه هدايت پناهجويان به اين كمپ را
بهعهده داشتهاند؛ موضوعي كه با مقاومت
پناهجويان مواجه شده است.
تاكنون حدود 9هزار نفر در كمپ كارا تپه
اسكان داده شدهاند .بيش از 700چادر با
كمترين امكانات در اين كمپ برپا شــده
است .تصاوير منتشــر شده در شبكههاي
اجتماعــي از وضعيت كمــپ موقت كارا
تپه ،از شرايط وخيم بهداشتي اين كمپ
حكايــت دارد .يك وعده غــذا و آب بين
پناهجويــان توزيع ميشــود و خبري از
فاصلهگــذاري اجتماعــي يــا اجــراي
پروتكلهاي بهداشتي ازجمله زدن ماسك
نيست .همين مسئله احتمال شيوع كرونا
در ميان جمعيــت پناهجويان را جديتر
كرده است.
اســتقرار در يك كمپ جديــد و موقتي
هم مورد اعتراض پناهجويان اســت و هم
ساكنان محلي .پناهجويان با تكرار شرايط
اسفبار زندگي در موريا مخالفند و خواستار

تعيين تكليف خود هستند .برخي از آنها
4سال گذشته را در موريا زندگي كردهاند
و اكنون عالوه بر مشكالت جسمي ،دچار
مشــكالت روحي نيز شــدهاند .براي آنها
كمپ كارا تپه ،يك مورياي ديگر اســت.
از سوي ديگر ،ســاكنان محلي هم ديگر
تمايلي بــه ادامه حضــور پناهجويان در
لسبوس ندارند و ســاخت كمپ جديد را
عاملي براي حضور دائمي اين افراد در اين
جزيره ميدانند.
پاسخ منفي اروپا به پناهجويان

آتشســوزي موريــا تا حــدودي توجه
مقامهاي اتحاديه اروپا را بهخود جلب كرده
است .بهنظر ميرسد مقامهاي يوناني هم
از اين آتشسوزي ،چندان ناراضي نباشند.
كيرياكوس ميتســوتاكيس نخستوزير
يونان اعالم كرده اســت وقايــع اخير در
جزيره لسبوس شايد فرصتي دوباره براي
توجه به بحران پناهجويان در يونان و اروپا
باشد .او خواستار كمك مالي اتحاديه اروپا
به كشورش براي مديريت وضعيت پيش
آمده شده است.
در ميــان كشــورهاي اروپايــي ،آلمان
بهتنهايــي طي ســالهاي اخيــر حدود

1.5ميليــون پناهجو را پذيرفته اســت.
به همين دليل ،اين كشــور هدف اصلي
پناهجويان بــراي زندگي اســت .ديگر
كشــورهاي اروپايــي هميشــه متهــم
بودهاند كه مســئوليت خــود در پذيرش
پناهجويان را اجرا نميكنند .در روزهاي
اخير نيز 10كشور اعالم كردهاند حاضرند
درمجموع 400نفر را بپذيرند .آلمان نيز
اعالم كرده 150كودك را ميپذيرد .اين
آمارها در برابر چنديــن هزار نفري كه در
لســبوس و ديگر مناطق يونان در كمپ
زندگي ميكنند ،بســيار ناچيز اســت و
درخواستهاي يونان براي پذيرش افراد
بيشتر نيز با پاسخ منفي اروپاييها روبهرو
شده است.
كشورهاي اروپايي روند اخراج پناهجوياني
را كه از كشــورهاي غيرجنگزده به اروپا
رفتهاند نيز آغاز كردهاند .آنچه مشــخص
اســت اينكه ،اروپاييها ديگــر تمايلي به
پذيرش پناهجويــان ندارند؛ پناهجوياني
كه اكنــون ديگر آواره جنگ محســوب
نميشوند و به آنها «مهاجر» و «مهاجران
اقتصادي» اطالق ميشــود؛ افرادي كه از
شــرايط بد اقتصادي در كشورهاي خود
گريخته و بهدنبال زندگي در اروپا هستند.

  روزنامه العربی الجدید در صفحه اول
خود به مرگ روث گینزبرگ ،قاضی ارشد
دیوان عالی آمریکا و تاثیر آن بر تحوالت
پیش روی این کشــور پرداخته است .به
نوشته این روزنامه ،اکنون فضا برای اعمال
قدرت بیشــتر دونالد ترامپ در نهادهای
قضایی آمریکا فراهم شده است؛ آن هم
در حالی که وی در رقابتهای انتخاباتی
نسبت به جو بایدن ،نامزد حزب دمکرات
عقب مانده و از آینده جایگاه خود در قدرت
احساس نگرانی میکند .گینزبرگ پیش
از مرگش وصیت کرده بــود که انتخاب
جانشــین وی به بعد از انتخابات ریاست
جمهوری  13آبان موکول شود ،با این حال
اما به نظر میرســد ترامپ با پشتیبانی
جمهوریخواهان سنا به دنبال استفاده از
فرصت و تعیین فوری جانشين گینزبرگ
در دیوان عالی آمریکا است؛ موضوعی که
واکنش منفی جو بایدن و بســیاری دیگر
از چهرههای سیاسی شــاخص آمریکا را
به دنبال داشته اســت .به نوشته العربی
الجدید ،دیوان عالی آمریکا و قضات آن
در صورت وقوع هرگونه بحران سیاسی در
این کشور بعد از برگزاری انتخابات ،نقش و
جایگاه بسیار حیاتی خواهند داشت .بر این
اساس ،اختالف بر سر زمان تعیین جانشین
گینزبرگ به فصلــی جدید در تنشهای
سیاسی آمریکا تا پیش از انتخابات تبدیل
میشود.

بغداد ،نگران قدرتگیری پیشمرگه

حجم زياد كمكهاي تسليحاتي آمريكا به نيروهاي پيشمرگه در اقليم كردستان
نگراني سياستمداران در پايتخت را بهدنبال داشته است
سياوش فالح پور

خبرنگار

حمايتهاي تسليحاتي آمريكا
خاورميانه از شبهنظاميان پيشمرگه در
اقليــم كردســتان ،نگراني
مقامــات مختلف عراق را بهدنبال داشــته
اســت ،آن هــم درحاليكــه بــا وجــود
درگيريهاي مســتمر ارتش اين كشور و
نيروهاي حشد شعبي با نيروهاي باقيمانده
از داعش در مناطق غربي و شمالي ،خبري از
حمايتهــاي مشــابه براي ايــن بخش از
نيروهاي نظامي عراق نيســت .متيو تولر،
ســفير آمريكا در بغداد ،روز سهشنبه هفته
گذشته از تقديم بســته جديد كمكهاي
نظامي به پيشمرگه ،به ارزش 250ميليون
دالر خبر داد .بــه گفته او ،يــك هيأت از
كارشناسان ارتش آمريكا نيز براي آموزش
نحــوه اســتفاده از ايــن تجهيــزات وارد
پايگاههــاي نظامــي در اقليم كردســتان
شدهاند .از ســوي ديگر ،شورش اسماعيل،
وزير پيشــمرگه ارســال ايــن كمكها را
نشــانهاي از اهتمام واشــنگتن به تقويت
نيروهاي پيشمرگه براي مبارزه با تروريسم
و تامين امنيت در شرق منطقه خاورميانه به
شمار آورده است.
تولر پيش از اعالم اين خبر ،در روز دوشنبه
نيز مالقاتي با مســرور بارزاني ،نخستوزير
اقليم كردســتان عراق داشــت .او پس از

اين مالقات ،در نشســت خبري مشترك
با بارزانــي ،ضمن تأكيد بــر حمايت همه
جانبه آمريــكا از اقليم گفت :مــا بهدنبال
توســعه روابــط دوجانبه بــه حوزههاي
اقتصادي هســتيم و زمينه را براي حضور
سرمايهگذاران آمريكايي در اقليم كردستان
عراق فراهم خواهيم كــرد .روزنامه العربي
الجديــد در گــزارش خــود با اشــاره به
پيشزمينه دور جديــد كمكهاي نظامي
آمريكا به پيشــمرگه مينويسد :نميتوان
اين رخــداد را بــا دور دوم گفتوگوهاي
استراتژيك بغداد و واشنگتن درماه گذشته
بيارتباط دانست؛ گفتوگوهايي كه بخش
مهمــي از آن ،در فشــار آمريــكا بر دولت
الكاظمي براي حل اختالفات بغداد با اربيل
و پاسخ به مطالبات كردها خالصه ميشد.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه افزايش
حمايتهــاي همهجانبه آمريــكا از اقليم
كردستان ،عالوه بر بغداد ،نگراني طرفهاي
ديگري را هم بهدنبال دارد .بهطور مشخص
ايران و تركيه 2 ،قــدرت منطقهاي كمتر از
3سال قبل بهطور قاطع با برنامه همه پرسي
استقالل اقليم كردستان از عراق مخالفت
كرده و پيش از حمله نظامي ارتش عراق به
اربيل ،تحريمهاي سختي ،ازجمله انسداد
موقت تمامي مرزها را بر دولت اقليم اعمال
كردند .برخي تحليلگــران تقويت نظامي
نيروهاي كرد از سوي آمريكا را در راستاي
كمك به استقالل اقليم كردستان ميدانند.

اعتراض عليه سلطنت  در تايلند

آسيا

دهها هزار نفر از تایلندیها در بزرگترين اعتراضات
طی سالهای گذشــته به خیابانها آمده و خواستار
محدودسازی اختیارات پادشاه و برکناری رهبر سابق

بیخبري بغداد از جزئیات کمکهاي نظامی

تمام اينها در حالي است كه بهنظر ميرسد
حجم باالي كمكهاي نظامي و لجســتيك
آمريكا به پيشــمرگه ،بدون هيچ هماهنگي
با دولت مركزي عراق صورت گرفته اســت.
روزنامه العربي الجديد بــه نقل از يك مقام
عالي رتبه در وزارت دفاع عراق مينويســد:
بر مبناي قانون اساسي ،تمامي اين كمكها
بايد از طريق بغداد و زيرنظر وزارت دفاع در
اختيار نيروهاي مختلف قرار گيرد .با وجود
اين اما كمكهاي آمريكا مستقيما به اربيل
رسيده است .در اين گزارش همچنين به نقل
از مقام مذكور آمده :حمايتهاي تسليحاتي
از پيشمرگه بايد چارچوبي محدود ،متناسب
با ماموريتهاي تعريف شــده براي اين نيرو
داشــته باشــد نه اينكه وارد حوزه «رقابت
تسليحاتي» با ارتش عراق شود.
سرمد البياتي ،كارشناس امور امنيتي عراق
نيز با اشــاره به اين موضــوع در مصاحبه با
شــبكه العهد گفت :نيروهــاي ارتش عراق
با توجه به تشــديد درگيريهاي اخير عليه
هســتههاي به جا مانده از ســازمان داعش
بهطــور روزانه ،نياز بيشــتري بــه اينگونه
كمكهــا دارند .ايــن در حالي اســت كه
پيشــمرگه اصوال بــا تهديد امنيتــي قابل
توجهي در اقليم روبهرو نيست.
البته انتقادات نسبت به دور جديد كمكهاي
نظامــي آمريكا به پيشــمرگه محــدود به
سياســتمداران عراقي نبوده و حتي برخي

کودتاچیان از سمت نخستوزیری شدند .به گزارش رویترز ،دربار
تایلند واکنشــی به این اعتراضات و درخواست اصالحات نداشته
است .سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی در این رابطه گفت:
مردم میتوانند اعتراض کنند اما آنها باید این کار را مطابق قانون و
به شکل مسالمتآمیز انجام دهند.
معترضان تایلنــدی كه در مقابــل دفتر نخســتوزیری تجمع
كردهبودند ،یک پالک طالییرنگ روی محوطه نزدیک آن نصب
کردند که روی آن نوشته اســت« :این کشور متعلق به مردم است
نه پادشــاهی ».معترضان كه از  2ماه قبل بــه خیابانها آمدهاند،
خواستار اســتعفای پرایوث چان-اوچا ،نخستوزیر هستند که در
ســال  ۲۰۱۴و در جریان کودتا به قدرت رسید و سال گذشته در
جریان انتخاباتی مناقشهبرانگیز به ریاست دولت رسید .در تایلند،
سخن گفتن از اصالح نظام پادشاهی موضوعی حساسیتبرانگیز
است و منتقدان سلطنت با محاکمه و حبس طوالنی مدت مجازات
میشوند .خبرنگاران رویترز برآورد کردند دستکم  ۳۰هزار تن در
اعتراضات شرکت داشتند .سازماندهندگان هم این تعداد را بیش
از  ۵۰هزار تن دانســتند و پلیس هم رقم  ۱۸هزار مشارکتکننده
را اعالم کرد.

چهرههــاي نظامي در اين كشــور ،ازجمله
سازمان حشد شــعبي را نيز شامل ميشود؛
براي مثال عادل الكرعاوي ،سخنگوي گروه
نظامي انصــاراهلل االوفياء روز گذشــته در
مصاحبه با شــبكه المياديــن گفت :اهداف
و زمينههــاي ارســال اين حجــم از كمك
نظامي براي ما روشن نيســت و ميتواند از
منظر حاكميت ملي عــراق بهعنوان تهديد
ارزيابــي شــود .وي همچنين مدعي شــد
درصورت موافقت پارلمان ،بهزودي هيأتي
از كارشناسان دولتي براي اطالع از جزئيات
و انواع تجهيزات نظامي كه اخيرا در اختيار
پيشمرگه قرار گرفته عازم اربيل خواهند شد.
حامیان اقلیت کردستان چه میگویند؟

در ميان صــداي بلند مخالفــان و منتقدان
حمايتهاي تســليحاتي از پيشــمرگه اما
همچنان برخي نيروهاي سياسي در بغداد از
اين فرايند دفاع كرده و يا دستكم ،حمالت
مطرح شده عليه آن را بزرگنمايي ميدانند؛
براي مثال ،كاطع الركابي ،عضو كميسيون

امنيــت و دفاع در پارلمان عــراق ميگويد:
ربــط دادن اين كمكها بــه موضوع تالش
اقليم براي جدايي از عراق غيرمنطقي است.
او به روزنامه العربي الجديد گفت :نيروهاي
آمريكايي بهطور مســتمر در حال آموزش
پيشــمرگه در پايگاههاي اقليم كردســتان
هســتند و ارســال كمكهــاي نظامي نيز
بخشي از همكاريهاي نظامي دوجانبه ميان
آنهاست .از سوي ديگر دومين پايگاه بزرگ
آمريكا ،يعني پايگاه حرير در اقليم مســتقر
اســت و دغدغه آمريكا براي افزايش امنيت
اين منطقه طبيعي است.
مصطفــي الكاظمــي ،نخســتوزير جديد
عراق پيش از سفر به واشــنگتن براي انجام
گفتوگوهاي اســتراتژيك درماه گذشته،
با مقامات ارشد اقليم كردســتان ،از جمله
مســعود و مســرور بارزاني در شــهر اربيل
مالقات داشت .گفته ميشود نتيجه نخستين
رايزنيهاي او با رهبران اقليم كردســتان،
مخصوصا در پروندههاي اقتصادي و نظامي
مثبت بوده است.
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كالس آنالين آموزگارهاي منتقد والدين

ژن وايكينگها در بدن 6درصد بريتانياييها

شامپانزهها يتيم شدن را از ياد نميبرند

تغيير 30درصدي مزهها در هواپيما

فلوريدا :آموزگارهاي مــدارس در آمريــكا طي بيانيه
مشتركي اعالم كردند پس از برگزاري كالسهاي آنالين
متوجه رفتارهاي نامناسب والدين دانشآموزها شدهاند.
به گزارش ايبيسي ،در اين بيانيه آمده است كه آموزگارها
برخي از والدين را مشــغول مصرف نوشيدنيهاي الكلي،
پوششهاي نامناســب و رفتارهاي خشونتآميز با ديگر
اعضاي خانواده ديدهاند .آنها از مســئوالن قضايي آمريكا
خواستهاند تا در اين مورد چارهاي بينديشند.

لندن :پس از بررســي 442جسد و اســكلت وايكينگها
توسط دانشــمندان و ثبت دياناي آنها مشخص شد بيش
از 6درصد مردم بريتانيــا داراي ژن وايكينگها هســتند.
به گزارش سايت بريتانيايي مترو ،اين ميزان براي سوئديها
به 10درصد ميرسد .يكي ديگر از يافتههاي جالب اين تحقيق
س ژورنال نيچر به چاپ رسيده برخالف
كه در مجله ســاين 
آنچه دانشمندان تصور ميكردند ،ميزان مو مشكيها در ميان
وايكينگها خيلي بيشتر از تصور آنها بوده است.

ســاحلعاج :جمعآوري اطالعات 30ســاله از اجتماع
شامپانزهها نشان ميدهد كه اين حيوانات چنانچه در سن
پايين والدين خود را از دست بدهند تا آخر عمر ناراحتي
ناشي از يتيم شدن را به ياد دارند .به گزارش ايسنا ،يكي از
نظريههاي دانشمندان درباره اين ويژگي مربوط به ميزان
شيردهي مادران آنهاســت .از آنجا كه شامپانزههاي ماده
تا 4سالگي فرزندشان به شيردهي ادامه ميدهند ممكن
است مشكالت شامپانزههاي يتيم از اين بابت باشد.

نيويورك :پس از اينكه براي بسياري از مسافرهاي هواپيما
اين پرسش مطرح ميشد كه چرا مزه غذاها و نوشيدنيها
در اين وســيله نقليه متفاوت بهنظر ميرسد دانشمندان
علت آن را كشــف كردند .بهگزارش يورونيوز ،نتايج يك
مطالعه نشان داد مزههاي شيرين و شور حدود 30درصد در
هواپيما كاهش مييابد .علت اين موضوع جداي از خشكي
هوا در اين وســيله نقليه بهدليل افت اكسيژن موجود در
ن نيز هست.
خون سرنشينا 

نقد و نظر

داوود پنهاني

زادروز

روزنامهنگار

پرويز ياحقي

دوباره از همان خيابانها

*

خيابانهايي هســتند كه تو از آنها گذشتهاي،
به رفاقت گذشــتهاي ،تاتيكنــان و قدمزنان
گذشتهاي و سالهاي سال بعد ،وقتي
ناگهان و بيهوا ،ســر برداشته و آن
خيابان را ديــدهاي ،تن دردمند و
خستهاش را نگاه كرده و به يادش
آوردهاي ،بــه عهدي نانوشــته
ايســتادهاي و به آن جورديگري خيره شــدهاي .اين شهر،
خيابانهاي بسياري دارد كه به گريز از آنها رد شدهاي ،گاهي
پياده بودهاي و گاهي به خروش و سوار بر خودرو از آنها عبور
كردهاي .گاهي پي رفاقت بودهاي ،گاهي در عاشقيت و گاهي
سوگوار غمي ســنگين .خيابانهايي هستند كه هربار از آنها
عبور ميكنيم ،خواسته يا ناخواسته ،ذهن پرسهگرد ما را به
خاطراتمان ارجاع ميدهند .مسكين ،سرگردان ،شادمان يا
غمگين .هر بار كه وارد شهر شويد ،هر بار كه بخواهيد از اين
سو به آن ســو برويد ،هر بار كه بخواهيد پياده يا سوار شويد،
چشــمتان به خياباني ميافتد كه روزگاري در حال و هوايي
ديگر از آن عبور كردهايد .گاهي شتاب داشتهايد ،گاهي آرام
بودهايد .گاهي در گوشــهاي ايســتادهايد و به سكويي خيره
شدهايد كه سالهاي سال پيش آنجا انتظار كشيدهايد و حاال
با يادآوري آن روز وماه و ســال و آن ساعتهايي كه سپري
شد و ديگر بازنخواهند گشت ،فرســوده نفس كشيدهايد تا
براي ســودايي كه از ناخودآگاهتان بيرون خزيده راه نجات
پيدا كنيد و آن ســودا را چون آهي سرد ،راهي آسمان تهران
كنيد .خيابانهايي هستند كه ديوار خانههايش هنوز آجري
اســت با رد اندكي از خزه و زنگار بر آجر و آهن در .خوب كه
فكر كنيد آن خيابانها را هم به ياد خواهيد آورد .تو روزگاري
از آن خيابانها نيز گذشتهاي .ســالهاي سال پيش ،وقتي
پنجرهها هنوز رو به اين خيابانها باز ميشــد و باريكههاي
نور از شــاخهها و برگها عبور ميكرد و روي پيادهروها خط
ميانداخت .وقتي كوچهها آب و جارو ميشد و بوي نان تازه از
فراز ديوارها ميگذشت .وقتي خانهها ناودان و همسايه داشت،
باران داشت و ياراني كه ميايســتادند و به همديگر صبح به
خير ميگفتند .خيابانهايي هست كه درهاي باز خانههايش
سالهاست بسته شدهاند ،پنجرههاي چوبياش فرسوده و آن
انسانهاي نازنيني كه روزگاري پشت آن پنجرههاي باز زندگي
ميكردند سالهاست در خاك شدهاند .تو از آن خيابانها نيز
عبور كردهاي تا به خيابانهاي برج و بارو و بيروح امروز برسي.
هواي اين خيابانها ســنگين اســت ،جايي براي پيادهروي
ندارند ،از زمين و آسمان ماشين و موتور ميبارد و درختهايش
جان ندارند ،سبز نيستند ،گرســنهاند .خانههايش امروزي و
غريبند .خاطره ندارند .اين خيابانها به بزرگراه ميرســند،
بزرگراههايش از شهر عبور ميكنند و به كوه و كوير و كشورهاي
ديگر ميرسند .به آن سوي زمين .اين خيابانها انتها ندارند،
رفاقت ندارنــد ،در خاطر من و تو جــاي نميگيرند .ما بنده
خيابانهاي روشن و كوتاه و خانههاي آشناييم .هر بار پايمان
به يكي از اين خيابانها ميرسد ،ميايستيم ،مكث ميكنيم،
به اطراف نگاه ميكنيم و به ياد ميآوريــم كه روزگاري پي
رفاقتي از اين خيابان گذشتهايم .آن لبخندها ،آن حرفها ،آن
پيادهرويها را به ياد ميآوريم و خيلي كه بتوانيم آه ميكشيم.
ما آن خيابانها را دوست داريم ،ذهنمان از يادآوري خاطرات
خسته نميشود .ما مغازههاي آن خيابانها را دوست داريم و
روايت شهر را محض بازگويي هميشه از آن خيابانها شروع
ميكنيم .تو اين خيابانها را ديدهاي ،در اين خيابانها زندگي
كردهاي ،خوب كه فكر كني آن خيابانها را به ياد خواهي آورد،
نشانههاي آشنايش را خواهي شناخت و بهخود ،خواهي گفت:
آري اينجا بود.
شهر با حفظ اين نشانهها زنده اســت ،با يادآوري خاطرات و
خيابان و شهر وقتي جايي براي ساختن خاطره ميشود كه
بتواند نمادها و نشانههاي آشنايش را حفظ كند .بتوانند تبديل
به جايي شود كه مردم پنجرههاي خانههاي خود را رو به آن
باز كنند تا باد در پردهها بپيچد و نور نرم و ماليم صبحگاهي
روي فرش خانهها بيفتد .هر بار كه از خيابان و محله آشنايي
رد ميشوم به ياد ميآورم كه روزگاري خيابانهاو كوچههايي
در اين شهر بود كه مردمانش رسم رفاقت را به جا ميآوردند.
راه عاشــقيت را ميدانســتند و غبار اگر روي برگ درخت
خانههايشان مينشست ،ميدانســتند چگونه غبار از برگ و
شاخه بگيرند .ما از آن خانهها و خيابانها گذر كردهايم ،ما از
خاطرات گذر كردهايم و به يادآوري رسيدهايم و اكنون كه خانه
تنها جايي براي خوابيدن اســت ،هيچ خياباني برايمان آشنا
نيست .ما ساكن خيابانهاي اين شهر نيستيم ،آوارهايم و آواره
خيابان ،آشنا نميشناسد .شهر آشنا نميشناسد.
* عنوان كتابي از بيژن نجدي

هر نكتهاي كه گفتم در وصف آن شمايل
هــر كــو شنيد گــفتا ِ
هلل َد ُّر قــائـل
تحصيل عشق و رندي آسان نمود اول
آخـر بسوخت جانم در كسب اين فضايل

يكي از ســتارههاي درخشــان آســمان موسيقي
ن كه به واسطه آثار ماندگارش هيچگاه
دستگاهي ايرا 
خاموشي نداشته و ندارد پرويز ياحقي ،آهنگساز و
نوازنده زبردست ويولن است .او را بسياري از مردم
به آهنگســازي قطعه «بيداد زمان» (به رهي ديدم
برگ خزان )...با ترانهسرايي بيژنترقي ميشناسند.
اما اهالي موسيقي او را به واسطه بداههنوازيهايش
ميســتايند .در بداههنوازي ،نام او و حسن كسايي
و جليل شــهناز يادآور مثلث طاليــي بداههنوازي
موسيقي دستگاهي ايران است .براي روشن شدن ميزان مهارت او بد نيست بدانيم
كه او از كودكي در محضر مرتضيمحجوبي ،علياكبر شهنازي و ابوالحسن صبا ،نت
به نت موسيقي را مشق كرد تا جايي كه در  ۹سالگي در راديو به نوازندگي پرداخت.
براي آنهايي كه فقط شنونده موسيقي هستند ،شرح علت دشواري نوازندگي ويولن
بهويژه نوازندگي ويولن در موسيقي دستگاهي ممكن است جالب باشد .نواختن
اين ساز ،به واسطه اينكه پردهها و نيمپردههايش مانند ديگر سازهاي زهي نيست
و فاقد پردهبندي روي دســته ( )fingerboardاســت ،به گوشي پرورش يافته
نياز دارد .اين موضوع در موسيقي دستگاهي دشوارتر نيز ميشود .تقسيمبندي
پردههاي موسيقي كالسيك شامل پرده و نيمپرده است كه در موسيقي دستگاهي
شامل ربع پرده نيز ميشــود .بنابراين ،با كوچكترين اشتباه در انگشتگذاري
(حتي به اندازه يك يا دو ميليمتر) صدايي ناكوك يا به قول موزيسينها فالش يا
فالس از ساز ساطع ميشود.
د مهدي ورال
راسته بازار كهنه و نو كه قدمتش به دوره صفوي و دوره قاجار ميرسد؛ بخشي از بافت تاريخي شهر قم   .عكس :ايرنا /محم 
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اسير بايدها نشويد!

من بامدادم سرانجام

نشست ادبي «اوديسه» برگزار شد

سهم 12درصدي زنان از كل اشتغال كشور

بنا بر داليلــي ،همه فكــر ميكنند بايد
بدانند چگونه بنويســند .هيچكس فكر
نميكند بايد مثال چطــور پيانو بنوازد،
اما وقتي صحبت از نوشتن ميشود،
انگارحتما بايد بدانيم كه چگونه
اين كار را انجام ميدهند .فرض
كنيد شما تار يا سهتار خريدهايد
و ميخواهيد براي اولينبار از آن اســتفاده كنيد .شــروع
ميكنيد به ســهتار زدن .وقتي ميبينيــد نميتوانيد مثل
حسين عليزاده ســهتار بزنيد ،بايد شــگفتزده يا افسرده
شــويد؟ يا مثال پيانو خريدهايد و براي اولينبار مينشينيد
پشت آن .وقتي ميبينيد نميتوانيد مثل آرتور روبينشتاين
بنوازيد ،بايد نااميد شويد؟ بر فرض اينكه شما موسيقي هم
زياد گوش كردهايد ،دليل نميشود بتوانيد بنوازيد و خوب
هم بنوازيد .در نوشتن هم وقتي كارتان مثل بهرام صادقي،
هوشنگ گلشيري ،صادق چوبك يا حتي نويسندههايي در
ژانرهاي ديگر مثل امير عشيري نيست ،نبايد رنجيده شويد
كه چرا داستان خوبي ننوشتهايد .چرا نتوانستهايد اثري مثل
مردي با كراوات سرخ گلشيري ،گيلهمرد بزرگ علوي ،سراسر
حادثه بهرام صادقي ،اندوهگرد محمدعلي علومي يا پيراهن
زرشكي چوبك بنويسيد .حاال بدتر از همه اينها وقتي است
كه تقصير را به گردن خودتان بيندازيد و خودتان را بهخاطر
اينكه داستانتان را به بهترين شــكل ننوشتهايد ،سرزنش
كنيد .بعد از آن هم ممكن است چيزي از درون شما بگويد
تو نميتواني بنويســي و هيچوقت هم نميتواني نوشتن را
ادامه بدهي.
ميدانيد چرا همه اين اتفاقهاي وحشتناك و البته مضحك
و شايد هم غمبار براي شما كه قرار است داستان بنويسيد،
ميافتد؟ چون شــما فقط سعي كرديد داســتاني كوتاه و
دوصفحهاي بنويسيد و آن هم به بهترين و كاملترين شكل
ممكن؛ اما حتي طرح اوليــه آنرا هم روي كاغذ نياورديد و
حتي دو سطر اولش را هم ننوشتيد و مدام با خودتان كلنجار
رفتهايد كه بايد بهتر از نوشــته فالن نويسنده باشد يا بايد
اينطور بنويسم و آنطور باشد .درواقع شما خودتان را اسير
«بايدها» كردهايد .نبايد اسير بايدها شد.
جنيفر بارتلت ميگويد« :افراد متعددي را ميشناسم كه فكر
ميكنند كارشان وحشتناك است .مدام بهخود شك دارند و
بهشدت دلواپس نتيجه كارشان هستند ...از بين كساني كه
بهخوبي آنها را ميشناسم ،خيلي كم شنيدهام كه بگويند از
كارشان راضي هستند و از ديد خود كار قابلي ارائه كردهاند.
معموال ميشنوم كه ميگويند افتضاح است ،فاجعه است .با
اين نوشته چهكار كنم؟!» درواقع بارتلت ميگويد :نويسنده
نبايد خودش را اســير بايدها كند .بلكه ابتدا بايد بنويسد و
نخواهد هم با كسي در نوشتن مسابقه بدهد.

من بامــدادم ســرانجام؛
مجموعه مقاالتــي درباره
احمد شاملو ،شاعر ،مترجم
و فرهنگنويس نامدار است
كه به خواســتاري سعيد
پورعظيمي از ســوي نشر
نو منتشر شــده است .اين
كتاب  7فصل دارد؛ «شعر
رهايي است»« ،كارنامهبامداد»،
«خاطره نزديك قرنها»« ،زبان و جهان شفاهي»،
«بالغت محاورات»« ،باديه در كف» و «نگرانيهاي
شــاعر» .هيچ وجهي از جوانب متعدد فعاليتهاي
شاملو در اين كتاب مغفول نمانده و بهتفصيل درباره
زندگي و شخصيت و شعرها و ترجمهها و كتاب كوچه
و داستانها و روزنامهنگاري او و حتي سخنراني پرسر
و صدايش در بركلي آمريكا سخن گفته شده است.
فصل نخســت كتــاب حاضــر ،شــامل مقاالتي
دربــاره شــعر شاملوســت؛ فصــل دوم نگاهي
به شــخصيت يا كارنامه فرهنگي اوســت؛ فصل
سوم خاطرات دوســتانه اســت؛ در فصل چهارم
محققان فرهنگعامه به نقد و بررسي كتاب كوچه
پرداختهاند؛ در فصل پنجم ،ترجمههاي او بررسي
شده اســت ،در فصل ششم كه شــامل يك مقاله
است داستانهاي او بررسي شــده و فصل پاياني
به ســخنراني بحثبرانگيزش در دانشگاه بركلي
اختصاص دارد .در بخشــي از كتاب درباره شاملو
نوشته شده« :محبوبيت رشكانگيزش بهتنهايي
نه مرهون شــعرش بود ،نه روزنامهنگارياش ،نه
ترجمههايش ،نه كار بزرگش در كتاب كوچه و نه
جايگاهش در مقام پرچمدار روشنفكري معترض
ايران؛ او آميزهاي از همه اينها و چيزي بيشتر بود.
ســيماي باشــكوه و منحصربهفردش نيز در اين
محبوبيت مؤثر افتاد ،همچنانكه صداي پرطنين
و سيگارســوختهاش جماعتي انبوه را شيفته خود
كرد؛ حتي رگبار بيامان توهيــن و اتهام از طرف
رقيبان و مخالفانش پر كاهي از ابهت او كم نكرد و
از قضا به محبوبيت افسانهاياش افزود.
او همواره يك جســتوجوگر و آزمونگر باقي ماند.
پاسداشت كرامت و ارزشهاي انساني ،هرگز خسته
نشدن و به قلههاي فتحشــده بسنده نكردن شايد
بزرگترين آموزه و ميراث او باشد».
نشر نو به تازگي ،كتاب «من بامدادم سرانجام» را با
زير عنوان «مجموعه مقاالتي درباره احمد شاملو» به
بهاي 162هزار تومان منتشر كرده است.

همزمان با اجراي نمايش
«اوديســه  »2020در
تئاترشــهر ،نشســت
همانديشــي پيرامــون
ايــن نمايــش و كتاب
اوديســه برگزار شــد.
به گزارش همشهري ،در
اين نشست در دومين شــب از مجموعه برنامه «شبهاي گلفام»
برگزار شد و آرش دادگر (كارگردان نمايش اوديسه ،)2020امين
طباطبايي (نويسنده نمايشنامه اوديســه ،)2020عمار عاشوري
(بازيگر نمايش) و آريــو راغبكياني (نويســنده و منتقد) حضور
داشتند .نشســت با گپوگفت درخصوص ادبيات يونان باستان در
قرن هفتم و هشتم پيش از ميالد آغاز شد .سپس امين طباطبايي
به صحبت درباره نگارش نمايشنامه براســاس متن اوديسه هومر
پرداخت و در ادامه نوبت به آرش دادگر ،كارگردان نمايش رســيد
كه بعد از مقدمهاي در باب تخيل و قصهگويي در نمايش به پروسه
شــكلگيري نمايش اوديســه2020و ارتباط آن بــا كتاب هومر
پرداخت.
در ادامه عمار عاشــوري ،بازيگر نمايش نيز از سختيهاي بازي در
نقش ملوان گفت و دومين شب از «شبهاي گلفام» كه به بررسي
كتاب و نمايش اوديسه اختصاص داشت به پايان رسيد .اين برنامه با
همت انتشارات علميوفرهنگي ،هر هفته با بررسي يكي از كتابهاي
چاپشده اين مجموعه با حضور نويسندگان ،مترجمان ،منتقدان و
هنرمندان صاحبنام برگزار ميشود.

كارشناس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گفت :سهم اشتغال زنان ايران در مقايسه
با بسياري از كشورهاي جهان در سطح پاييني قرار دارد .بهعنوان مثال سهم اشتغال زنان
در سنگاپور در سال ۱۹۹۷حدود ۴۱درصد ،در تايلند ۴۲درصد و در ايران حدود ۱۲درصد
است .عليرضا اميني افزود :زنان در مقايسه با مردان از فرصتهاي شغلي كمتري برخوردارند
كه اين مشكل ميتواند از طريق افزايش سطح تحصيالت و مهارت ،تغيير نگرشهاي حاكم
بر جامعه و تغيير قانون كار تخفيف يابد .وي افزود :در سال ۱۳۶۵تعداد شاغالن زن به حدود
۹۷۷هزار نفر و سهم اشتغال زنان به حدود 8.8درصد كاهش يافت .اين در حالي است كه
تعداد شاغالن مرد حدود۲ميليونو۵۰هزار نفر افزايش يافته كه بهمعناي جايگزيني نيروي
كار مرد بهجاي نيروي كار زن است.

تأمالتي در تت ّب ِ
عات مونتني

نشســت هفتگــي شــهر كتاب،
سهشنبه اول مهر ساعت  ۱۱صبح
تتبعاتِ مونتني»
به «تأ ّمالتي در ّ
اختصــاص دارد كه با ســخنراني
مسعود زنجاني بهصورت مجازي
برگــزار ميشــود .به گــزارش
همشهري ،ميشل ا ِيكم دومونتني
(  ،)۱۵۳۳ - ۱۵۹۲فيلســوفِ
اديب فرانســوي عص ِر
ترديدگرا و ِ
رنسانس و نويسنده كتاب مقاالت
 تَ َت ُّبعات« ،»Essaysفلسفه را «هن ِر خوب زندگي كردن» ميداند.شيوه نگرشي مونتني بيش و پيش از هر چيز وفادار به زندگي است،
مضامين انديشگي،
چنانكه شيوه نگارشــي او ،در بيان ژرفترين
ِ
سان زندگي ســاده و بيپيرايه اســت .براي زندگي كردن آن را
به ِ
بخوانيد » .عالقهمندان ميتوانند اين نشست را از اينستاگرام اين
مركز به نشاني  Instagram/bookcityculturalcenterبهطور
مستقيم پيگيري كنند.

دفاعمقدس؛ ايثار جمعي براي دفاع از امنيت
وجود چنیــن نیرویی در جامعــه باعث تولید اعتمــاد به نفس و
ادامه از
صفحه اول خودباوری در جوانانی شــد که در نبردی از حیــث تکنولوژیک
و نظامينابرابر بتوانند با تکیه بــر آرمانها و نیروی جمعی خود ،بــه درجهای از اعتماد
به نفس ،خودباوری و خالقیت دســت پیدا کنند کــه به رغم نابرابری ســخت افزاری
میهن عزیزمان را ســربلند از این هنگامه ســخت بیرون آورد .نیروهای جوان ما در این
میدانهای نبرد کارآزموده شــدند و هر جا مشــکلی در کشــور پیش میآمد با اتکا به
همین حس تعلق جمعی ،روحیه فداکاری ،جوانان پر انرژی ،آرمانگرا و آزموده شــده در
شرایط جنگی کشور توانست بر آن مشــکالت غلبه کند .بیآنکه در پیوندهای استوار
میان اقشــار مختلف جامعه خللی به وجود آید .دفاع از میهن با مشــارکت همه اقشار
و اقوام و گروههای اجتماعی در کشــور پیــش رفت و به بازتولیــد ارزشهای اخالقی و
انسانی در جامعه منجر شــد .ارزشهایی که حفظ و تداوم آنها امروز رسالت همه ماست.
ما امروز و در این شرایط دشوار تاریخی نیازمند فراخوان مجدد تجربه دفاع مقدس هستیم.
تجربهای که در آن بخشهای مختلف جامعه به دلیل وجود ارزشهای واالی انســانی و
نظام تعلقات جمعی مشترک ،برای دیگران دســت به فداکاری و ازخودگذشتگی زدند
و موفق شــدند در نهایت ضمن تأمین امنیت همگان از ارزشهای انقالب اسالميدفاع
کنند .آن روحیه ميتواند هر تهدیــدی را برای ما به فرصت بدل کنــد .ما بدون تقویت
روحیه ایثار ،از خودگذشــتگی و آرمانگرایــی ،پیدا کردن ارزشها و وجوه مشــترک و
حداقلی کردن نقــاط اختالف ،نميتوانیم احســاس امنیت پایــدار را میان بخشهای
مختلف جامعه ببریم .ما باید یکدیگر را به رســمیت بشناســیم و فرهنگی را که حاضر
اســت برای دیگرانی که ضرورتا مثل ما زندگی نميکنند و نمیاندیشند فداکاری کند
تقویت کنیم .آنــان که جان خود را در ایــام جنگ برای حفظ کشــورمان فدا کردند به
سعادت و سالمت و امنیت همه مردم مياندیشــند .روش و منش سردار واالمقام شهید
قاسم ســلیمانی به خوبی گواه این منش اســت و البته حضور میلیونی مردم در مراسم
تشییع ایشان ،نشــان داد اقشــار مختلف مردم(با منشها و روشهای متنوع سیاسی و
اعتقادی) قدرشناس فداکاری کسانی هســتند که خالصانه برای عموم ملت ،ایثارگری
میکنند .امروز ما وظیفه داریــم راه آنها را ادامه دهیم .در غیــر این صورت و در صورت
گامبرداشتن در مسیر تنشها و اختالفات بی پایان ،هیچ یک احساس امنیت نخواهیم کرد.
ريح ُكم ».فراخواندن و پیروی از منش شهدا ،دریچهای است
« َوال تَنا َزعوا َفتَفشَ لوا َوتَذ َه َب ُ
برای حرکت ما به سوی امنیت پایدار و ماندگاری که در پایان جنگ از آنها برای ما به یادگار
مانده است .یادشان گراميو راهشان پر رهرو باد.

سند

اعتراض
در سراسر ايران

مجموعه اســنادي از تحوالت 25تير تا 30تير 1331نشان
ميدهد تقريبا در همه شهرهاي ايران حركتهاي اعتراضي
به عزل دكتر محمد مصدق از نخســتوزيري وجود داشته
اســت .به فراخور بازيگران محلي اين ماجرا گاهي با حركت
تند مثل اعتصاب در تاسيسات نفتي مسجدسليمان و آبادان
يا تظاهرات آرام و ارسال تلگرافهاي اعتراضي از دماوند و قم
و شــهرهاي ديگر در اعتراض به عزل مصدق و انتصاب قوام
بازتاب داشته است.
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گزارشاول

مردم در خيابان

سينما

اولين ستاره

سينماي نوپاي فارسي با فيلم «ولگرد» با مفهوم
جواناول آشنا شد و موفقيتي بينظير را تجربهكرد
سعيد مروتي ����������������������������������������������������������������������
سينماي نوپاي فارسي پس از گذشت ۵سال از تولدش ،با
آزمون و خطا راههاي مختلف جذب تماشــاگر را تجربه و
امتحان ميكند .فعاالن سينماي فارسي بهدنبال بازكردن
پاي خانوادهها به سينما هســتند .كاري كه در آذر ۱۳۳۱
با فيلم «ولگرد» رخ ميدهد؛ ملــودرام تلخ اجتماعي كه
جوان اول و قهرمان تراژيك دارد و با وجود پايان تلخش،
آنقدر خوب ميفروشد كه ركورد گيشه فيلمهاي فارسي
را ميشكند .اگر در «شرمسار» شــهرت دلكش بهعنوان
خواننده راديو ،عامل اصلي جذب تماشاگر است ،در ولگرد،
ظهور ناصر ملكمطيعي بهعنوان جوان اول ،تبديل به برگ
برنده فيلم ميشــود؛ بازيگر جواني كه ۳دهه در سينماي
ايران دوام ميآورد و با تمام فراز و نشــيبهايش محبوب
ميماند .مهدي رئيسفيروز ،كارگردان ولگرد جواني ۲۱ساله
است كه ابتدا براي نوشتن ســناريو براي مهندس بديع و
شــريكش فضلاهلل منوچهري پا پيش ميگذارد و به مرور
از تهيهكنندگان ميخواهد كارگرداني را هم به او بسپارند.
قرار بود جواني و خامي رئيسفيروز كارگردان ،با تجربه و
مهارت فني مهندس بديع (كه يكي از تهيهكنندگان و مدير
فني و فيلمبردار بود) جبران شود؛ فيلمي كه به گفته اغلب
تماشاگرانش در اكران اول ،حسي متفاوت از تجربه تماشاي
فيلمي فارســي را تجربه كردند و به ناصر(ملكمطيعي)
جوان اول فيلم دل ســپردند و با او در تمام فرازونشيبها
همراه شدند .تا پيش از ولگرد هنرپيشهها شهرتشان را در
عرصههاي ديگر بهدست ميآوردند و اول خواننده راديو يا
بازيگر تئاتر بودند و بعد هر چيز ديگري .ولگرد اما مقدمهاي
است بر حضور ناصر ملكمطيعي جوان ،بهعنوان هنرپيشه
ســينما و جوان اول .قصه ملودرام فيلم در كنار هنرپيشه
جذاب نقش اول ،موفقيتي بيســابقه در آن سالها را به
همراه ميآورد.
مهدي رئيسفيروز سناريويي مينويسد و جلوي دوربين
ميبرد كه ظاهرا همه آنچه ســينماروي ايراني در ابتداي
دهه 30ميپسندد را به همراه دارد.
اين ماجراي ولگرد اســت :ناصر كه در اثر حادثهاي با پروين
آشنا شده ،با او ازدواج ميكند و در حالي که تمكن مالي دارد
توسط رفقاي نابابش آلوده به قمار ميشود و همهچيزش را
ميبازد .ناصر چنان به تهخط ميرسد كه ديگر روي ديدار با زن
و فرزندش را ندارد .سالهاي طوالني در دوري و فراق سپري
ميشود تا اينكه ناصر خانوادهاش را پيدا ميكند ،آن هم در
شرايطي كه دخترش در آستانه ازدواج است .پروين ابتدا ناصر
را به جا نميآورد و بعد از آشنايي دادن همسرش هم برخورد
گرمي با او نميكند .ناصر با برداشتن عكس پروين ،خانه را ترك
ميكند و در شب حكومتنظامي اسير گلوله سربازان ميشود
و جان ميسپارد .در انتها پروين ،دختر و دامادش را نصيحت
ميكند كه گرد ناراستي نگردند و قدر يكديگر را بدانند.
بخشــي از اينكه ولگرد ملودرام اجتماعي ناميده ميشود
به فصل حضور ناصر در خيابان در شــب حكومتنظامي و
تير خوردنش از سوي سربازان بازميگردد .ولگرد محصول
دوران نخستوزيري دكتر مصدق اســت .التهاب جامعه
ايراني و درگيري مدافعان مصــدق و دربار و رخدادهايي
چون  ۳۰تير  ،۱۳۳۱بعدها از ســوي نســلي كه ولگرد را
نديدند (همــه كپيهاي فيلم بر اثر آتشســوزي از ميان
رفت) ولي به تحليل ســينماي فارسي پرداختند به زمينه
اجتماعي -سياسي ابتداي دهه ،30مرتبط دانسته شد .از
تيرخوردن ناصر در شب حكومتنظامي و كشته شدنش،
بهعنوان بازتابي از شرايط اجتماعي دوران مصدق ،يادشد.
منتقدان و روزنامهنگاران در زمــان اكران ولگرد و فضاي
سياستزده آن دوران ،اشارهاي به چنين رويكردي در فيلم
نكردند .هرچند لحن فيلم را واقعگرايانه و نزديك به زندگي
مردم ايران دانستند .سال ۳۱سينمايينويسان به ستايش
ولگرد پرداختند و از آن بهعنوان تحولي در سينماي فارسي
يادكردند .اشــاره به تكنيك خوب فيلم در بيشتر نقدها
در واقع ســتايش از مهارت فني مهندس بديع بهعنوان
فيلمبردار و مدير فني (و احتماال مونتور) بود تا رئيسفيروز
جوان كه براي نخســتين بار كارگرداني را تجربه ميكرد و
مثل بيشتر فيلمسازان دهه ،30دانش فني چنداني نداشت.
ادامه در صفحه  2ويژهنامه

30تير 1331روز نمايش قدرت اراده ملي بود

مصطفي شوقي ����������������������������������������������
فاصله ناجي ايران تا خائن به ملت و آزادي تنها 7سال
بود .احمد قوام كه در چهارمين دوره نخستوزيرياش
توانسته بود در يك شطرنج سياسي با استالين به برتري
برسد و آذربايجان را از زير سلطه تجزيهطلبان نجات
دهد در روز 25تيــر 1331تصميمي گرفت كه براي
هميشه به عمر سياسياش پايان دهد؛آنهم با بدنامي.
بعد از سلســله موفقيتهاي ملي محمد مصدق در
نهادهاي بينالمللــي براي اعمــال حاكميت ايران
بر نفت ،او در ترميم كابينه از شــاه درخواســت كرد
كه وزارت جنگ را برعهده گيرد .دليل اين مســئله
دخالت بســيار زياد نظاميان طرفدار دربار و مخالف
مصــدق در انتخابات دوره هفدهم مجلس شــوراي
ملي بود .شــاه با اين امر مخالفت و محمد مصدق هم
استعفا کرد .شاه از فرصت استفاده كرد و براي اينكه
به گمان خود از شر مصدق رهايي يابد با استعفاي او
موافقت كرد .نمايندگان مجلس در شرايط خاصي به
ســر ميبردند و به همين دليل احمد قوام را كه چند
روز پيش از اروپا به ايران آمده بود بهعنوان جانشين
مصدق برگزيدند .شاه خيلي زود قبول كرد و فرمان به

نام قوام نوشت .جالب اينجاست كه قوام و شاه كدورت
و دعوايي بزرگ در چند سال اخير با يكديگر داشتند
بهصورتي كه قوام بعد از ماجراهايراياعتماد ندادن
توسط مجلس در ســال 1326به حالت قهر از كشور
به اروپا رفته و نامهنگاريهاي تندي عليه شــاه انجام
داده بود .شــاه نيز در مقابل لقب حضرت اشــرف را از
او گرفت .او در چندين نوبت به جرم ارتشــا و استفاده
از مســئوليت نيز محاكمه شــده بود كه البته راه به
جايي نبرده بود .در چنين شــرايط ملتهبي كه ميان
شــاه و قوام ميانهاي نبود او در ميانه دعواي مصدق و
شاه بر سر وزارت جنگ قرارگرفت و نخستوزير شد.
قوام با ســخنراني بســيار تندي آمد كه سرفصل آن
اين جمله بود« :كشــتيبان را سياســت دگر آمد»...
قوام در روز اول نخستوزيري خواستار انحالل مجلس
و اختيارات ويژه شد و نيروهاي نظامي را در اماكن مهم
دولتي در تهران گمارد .شرايط بهصورت خاصي درآمده
بود ،فضاي كشور بهشــدت ملتهب شد ،بهصورتي كه
موجي از تلگراف از شهرستان به تهران در مخالفت با
قوام و حمايت از دكتر محمد مصدق ارســال ميشد.
تاسيسات نفتي جنوب اعتصاب كرد و كشور در آستانه
يك تظاهرات بزرگ قرارداشــت .محمــد مصدق به

قوام فرار كرد ،مصدق اشك ريخت

بررسي روزنامههاي موافق و مخالف در قيام 30تير 1331

روزنامههاي دهه20و  2سال اول دهه 30شمسي تا كودتاي 28مرداد ،در شرايط
جنگي بهسر ميبردند .بارها توقيف و دوباره انتشار مييافتند .بسيار بيپروا
بودند و شايد در تاريخ سياســي ايران يكبار در عصر مشروطيت و پيش از
استبداد صغير و دوباره در دوران اشغال ايران توسط متفقين و خروج رضاشاه
از ايران تا كودتا چنين مسئلهاي تكرار شده است .تعدد و تكثر رسانهها بسيار
زياد بود و البته تيراژ برخي از اين روزنامهها به 30هزار نسخه نيز ميرسيد كه در
نوع خودش در آن زمان رقم بسيار قابل توجهي است.
در بزنگاه اســتعفاي مصدق و برآمدن دوباره احمد قوام در سياست ايران تا قيام
30تير 1331روزنامهها در فضاي بسيار آشفته و پرهيجان آن روزها خطاب و عتاب
بسياري داشتند بهصورتي كه گاهي وقتيها تهديد به قتل و ترور ميكردند .يكي از
اين روزنامهها كه بسيار مورد توجه بود و البته بسيار داغ و تند مينوشت ،روزنامه
«شورش» به مديريت كريم پورشــيرازي بود؛ روزنامهاي كه يك شعار داشت«من
مردم ايران را به شــورش دعوت ميكنم» .روز 25تير كه مصدق بهدليل اختالف با
شاه بر سر وزارت جنگ استعفا كرد و قوام مأمور تعيين كابينه شد ،شورش با تيتري
بزرگ و قرمز نوشت«:اموال خانواده سلطنتي بايد مصادره شود .دولت از اختيارات
قانوني خود بايد حداكثر اســتفاده را بكند» .البته پورشيرازي بهصورت امري اين
ماجرا را با عنوان «پيشنهاد شاه» درج كرده بود كه در واقع پيشنهاد خودش بود و

ملك خود در حومه تهــران در احمدآباد رفت و قوام
در خانهاش مستقر شــد .در چنين شرايطي يكباره
آيتاهلل كاشاني بهعنوان رهبري مذهبي – سياسي كه
از نفوذ زيادي در ميان بازار و برخي از گروههاي سياسي
برخوردار بود به مخالفت با قوام پرداخت و اعالم كرد
كه اگر مصدق به منصب نخســتوزيري برنگردد او
اعالم جهاد ميكند .گفته ميشــود كه تالشهايي
براي مذاكره با كاشاني براي سكوت از سوي نيروهاي
سياســي نزديك به دربار صورتگرفتــه كه با اصرار
هلل كاشاني
كاشاني بر مواضع خود به جايي نرسيد .آيتا 
بعد از اين ماجرا اعالميــهاي صادر كرد كه بوي جهاد
ميداد و بهشــدت عليه قوام و سياستهاي او تاخت.
در همه ايران بازار و دكانها تعطيل شــد .در 29تير
تظاهراتي بزرگ در اصفهان برگزار شده و سرويسهاي
خدماتي عمومي نيز در اعتصاب به سر ميبردند .كانون
اصلي درگيري در بهارستان و مجلس بود .تظاهرات در
خيابان اكباتان به اوج رسيد و به سمت خانه قوام در
خياباني که در آن زمان موسوم به قوامالسلطنه بود و
بعدها سي تير نام گرفت امتداد داشت .ارتش دست
بهكار شد و به ســوي تظاهراتكنندگان شليككرد
و گفته ميشود بين 30تا 60نفر كشته شدند .قوام در
اين روز در باغ سفارت آلمان پنهان شد و بعدها دوباره
از ايران فرار كرد و بعد از كودتای 28مرداد بازگشت.
مجلس اعالم كرد كه او را عــزل و مصدق را دوباره به
نخســتوزيري انتخاب كرده است .در غروب 30تير
با پراكندهشــدن ارتش و شــهرباني كه به پادگانها
برگشــتند ،تقريبا مردم و برخي از اعضاي گروههاي
سياسي شهر را اداره ميكردند.
30تير بعدها بهعنوان روز قيام ملي نام گرفت .مصدق
وصيت كرده بود كه بعد از مرگ در مزار شهداي سي
تير در ابن بابويه دفن شود كه البته این اتفاق رخ نداد.

طعنهاي به شاه جوان .در تيتري ديگر هم عنوان شد كه «قوام جنايتكار بايد محاكمه
شود .»...روزنامه مخالف مصدق و موافق دربار و قوام به نام «جهاد شرق» به صاحب
امتيازي ابراهيم رسولي گويي در پاسخ به شورش با تيتر بزرگي نوشته بود«:فقط
نيروي ملت و اراده شــاه ميتواند مملكت را از خطر اضمحالل نجات دهد و بس».
روزنامه كامال در دفاع از شاه و فرامين جديد او صفحه اول را بسته بود و متن حكم
شاه براي نخستوزيري قوام و نطق نخستوزير را نيز درج كرده بود .تاريخ انتشار
روزنامه يك روز قبل از 30تير است .روزنامه جهاد شرق ،يكي از شعارهاي دهه بعدي
رژيم پهلوي يعني «خدا -شاه – ميهن» را بهعنوان كليشه انتخاب كرد كه نشان از
خاستگاه سياسي آن دارد .اما وقتي قيام 30تير رخ ميدهد روزنامه «شاهد ايران»
به مديريت محمد كاظم غنيزاده در تيتري بزرگ مينويســد كه قوام نيز بايد به
سرنوشت رزمآرا دچار شود .معني اين تيتر ،دعوت به كشتن نخستوزير بود كه البته
بعد از قيام 30تير،قوام استعفا ميدهد و فرار ميكند .بهنظر ميرسد كه نشريه شاهد
ايران شمارهاي فوقالعاده را منتشر كرده چه آنكه در كليشهاي اعالم ميكند كه
اخبار را تا ساعت 6بعد ازظهر روز 30تير بازتاب داده است .روزنامه «باختر امروز» اما
بهعنوان يكي از مهمترين روزنامههاي حامي نخستوزير محمد مصدق به مديريت
حسين فاطمي از نزديكان او در فرداي 30تير گزارش كاملي همراه با عكس از وقايع
قيام منتشر ميكند .باختر امروز به نقل از آيتاهلل كاشاني نوشت كه قوام برخالف
قانون اساسي نخستوزير شده و فرمان شاه اشتباه كاري بوده است .همچنين شرح
كاملي از درگيري و تظاهرات همراه با تصاويري از مجروحان و شهداي قيام 30تير
نيز در اين روزنامه درج شده است .در يكي از تيترهاي باختر امروز آمده است كه
مصدق در عزاي شهداي آزادي اشك ريخت.

اعالم جهاد

تأثير اعالميه آيتاهللكاشاني عليه احمد قوام

وقتي احمد قوام در روز 25تير 1331به جاي محمد مصدق نشست ،آيتاهلل كاشاني بهعنوان يكي از مهمترين
بازيگران سياسي آن ســالها ،اعالميهاي صادر كرد كه مهمترين دليل قيام ملي 30تير و سرنگوني قوام عنوان
ميشود .آيتاهلل كاشــاني گرچه از عنوان «اعالم جهاد» بهصورت علني استفاده نكرد اما راه سرنگوني قوام را
«جهاداكبر» دانست .در بخشي از اين اعالميه بهشدت تند آمده است«:احمد قوام ،عنصري كه در دامان ديكتاتوري
و استبداد پرورشيافته و تاريخ حيات سياسي او پر از خيانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خود را پس داده و
دادگاه ملي ،حكم مرگ و قطع حيات سياسي او را صادر كرده است ،براي چندمين بار بر مسند خدمتكاران واقعي
گماشتهاند .احمد قوام بايد بداند در ســرزميني كه مردم رنجديده آن پس از سالها رنج و تعب ،شانه از زير بار
ديكتاتوري بيرون كشيدهاند ،نبايد رسم ًا اختناق افكار و عقايد را اعالم و مردم را به اعدام دستهجمعي تهديد نمايد.
بر عموم برادران مسلمان من الزم است كه در اين راه جهاداكبر ،كمر همت بربسته و براي آخرين مرتبه به صاحبان
سياست استعمار ثابت كنند كه تالش آنها در به دستآوردن قدرت و سيطره گذشته محال است».

شعر

تازهنفسها

هوشنگ ايراني ،احمد شاملو،
سهراب سپهري ،هوشنگ ابتهاج،
اسماعيل شاهرودي ازجمله شاعرانياند
كه در سالهاي رونق شعرنو،
مجموعههاي خود را منتشر ميكنند
مرتضي كاردر��������������������������������������������������
نتيجه گشايشي كه در ســالهاي پس از شهريور
 ۱۳۲۰پديد آمده است ،فضاي باز سياسي اجتماعي
و رونق گرفتن نشريات و به تبع آنها رونق جريانهاي
ادبي اســت .هر چه به دهه  30نزديكتر ميشويم،
شمار نشريات ادبي بيشتر ميشود ،حتي آنها كه چند
شماره منتشر ميشوند .شاعران نوگرا نيز يكي پس از
ديگري پا به ميدان ميگذارند.
در مجموع نزديك به 50سال از نخستين حركتهاي
نوگرايانه ميگذرد و بسياري چارهاي ندارند كه شعر نو
را به رسميت بشناسند .شاعران جوان بسياري آزمون
و خطاي خود را در شــعر نو آغاز كردهاند؛ شاعراني
كه بســياري از آنها در ميانههاي راه از مسير خارج
ميشوند اما شماري از آنها نيز به منزل ميرسند.
در سالهاي  ۱۳۳۰و  ۱۳۳۱چند مجموعه شعر از
شاعران جوان منتشر ميشود .هر كدام از اين شاعران
آيندهاي متفاوت در شعر نو پيدا ميكنند .سالهاي
رونق و شكوفايي شعر نو ديري نميپايد و بهزودي
 ۲۸مرداد  ۱۳۳۲ميآيد و يأس و ســرخوردگي را
جايگزين اميد و نشاط و رونق ادبي ميكند.
نشــين حماســههاي پُر از
چنيــنام مــن /:قلعه
ِ
تكبر /ســمضربه پرغرور اسب وحشــي خشم /بر
سنگفرشكوچه تقدير /كلمه وزشــي /در توفان
سرود بزرگ يك تاريخ /محبوســي /در زندان يك
كينه /برقي /در دشــنه يك انتقام /و شكوفه ُسرخ
پيراهني /در كنار راه فرداي بردگان امروز».
احمد شــاملو «قطعنامه» را در سال ۱۳۳۰منتشر
ميكند .قطعنامه چند گام پيشتر از «آهنگهاي
فراموششده» اســت .نمونههايي كه احمد شاملو
در 4شعر بلند مجموعه قطعنامه به دست ميدهد از
آنچه بعدها به شعر شاملويي مشهور ميشود ،روشنتر
از گذشته است .او راه خود را پيدا كرده ،هرچند هنوز
تا شــاعر زبانآور ســالهاي آينده و عاشقانههاي
جاودانه شعر نو فارسي راه مانده است .احمد شاملو از
تجربههاي تازه و رفت و برگشت ميان شعر نيمايي و
شعر سپيد و تجربه كردن شكلهاي زباني گوناگون
هراسي ندارد.
«آنجا هم چيزي در انتظار من نيست /آنجا هم...اي
سرگرداني جاودان /چيزي در انتظار من نيست /مرا
همچنان در خود بفشار ...مرا همچنان در خود بفشار
اي گريز پايانناپذير /همچنان دستهاي جوينده
را /از فراز اقيانوس اضطرابها صيد كن /و همچنان
چشمان مغروق را به درون صدفها بران
اين افسانه /افســانه جزيره گمشده /امواج اقيانوس
بيآرام را به ســوي خود ميكشــد /ديدگان سپيد
جسدها /به سوي او ميگردند /و آن ساحل كوهستاني
را /كه افسانه يك واقعيت است /پرستش ميكنند»...
دوره دوم خروسجنگــي به محوريت هوشــنگ
ايراني در سال  ۱۳۳۰منتشــر ميشود و هوشنگ
ايرانــي در ســالهاي  ۱۳۳۰و 3 ،۱۳۳۱مجموعه
شعر منتشــر ميكند؛ «بنفش تند بر خاكستري»،
«خاكستري»« ،شعلهاي پرده را برگرفت و ابليس
به درون آمد» .هوشنگ ايراني در نوشتههاي خروس
جنگي و شعرهاي خود آشــكارا با معيارهاي نيما
مخالفت ميورزد و شعر خود را نيز شعري متفاوت
از شــعر نيمايي ميداند .اگر بخشهاي نامتعارف
شعر هوشنگ ايراني ،مثل اصوات غريب و سطرهاي
بيمعني را كنــار بگذاريم ،او الگويي تازه در شــعر
نو فارسي بهدست داده اســت .اما جامعه ادبي شعر
هوشنگ ايراني را بهدليل غرابت يا شايد تهور بيش از
اندازه او نميپذيرد؛ اگرچه تأثير او بر طيف خاصي از
شاعران تا سالها بعد ادامه پيدا ميكند .در سالهاي
بعد ذكر هوشنگ ايراني به تفصيل خواهد گذشت.
«بر سر گوري كه روزي بود آتشــگاه عشق من /وز
لهيب آرزويي روشن و خوش تاب /شعله ميافراشت/
وينك از خاكستري پوشــيده /كز وي جز خموشي
چشم نتوان داشــت /ميچكد اشــك نگاهم تلخ/
ميچكد اشــك نگاهم نيز در آن جام زهرآگين /كز
شرنگ بوسه لبريز است /وز فسوني تازه ميخواند مرا
هر دم كه« /:بازآ ،اين چه پرهيز ست.»...
اميرهوشنگ ابتهاج (ه .ا .سايه) يكي از آغازگران خط
اعتدال در شعر نيمايي است؛ وز ن عروضي درست و

بيغلط ،قافيههاي بجا ،كوتاه و بلندشدن مصراعها
بهاندازه و نتيجه شعري گاه محكمتر و استوارتر از نيما
يوشيج است .اما شعر سايه خيلي وقتها در گفتمان
سنتي اتفاق ميافتد يا خالقيتهاي تصويري و زباني
فداي استحكام عروضي و ساختاري شعر ميشود.
ســايه در ســالهاي بعد گاه و بيگاه به سراغ شعر
نو ميرود و نمونههايي از شــعري معتدل بهدست
ميدهد كه عموم مخاطبان را راضي ميكند اما وقتي
جريانهاي پيشــرو ميآيند يا حتي وقتي شاعري
مثل مهدي اخوانثالث ظهور ميكند ،درخشــش
سايه كمرنگ ميشود .اصليترين وجه تمايز سايه در
سالهاي بعد غزلهاي اوست اما در آن سالها بيشتر
شعر نيمايي منتشر ميكند .مجموعه «سراب» در
سال ۱۳۳۰و مجموعه «شــبگير» در سال۱۳۳۲
منتشر ميشود.
«غنچهاي هست كه شايد هرگز /نشكفد /...هست
سربازي كه ميجنگد /.با كه؟ ـ /ـ نشناسد /...عاشقي
هست كه از كويي او شب همه شب /بگذردـ بگذرد/...
هست يك مرد كه او تيشه بهدست از ره دور /سوي
شهر آيد /آرامايد /...شمع افروخته هست كه خاموش
شده ـ مرده /...چشمهاي هست كه خشكيده /...بوسه
خشــكيده ـ /:به لبهاي زني /بوســهاي هست كه
خشكيدهست.»...
«آخرين نبرد» نخســتين مجموعه شعر اسماعيل
شاهرودي (آينده) است كه در سال  ۱۳۳۰با مقدمه
مفصل نيما يوشيج منتشر ميشود .شعري كه گاه
شبيه نخستين تجربههاي نوگرايانه در قالبهايي
مثل چارپاره اســت و گاه نيمايي .لكنتهاي او در
شــعر به نمونههاي ناموفق نيما شــبيه است .شعر
اسماعيل شــاهرودي شعري اســت سياسي و گاه
استعاري .مثل زندگي او دشــوار و نافرجام است .نه
عموم مخاطبان ميتوانند شعرهاي او را دريابند ،نه
مخاطبان حرفهايتر در شعر او چيز چنداني مييابند.
شاهرودي شاعري است مشــغول آزمون و خطا كه
برخالف شاملو يا سايه راه خود را پيدا نميكند .در
حقيقت شاعراني كه نيما ايشان را تأييد ميكند مثل
شين پرتو و اسماعيل شاهرودي اغلب در آينده شعر
نو فارسي نقشي تأثيرگذار ندارند.
«شب سردي است ،و من افسرده /.راه دوري است ،و
پايي خسته /.تيرگي هست و چراغي مرده /.ميكنم،
تنها ،از جاده عبور /:دور ماندند ز من آدمها /.سايهاي از
سر ديوار گذشت / ،غمي افزود مرا بر غمها.
فكر تاريكي و اين ويرانــي /بيخبر آمد تا با دل من/
قصهها ساز كند پنهاني.
نيســت رنگي كــه بگويد با مــن /اندكــي صبر،
ســحر نزديك اســت /:هردم ايــن بانــگ برآرم
از دل /:واي ،ايــن شــب چقــدر تاريك اســت!/
خنــدهاي كو كه بــه دل انگيــزم؟ /قطــرهاي كو
كه به دريا ريزم؟/صخــرهاي كو كه بــدان آويزم؟
مثل اين است كه شب نمناك است /.ديگران را هم
غم هست به دل / ،غم من ،ليك ،غمي غمناك است»
«مرگ رنگ» نقطه آغاز شــاعري است كه حركت
خود را آرام آغاز ميكند و پيش ميرود و هر چه زمان
ميگذرد شعرهاي او فراگير ميشود .شاع رـنقاشي
تصويرگرا كه تصويرهاي نخســتين شعرهاي او به
شعرهاي نيما شبيه است و به مرور تمايز و تشخص
خود را در زبان و تصوير مييابد و يكي از 5شاعر بزرگ
شعر نو فارسي ميشود .فاصلهگيري سهراب از شعر
نيمايي آرام است و تا آخر نيز وزن نيمايي را بهطور
كامل كنار نميگذارد .ارزش ســهراب به تصويرها
و تركيبهاي غريبي اســت كه بهدســت ميدهد.
مرگرنگ نخســتين كتاب از هشتكتاب سهراب
سپهري است كه در ســال  ۱۳۳۰منتشر ميشود.
كتاب دوم «زندگي خوابها» است كه در سال ۱۳۳۲
به بازار ميآيد.
از  5شاعري كه ذكرشان گذشــت  3شاعر (احمد
شاملو ،اسماعيل شــاهرودي ،هوشــنگ ابتهاج)
شاعراني سياسياند و دلسپرده به جريانهاي چپ
و حزب توده .تا سالها نيز بهعنوان شاعران جريان
چپ شناخته ميشــوند ،هرچند به مرور شعرشان
را از افتادن در دام چپگرايي صرف نجات ميدهند.

سيد محمد حسين محمدي ���������������������������������������������������������������������

چهرهاول

از سنگاپور
تا خاك فرج

آیت اهلل سید محمدتقي خوانساري
به دیدار معبود شتافت

در جنگ با انگليسها اسير شد .او 4سال از عمرش را در سنگاپور به اسارتگذراند
و در اين چهارسال زبان انگليســي را از يك هندي آموخت .مدتي بعد از آزادي در
زمره نزديكان شيخ عبدالكريم حائري قرار گرفت .تا جايي كه از او بهعنوان يكي از
مشوقهاي شيخعبدالكريم براي مهاجرت و تأسيس حوزه علميه قم يادميشود .بعد
از وفات شيخ عبدالكريم حائري ،رئيس حوزه علميه قم او در كنار سيدصدرالدين
صدر و آيتاهلل حجت ،بهعنوان يكي از مراجع ثالث عم ً
ال يكي از سه ستون اصلي
مرجعيت در ايران شد .آيتاهللمحمدتقي خوانساري قائل به وجوب نمازجمعه در
زمان غيبت بود؛ فتوايي كه تا آن زمان كمتر فقيهي به آن اعتقاد داشت .به همين
جهت براي احيای نمازجمعه كه در دوره پهلوي عمال به حاشيه رفته بود تالشهاي

قديميترها آيتاهلل محمدتقي خوانساري را به نماز باران ميشناسند .جديديها هم
آنقدر آيتاهلل خوانساري شنيدهاند كه نميدانند كدام به كدام است.
آيتاهلل ســيدمحمدتقي خوانساري همچون بيشــتر علماي همعصر خودش از
شاگردان آخوند خراســاني و ســيدصاحب عروه بود .او در جنگ جهاني اول ،در
درگيري ميان حكومت عثماني و انگليسيها ،طبق فتواي فقها به مبارزه با انگليسها
پرداخت .در آن زمان اگرچه علما دل خوشي از عثمانيها نداشتند اما هرچه كه بود
دولت عثماني مسلمان را به انگليسها ترجيح ميدادند .سيدمحمدتقي خوانساري

بسيار كرد ،با اينهمه آنچه بيش از همه آيتاهللخوانساري را بر سر زبانها انداخت
بيش از آنكه مرجعيت ،فتاوا يا ماجراي جنگيدن و اسارت او باشد ،نماز باراني بود
كه توسط او در جريان جنگ جهاني دوم و قحطي قم در سال 1322خوانده شد.
بسياري از مردم و حتي علما ،به آيتاهلل هشدار داده بودند كه در صورت قرائت نماز
و عدمبارش باران ،از اعتبار او كاسته خواهد شد .آيتاهلل خوانساري ولي بيتوجه به
تمام هشدارها نماز باران را به همراه بسياري از مردم و علماي قم در محله خاك فرج
قرائت كرد و طبق نقلهاي مختلف و از طرق مختلف ،همان شب باران بسيار مفصلي
بر شهر قم باريد؛ باراني كه لذتش حتي پس از وفات آيتاهلل در سال 1331هنوز از
خاطره جمعي مردم قم و مومنان محو نشدهاست.
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حقوق

خزربرايايران

«پس از 25سال قرارداد شــيالت خاتمه مييابد»؛ اين خبر كه در
روزنامههاي روز 9بهمن  ۱۳۳۱منتشر شــد ،از پيروزي تازهاي در
زمينه ملي شدن خبر ميداد؛« شيالت شمال و حق ماهيگيري در
درياي خزر به مردم ايران واگذار ميشود».
درست است كه بسياري ملي شدن نفت را مهمترين اتفاق آغاز دهه
30ميدانند اما شايد كمتر كسي بداند كه ملي شدن شيالت در روز
 ۱۲بهمن  ۱۳۳۱دومين اقدام مهم در ملي شــدن بود .اين دومين
امتياز مهمي به حساب ميآمد كه توسط دكتر مصدق لغو ميشد و
بهدنبال آن شركت شيالت ايران رسما تأسيس شد.
اينكه كمتر كسي از ملي شدن شيالت شمال خبر دارد ،شايد براي
اين باشدكه ملي شدن نفت و اتفاقاتي كه پس از آن رخ داد اين ماجرا
را به حاشيه برد .برخي هم معتقدند اين اتفاق در ميان اختالف شديد
شاه و دكتر مصدق و ماجراهاي بعدي گم شد .اما هر چه بود مليشدن
شيالت گام مهمي در اعمال سياست موازنه منفي در برابر قدرتهاي
جهاني بود.
براي اينكه بدانيم اين اقدام چه اهميتي داشــته شايد بايد يادآوري
كنيم كه درياي مازندران يا كاسپين يا درياي خزر امروز كه مرز ايران
و همسايگان شمالياش محسوب ميشود ،زيستگاه انواع ماهيهاي
مهم درياي شور ازجمله تاسماهي خاوياري است كه مرغوبترين
خاويار جهان را در شكم خود ميپروراند .زيستگاه اصلي اين ماهي
ارزشمند كه سود صادرات آن به اندازه صادرات نفت است در يكسوم
جنوبي درياي خزر يعني در آبهاي ســرزميني ايــران قراردارد و
روسها و جانشينان كمونيستشان براي  ۱۵۰سال تا بهمن ۱۳۳۱
مردم ايران را از صيد آن محروم كرده بودند.
نخســتين بار ارزش غذايي و مالي اين نوع ماهــي ،در زمان صفويه
موردتوجه روسها قرار گرفت .ميخاييل رومانف ،بنيانگذار پادشاهي
تزاري رومانفها ،از آشــفتگي حاصل از مرگ شاهعباس تالش كرد

حوادث

بيشترين ســود را از بازرگاني در درياي خزر بهدست بياورد .آلكسي
جانشين او با تهييج قزاقهاي دره رود دن ،آنها را از رود ارس رد كرد و تا
لنگرود پيش برد .در نهايت پتركبير به سوداي رسيدن به آبهاي گرم
وارد روابط تجاري با ايران شد؛ روابطي كه در نهايت در دوران قاجار
به دو جنگ بزرگ با روسها و از دســت رفتن بخشي از خاك ايران
انجاميد .طي اين جنگها كه با دو عهدنامه گلستان و تركمانچاي به
پايان رسيد ۵۰ ،هزار كيلومتر مربع از خاك ايران به روسيه واگذار شد.
يكي از بندهاي عهدنامه تركمانچاي ،واگذاري حق كشتيراني ايران
در درياي خزر بود كه رسما به روسها واگذار ميشد .اين بند ضربه
شديدي به ماهيگيري و بازار ماهي گيالن بهخصوص رشت زد و آن
را با ركودي شديد روبهرو كرد .با آغاز سلطنت محمدشاه ،قائممقام
فراهاني تالش زيادي كرد تا اين بند از عهدنامه را بياثر كند .اما قتل
او باعث شد تا روسها از فرصت استفاده كرده و نهتنها حق كشتيراني
را حفظ كنند كه امتياز صيد در خزر را هم به مبلغ  ۶۵۰۰تومان براي
يكي از اتباع روس به اسم عبدل بگيرند .اين پيمان كه به پيمان عبدل

لرزشدلكوير

تقريبا يكچهارم جمعيت طرود بر اثر زلزله از دنيا رفتند

حسنا مرادي ������������������������������������������������������������
ساعت  ۱۱:۴۴روز جمعه بيستوســوم بهمن ،۱۳۳۱
زلزلهاي به بزرگي  ۶/4ريشــتر طــرود را لرزاند .طرود،
روستايي سرسبز در دل دشــت كوير و از توابع شاهرود
بود كه نخلســتانها و باغهاي انار و انجيــر آن معروف
بود و حدود  ۳۲۰۰نفر جمعيت داشــت .اطراف طرود تا
چشــم كار ميكرد بيابان و كوير بود و گرماي نزديك به
۶۰درجه آن در تابســتان ،نميگذاشت جنبندهاي زنده
بماند .ســالهاي سال ،طرود محل اســتراحت و اطراق
كاروانهايي بود كه از جاده ابريشم ميگذشتند و به سمت
خور و جندق ميرفتند .در آن روز فراموشنشدني ،بيشتر
مردهاي روستا در نخلستانها و باغها مشغول كار بودند
كه ناگهان گسل طرود كه از كنار روستا ميگذشت ،لرزيد.
عمق زمينلرزه كم بود و بيشتر خانههاي روستا خشت و
گلي بودند.به همينخاطر ،همه خانههاي روستا جز يكي
(كه هنوز هم پابرجاست) كامال خراب شدند .ابر بزرگي
از گردوخاك روستا را دربرگرفته بود و تا ساعتي نخوابيد.
 ۸۰۰نفر از ساكنان روستا كه بيشترشان زن و بچه بودند،
زير آوار ماندند و از دنيا رفتند .حدود  ۶۰۰نفر هم زخمي
شــدند.پس از زلزله ،دولت وقت به مردم طرود پيشنهاد
داد كه به جايي نزديكي ورامين بروند و آنجا ساكن شوند،
اما بيشتر كساني كه از زلزله جان سالم به در بردهبودند،
ترجيح دادند كه در طرود بمانند .باالخره 2ســال بعد از
زلزله ،در ســال  ،۱۳۳۳دولت ۹۰خانه روستايي در كنار
ويرانههاي طرود ســاخت و مردم در آنها به زندگيشان
ادامه دادند.

معروف شد تا زمان به قدرت رسيدن ناصرالدينشاه ادامه داشت .در
سال ۱۲۲۸شمسي اميركبير پيمان عبدل را لغو و امتياز صيد را براي
4سال به ميرزا ابراهيمخان دريابيگي واگذار كرد.
براســاس اجارهنامه ،ابراهيمخان حق بهرهبرداري از آبزيان درياي
خزر و رودخانههاي بين آستارا و اترك را براي مدت 4سال بهدست
ميگرفت؛ اما از آنجا كه دريابيگي با كارشــكني روسها مواجه شد
از پرداخت قســطها واماند ،اميركبير با لغو قرارداد او ،اين حق را به
ميرزااسماعيل و محمد وليبيك در ازاي  ۲۵هزار تومان واگذار كرد.
با مرگ اميركبير نيز اين قرارداد با نفوذ روسها لغو و مناقشهاي تازه
شروع شــد كه تا زماني كه ميرزا حسينخان سپهســاالر ،كارپرداز
سفارت ايران در تفليس بود و براي بهدست آوردن امتياز بهرهبرداري
از شيالت خزر تالش ميكرد ،ادامه داشــت .سپهساالر در شهريور
 ۱۲۳۵در نامهاي به ميرزا آقاخان نوري ،صدراعظم نوشت« :در باب
اجاره شيالت هم كه به تفصيل نوشته بوديد ،امر شيالت از طرف ديوان
اعلي ضبطي است ،اجارهاي نيست كه به تبعه دولت علّيه اجاره داده

اقتصاد

شود .عاليجاه ميرزا اسماعيل هم از جانب ديوان ضابط شيالت است».
سپهســاالر در زمان صدراعظمي هم تالش زيادي كرد و در نهايت
توانست حق بهرهبرداري از درياي خزر را براي  10سال بگيرد.
سپهساالر براي چند سال خود به شــخصه بر اداره شيالت نظارت
كرد؛ اما با پيشنهادي كه از يك تاجر روس به اسم پل شاميرويچ ملك
بيگلروف گرفت ،شيالت خزر را از رود آســتارا تا رود اترك بهمدت
5سال در ازاي ۵۰هزار تومان در ســال به وي اجاره داد .با بركناري
سپهساالر اما وضعيت اجاره شيالت شمال بار ديگر دچار تنشي تازه
شد .ناصرالدين شاه اين حق را از ميرزا حسينخان گرفت و آن را به
كامران ميرزا -پسرش -واگذار كرد.
با كنار رفتن سپهســاالر ،كامرانميرزا تصميم گرفت كه شــيالت
شمال را اجاره دهد .تاجري روس از اهالي آستاراخان به اسم استپان
مارتينوويچ ليانازوف پيدا شد و شيالت شمال را به او اجاره دادند.
ليانازوف اين امتياز را براي 6ســال به مبلغ  ۵۶هزار تومان اجاره كرد.
براساس شــرط دوم اين اجارهنامه ،ليانازوف متعهد ميشد كه وجه

اجاره را از بابت صيد ماهي كه در شــرط اول آمده با پول قراني رايج
ايران درهر ســال و در دو قســط مســاوي كه عبارت از پانزدهمماه
ژوئن و پانزدهمماه اوت ســنوات آتيه بود به وكالي دولت علّيه ايران
در دارالخالفه تهران كارســازي كند .براســاس اين قرارداد ليانازوف
اگر وجه اجاره را در مهلت داده شــده پرداخــت نميكرد بايد تنزيل
پس افتاده را از قرار توماني يكصد دينار ،در هر ســال كارسازي كند.
اجاره ليانازوف پايان نيافته بود كه  6ســال ديگر آن را تمديد كردند
و او پذيرفت ســاالنه  ۶هزار تومان به بهاي اجاره بيفزايد .اين قرارداد
چندين بار تمديد شــد تا مــرگ ليانازوف در ســال ۱۹۰۳كه هنوز
 3سالي از قرارداد باقي مانده بود .در اين سال امينالسلطان با گئوركي-
پسر و وارث ليانازوف -قرارداد تازهاي  ۵ساله بست ،كه عالوه بر اجاره
قبلي بايد هر سال هزار و نيم امپريال روسي اضافه ،پرداخت ميشد.
ليانازوف پسر ،پهنه اجاره خود را به دو بخش استرآباد و آستاراخان
تقســيم كرد و صيد در بخش ماهيهاي خاوياري را در دست خود
گرفت و به ماهيگيران بومي اعالم كرد كه تنهــا اجازه دارند ماهي

پيريزياقتصادبدوننفت

دولت هر امكان براي تامين كسري بودجه را بررسي ميكند

عليرضا احمدي�����������������������������������������������������
بحرانهاي ناشي از ملي كردن صنعت نفت درحالي هر
روز ابعاد جديدي بهخود ميگرفت كه فشارهاي ناشي از
تحريم خريد و فروش نفت ايران ازسوي انگلستان ،دولت
مصدق را در تنگناي شديد اقتصادي قرار داده بود و مردم
حتي در تامين نيازهاي اساســي خود با مشكل مواجه
شــده بودند .اين موضوع در پيام نوروزي دكتر مصدق
نيز بازتاب داشت و او ملت را درمقابل فشار فقر ،بيكاري،
بينظمي و نبود امنيت قضايي به ايستادگي دعوت كرد.
ن اقتصادي ناشــي
دولــت بــراي برونرفت از بحــرا 
از تحريمهــاي نفتي ،اجراي سياســتهاي مبتني بر
«اقتصاد بدون نفت» را مدنظر داشت كه دكتر مصدق
براي تحقــق آن برنامهريزي كرد و آنهــا را با برخي از
نمايندگان مجلس شــوراي ملي در دوره هفدهم نيز
درميان گذاشــت .اين برنامهها 6محور اصلي داشت؛
تجديدنظر در ارقام بودجه ،تجديدنظر در قوانين مالياتي،
تأمين اعتبارات كافي براي كارهاي توليدي ،تجديدنظر
در ســازمان اداري ،لغو كليه مقررات مزاحم و تنظيم
برنامه براي استفاده از معادن نفت كشور .اگرچه اميد
بسياري وجود داشت كه با اعمال اين اصالحات اوضاع
اقتصادي كشــور بهبود يابد اما اوضاع نابسامان كشور،
دولت دكتر مصدق را در دستيابي به اهداف مدنظرش
در حوزه اقتصادي ناكام گذاشت.
بقاياي زلزله سال  1333در طرود

ورزش

آگهی

به انتخاب
عبدالرضا نعمتالهی

تمبر یادبود به مناسبت ملیشدن صنعت شیالت ایران

اين داستان مليشدن صنعت شيالت است

عكسهايي از مراسم رسمي تحويل شيالت ايران از كشور شوروي توسط محمد علی

مطبوعات ايران و جهان تحوالت اقتصادي ايران را دنبال ميكنند  .يك دكه روزنامهفروشي در آبادان ،سال 1331

دراين ميان دكتر مصدق2 ،راهكار ديگر هم براي خروج
از بنبست اقتصادي مدنظر داشت كه روي تحقق آنها
حســاب ويژهاي باز كرده بود؛ فروش نفت به مشتريان
جديــد و دريافت وامهاي خارجي .راهكار نخســت به
سرانجامي نرسيد ،چرا كه با تحريمها و اولتيماتومهاي
سفت و ســخت انگليس به خريداران نفت ايران ،عمال

مشتري دســت به نقدي براي اين محصول جنجالي
كشور يافت نميشد .ازسوي ديگر پيگيري براي دريافت
وامهاي خارجي نيز نتيجهاي نداشت،چراكه تقاضاي
وام ۱۲۰ميليون دالري از آمريــكا و كمك۲۳ميليون
دالري از محل «اصل  ۴ترومن» با كارشكني انگليسيها
رد شد.

تولديكعاشقانهناتمام

كشتي ايران ،در سال 1331به نخستين مدال خود در رقابتهای المپيك دست پيدا كرد

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

خرداد 1331

فروردین 1331

هيچ ورزشي در تاريخ ايران ،به اندازه كشتي رابطه عاشقانهاي با المپيك نداشته
است .نخستين مدال ايران در المپيك را وزنهبرداري گرفت اما از دومين دوره
حضور ايران در المپيك،اين كشتي بوده كه ايرانيها را به اميد مدال درگير
بزرگترين جشن ورزشي دنيا كرده است .بعد از مدال مرحوم جعفر سلماسي
در نخستين حضور ايران در المپيك لندن ،اين بار نوبت كشتيگيران بود تا
كاروان ايران را بينصيب نگذارند .ناصر گيوهچي و غالمرضا تختي با نقره و علي
ميرزايي ،محمود مالقاسمي ،جهانبخت توفيق و عبداهلل مجتبوي با برنز كشتي
ايران را بهعنوان يكي از قدرتهاي نوظهور المپيك به دنيا شناساندند و از آن
زمان ،انتظار تمامنشدني ايرانيها براي درخشش كشتي در المپيك آغاز شد.
ايران در المپيك 52هلسينكي در فنالند ،با 22ورزشكار در 4رشته كشتي،
وزنهبرداري ،مشتزني و دووميداني شركت كرده بود .عالوه بر كشتي ،ايران
در وزنهبرداري هم 2مدال برنز گرفت كه يكي از آنها ،شكار محمود نامجوي
افسانهاي بود .اين رقابتها يك سال بعد از بازي آسيايي دهلينو برگزار شد
و تعدادي از ورزشــكاران ايران در آن ،در دهلينو هم موفق به كسب مدال
شده بودند.

تعدای از قهرمانان تیم ملی کشتی آزاد ایران در بازیهای المپیک  1952هلسینکی
از راست :مهدی یعقوبی ،ناصر گیوهچی ،توفیق جهانبخت ،احمد وفادار ،غالمرضا تختی،
عباس زندی ،حسین عرب

محمد مقدسي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

داستان

قانون ملي شدن صنعت نفت ،تصويب و مصدق هم نخستوزير شده بود .ظاهرا بوي بهبود
از اوضاع ايران ميآمد .ادبيات داستاني ايران هم كمكم داشت از حزب توده فاصله ميگرفت
و نويسندگان راه خودشان را در فضاي سياسي و اجتماعي ايران پيدا ميكردند.بزرگعلوي
با «چشمهايش» به نقطه اوج نويسندگياش رسيده بود .چشمهايش ،قصه رابطه عاشقانه
نقاش مبارزي بود كه در تبعيد از دنيا رفته بود .راوي داستان ،بهعنوان شاهد جستوجوگر،
«چشمهايش» علوي ،قصهاي رمانتيك را
در مسير جستوجويش براي كشف راز تابلوي نقاشي استاد ،قدم به قدم چيزهاي جديدي از
با زمينهاي سياسي روايت ميكرد
زندگي و مبارزات نقاش كشف ميكرد .شيوه روايت اين رمان ،نو بود و حس تعليقي كه براي

سال اميد

خواننده ايجاد ميكرد ،تازگي داشت .شخصيت نقاش مبارز ،تركيبي از كمالالملك ،صادق
هدايت و تقي اراني بود؛ تصوير زندهاي از بخشي از روشنفكران متعهد آن روزگار«.دختر
رعيت» اثر محمود اعتمادزاده (بهآذين) رمان ديگري بود كه در اين ســال چاپ شد .اين
رمان ،نخستين تصوير هنري از جنبش جنگل بود .قصه در گيالن سالهاي جنگجهاني
اول ميگذشت و روند شكلگيري جنبش جنگل را در كنار ظلم و ستم مالكان و حكومتيها
به مردم روايت ميكرد .بهآذين ،فضاي روستاهاي گيالن را به زيبايي روايت كرده بود و از
اين منظر ،ميتوان كتاب او را ،رماني اقليمي و روستايي هم دانست .مجموعه داستان كوتاه
«زن زيادي» ،نوشته جالل آلاحمد ،قصههايي راجعبه وضعيت زنان آن زمان بود .آلاحمد،
قصه زندگي روزمره و معمولي زنان طبقه متوسط به پايين جامعه را روايت ميكرد؛ زناني كه

نه مانند زنان طبقه مرفه ،سانتيمانتال و عاشق بودند و نه سيهروز و بدبخت.در سال،۱۳۳۱
نوراهلل خرازي (نوري) نويسنده تازهنفسي كه در آن زمان در آمريكا ساكن بود ،مجموعه
داستان «قوس و قزح» را چاپ كرد .اين مجموعه7 ،داستان داشت كه همگي در نيويورك
ميگذشتند و ديدي روانشناسانه داشــتند .اين كتاب را ميتوان از نخستين نمونههاي
ادبيات مهاجرت دانست .رمانهاي تاريخي همچنان در صحنه ادبيات مردمي و همهخوان
ميدرخشيدند؛ «شبهاي بغداد» نوشته لطفاهلل ترقي از رمانهاي نسبتا خوب تاريخي
آن سالها بود كه قصه كشــتار برمكيها و ماجراهاي پس از آن را روايت ميكرد .پيرنگ
اين اثر ،بر مبناي گرهافكني و گرهگشايي بود و برخالف بيشتر رمانهاي تاريخي آن زمان،
توبست خوبي داشت.
چف 

 2و3
صفحـــــــههاي

گزارشويژه

تعلياصغرحكمت
ازخشميعقوبذوالقدرتادراي 

کشاورز صدر (استاندار وقت گیالن) از پاملسوف (فرستاده شوروی) در بهمن ماه ۱۳۳۱

حالل و فلسدار را صيد كنند و اگر در تور آنها ماهيهاي بدون فلس
باشد بايد آنها را به كمپاني تحويل دهند.
در سال ۱۳۰۶قرارداد جديدي عقد شــد و طبق آن بهرهبرداري از
آبزيان آبهاي ايران در درياي خزر ،براي مدت ۲۵ســال به شركت
مختلط ماهي ايران و شــوروي واگذار شد .براســاس اين قرارداد،
حقاالمتياز ســاالنه اين واگذاري كه از طرف كمپاني به دولت ايران
پرداخت ميشد عبارت بود از  ۸۰هزار تومان از عايدات مطلق كمپاني
و تقسيم منفعت خالص بالمناصفه صدي پنجاه بين شركا.
شــركت مختلط ماهي ايران و شوروي در  ۲۵ســال فعاليت خود
زيانهاي زيادي به زنجيره حياتي و اقتصادي آبزيان زد و باعث كاهش
ذخاير ماهي شد .بهمن  ۱۳۳۱در ســالي كه دولت مصدق سياست
اقتصاد بدون نفت را پيش گرفته بود ،اين قرارداد به پايان رســيد و
دولت ايران با درخواست روسها براي تجديد قرارداد مخالفت كرد و
به مردم شمال ايران اين نويد را داد كه شيالت شمال را ملي ميكند.
نخستوزير در گفتوگو با سادچيكف ،سفير شــوروي در ايران ،او

یکسالیکخبر

بناي جديد آرامگاه سعدي در سال  ۱۳۳۱افتتاح شد

را از اين تصميم آگاه كرد و گفت« :اين اقــدام نبايد باعث دلخوري
شوروي شود .ما ديگر قرار نداريم كه منابع خود را در اختيار ديگران
بگذاريم .فروش توليدات مازاد بر مصرف داخلي نهتنها مانعي نخواهد
داشــت بلكه بر پايه بهاي عادالنه جهاني و حفظ منافع ملي تشويق
هم خواهد شد».
در  ۱۲بهمن ۱۳۳۱مجلس شوراي ملي با تأسيس سازماني به اسم
شيالت ملي ايران موافقت و اين شركت زيرنظر وزارت دارايي فعاليت
خود را آغاز كرد .بهدنبال آن تمام تابلوهاي شركت مختلط ماهي ايران
و شوروي در شهرهايي چون بندرانزلي و رشت و الهيجان پايين آمد و
مدارس تهران و ساير شهرها به شكرانه اين اتفاق ملي تعطيل شدند.
صيادان ايراني بعد از بيش از ۱۵۰ســال سرانجام تورهاي خود را به
اســم ايران به آب انداختند و از نعمتي كه طبيعت به آنها اعطا كرده
بهره گرفتند تا شيالت ايران از صادرات ماهيهاي خاوياري و گوشتي
و تزئيني و گياهان دريايي ،ســاالنه درآمدي نزديك به درآمد نفت
داشته باشد.

سدكرج ازايدهتااجرا

ســعديه از همان روزي كه مورد خشــم و غضب «يعقوب
ذوالقدر» ،يكي از حكمرانان فــارس قرار گرفت ،آرامش را
بهخود نديد .دورهاي آباد و آرام و دورهاي ويران و ناآرام بود.
آرامگاه سعدي شيرازي تا به امروز و گذر از قرنهاي متوالي،
نشــيب و فرازهاي فراواني را تجربه كرده است .اين محل
خانقاه سعدي بود؛ جايي براي گذران اواخر عمر .نخستين
بار در قرن هفتم توسط وزير معروف اَباقاخان« ،شمسالدين
محمد صاحبديواني» مقبرهاي بر فراز قبر سعدي ساخته
شد .كريمخان زند از راه رسيده بود و قصد آباداني داشت .او
براي شماري از عرفا و بزرگان شيراز آرامگاه ساخته بود .وي
در سال ۱۱۵۰خورشيدي دستور داد تا عمارتي با گچ و آجر
بنا شود و معجري چوبي در مزار سعدي در ضلع شرقي اين
عمارت ساخته شود؛ بنايي كه تا  ۱۳۲۷خورشيدي برپا بود.
سعدي را در روزگار قاجار ،به مذهب تسنن نسبت دادند و
همين امر روزهاي تخريب و ويراني ديگري را براي مقبره او
به ارمغان آورد؛ تخريبي تا سر حد شكستن سنگ آرامگاه.
پس از اين واقعه توسط علياكبرخان قوامالملك شيرازي،
سنگي بر مزار او گذاشته شد كه دور از گزند و خشم به امروز
رسيده است.
منصور رستگار فســايي در صفحه  ۲۱۲كتاب «علياصغر
حكمت شــيرازي» مينويسد« :در ســال  ،1304آقاي
ابراهيم قوامالملك بر آن تجديد ديواري نموده و اشــجار
كاجي جديد كاشته و فضايي حاصل كرده است» .در همين
دوره بود كه يكبار توسط فتحعليخان صاحبديوان مرمت
شد و چند سال بعد نيز حبيباهللخان قوامالملك دستور
تعمير و ترميم قســمتي از بنا را صادر كــرد .ابن بطوطه،
حدودا ً 35ســال پس از درگذشت ســعدي ،قديميترين
گزارش موجود را نوشــته است .او مينويســد كه مردم
بازديدكننده از مزار سعدي ،جامه خود را در حوضچههايي
مرمرين ميشستند .به باور مردم شيراز ،شستوشو در اين
آب شفابخش بودهاســت؛ حوضچهاي كه هماكنون به نام
«حوض ماهي» معروف اســت و باور به شفابخشي آب آن
در فرهنگ مردم شيراز رســوخ كرده تا آنجا كه ديرزماني
در شيراز جزو يكي از آيينهاي روز سيزدهم فروردين بود.
در روزگار پهلوي دوم ،سرنوشــت جديدي در انتظار اين
بنا بود .ســال ۱۳۲۴انجمن آثار ملي در شيراز ،ماموريت

بيش از  ۲سال زمان نياز بود تا بنايي درخور حاصل شود.
عمده آثار فروغي با تكيه بر دانش مدرن در معماري ساخته
شده بود اما بناي آرامگاه سعدي با الهام از عناصر معماري
سنتي ايران ساخته شد؛ بنايي كه از بيرون به شكل مكعب
و داراي 8ستون است .گنبد آن نيز با رنگ آبي الجوردي
و با كاشيهاي فيروزه ساخته شــد .دور تا دور آرامگاه نيز
با 7كتيبه ،مزين به اشعار سعدي شــد .برخي از اشعار از
بوستان ،گلســتان ،قصايد ،بدايع و طيبات سعدي بر آن
نگاشته شده است.
مراسم افتتاح رسمي اين بنا ،روز  ۱۱ارديبهشتماه  ۱۳۳۱با
حضور شاه و همسرش  -ثريا اسفندياري -برگزار شد .در اين
مراسم دكتر محمود حسابي (وزير فرهنگ) ،علياصغرخان
حكمت و شــماري از صاحبمنصبان ،تاجران و شــاعران
شيراز حضور داشتند.اين بنا امروز در جريان زندگي مردم
حضور دارد؛ در سكههاي پانصد ريالي برنزي و اسكناسهاي
يكصد هــزار ريالي ،هــر روز در مقابل ما و مــا دور از او.
نگارنده در اين مورد كتاب «ســفرنامه اوژن فالندن :ايران
در ســالهاي  ،»۱۸۴۰-۱۸۴۱ترجمه حسين نورصادقي
را پيشنهاد ميكند.

بزرگترین پروژه آبی تهران با 5میلیون و 500هزار تومان بودجه آغاز شد

تهران

بهنامآقايوكيل

گروه تهران �������������������������������������������

احسان بهرام غفاری ������������������������������������������������������������������
ابتداي سال ،1331مطالعات گســتردهاي براي ساخت يك سد روي
رودخانه كرج و رســاندن آب آن به تهران شروع شــد .محل اين سد در
23كيلومتري كرج تعيين شد و برآورد هزينه ساخت آن55 ،ميليون ريال
گزارش شد كه پولي بسيار زياد در زمان خود بود .اين طرح تا 2سال بعد در
مرحله تحقيق ماند تا اينكه در مهرماه سال ،1333بانك صادرات آمريكا
مبلغ 50ميليون دالر را به ساخت اين سد تخصيص داد .در نهايت قرارداد
ساخت سد كرج در مهرماه سال 1336بين سازمان سد كرج به نمايندگي

ادامه

احياي اين بنا را داشت .با نظارت نام بزرگي چون علياصغر
حكمت ،عمليات اجرايي در  ۱۳۲۷آغاز شد .بناي قبلي به
كلي تخريب شد .كار بايد به معمار كاربلد و مجربي سپرده
ميشد .از آندره گدار (باستانشــناس و معمار فرانسوي)
درباره ساخت اين بنا نظرخواهي شد اما در نهايت يك سال
بعد ساخت بنا به معمار ايراني محسن فروغي سپرده شد.
مهندس علي صادق نيز همكار او در اين پروژه بود .كارگران
و عملهجات مشــغول در كار نيز همگي اهل شيراز بودند.

معراج قنبري

از طرف سازمان برنامه و شركت موريس نودمن آمريكايي بهعنوان سازنده
سد و مؤسسه هارزا بهعنوان تهيهكننده طرح ،نهايي شد .به موجب اين
قرارداد ،قرار بر اين شد كه طرفهاي آمريكايي ،در مدت 1370روز ،سد
را آماده بهرهبرداري كنند .سرانجام در روز سوم آبانماه سال ،1340سد
كرج بهطور رسمي افتتاح شــد .طبق گزارش رسانهها در روز افتتاحيه،
ارتفاع اين سد 180متر ،طولش در باال 390متر و ضخامت آن هم 30متر
درنظر گرفته و همچنين براي ساخت آن مبلغ 4500ميليون ريال هزينه
صرف شده است.

اولين ستاره

ادامه از صفحه اول
مهمترين نقش و تأثير رئيسفيروز بهعنوان كارگردان را بايد در نپذيرفتن
نظر تهيهكنندگان براي استفاده از بازيگران مشهور و اصرار به حضور ناصر
ملكمطيعي گمنام در نقش اصلي دانست .مهمترين مطلب درباره ولگرد
توسط طغرل افشار ،سينمايينويس شــاخص دهه 30نوشته شد كه
بيشتر مطالبش درباره فيلمهاي ايراني انتقادي بود ولي اين بار با لحني
مثبت سراغ نخستين ساخته رئيسفيروز رفته بود؛ «ولگرد فيلمي است
كه براي نخستين بار در ميان فيلمهاي فارسي وجهتمايزي پيدا نموده
و كمي جنبه هنري يافته گرچه ما نميتوانيم براي آن ارزشي عالي قائل
شويم ولي بايد اذعان كرد كه از لحاظ تكنيك و همچنين طرح موضوع
بهترين فيلمي است كه تاكنون تهيه شده .سوژه فيلم برداشتي از واقعيات

زندگي مردم ايران است و طي جريانات فيلم به نكاتي برخورد ميكنيد
كه آالم زندگي ما از آن سرچشمه ميگيرد ولي عمده ارزش و اهميت
فيلم در تكنيك آن و بهعبارت بهتر در تحولي اســت كه از لحاظ فني
ايجاد شده است( ». ...جهان سينما ۱۴ ،دي  )۱۳۳۱ولگرد از  ۲۶آذر ۳۱
در سينماهاي هما و ديانا اكران ميشود و استقبال مردم از فيلم آنقدر
چشمگير است كه ۴ماه بر پرده دوام ميآورد .فروش ۴۰۰هزارتوماني
ولگرد در اكران تهران ،موفقيتي چشمگير نصيب سازندگانش ميكند.
تهيهكنندگان (محسن بديع ،ســرهنگ فضلاهلل منوچهري و جليل
قديري) سود سرشــاري ميبرند .رئيسفيروز به سرعت فيلم دومش
(لغزش) را كارگرداني ميكند و جايگاه ناصر ملكمطيعي بهعنوان جوان
اول و ستاره سينما در همان گام اول تثبيت ميشود.

«ساعت هشــتونيم صبح امروز لوح مرمري
كه روي آن به خط زرين نام «پروفسور رولن»
نقششــده بود در حضور آقــاي اميني كفيل
شــهرداري تهران ،روســاي ادارات و عدهاي
از محترمين در خيابان ســابق مــوزه ايران به
ديوار عمارت شــركت ملي نفــت ايران نصب
شــد ».اين لوح ســنگي كه پانزدهم شهريور
 ۱۳۳۱در خياباني چندمتري منشــعب شده
از ميدان مشق به ســمت خيابان سيتير و در
كنار مــوزه و كتابخانه ملي ايران نصب شــد،
هنوز در 68ســالگي اين اتفــاق در همانجا
روي ديوار آجر قزاقي و قديمي شــركت سابق
نفت ايران و انگلســتان و ســاختمان شماره
 ۳وزارت خارجه فعلي برقرار اســت ولي كمتر
كســي ميداند اين نامگذاري در پاسداشــت
وكيلي انجام شده كه در دادگاه الهه با كمترين
دســتمزد ،از پرونده ايران دفاع كرد و آن را به
سرانجام رســاند .هانري مارت سيلوي رولن،
سياســتمدار و حقوقدان بلژيكي ،عضو حزب
كارگران و بعدتر سوسيالست بلژيك بود كه در
دورهاي ســناتور و در دورهاي وزير دفاع دولت
در تبعيد اين كشــور شــد .رولن بعد از پايان
جنگ جهاني دوم يعني در ســال ۱۹۴۶وزير
دادگستري و ســال بعد رئيس مجلس سناي
بلژيك و در سال ۱۹۴۸براي وزارت دولت اين
كشور انتخاب شد .اما در سال ،۱۹۵۲درست
زماني كه پرونده شكايت شركت نفت ايران و
انگليس در ديوان بينالمللي دادگســتري در
الهه مطرح شد ،دولت ايران براي اعاده حيثيت
خود به سراغ وكاليي رفت كه ميتوانستند از
پرونده ايران دفاع كنند .گزينه اول پروفســور
ژرژ سل بود كه در فرانســه حقوق بينالملل
تدريس ميكرد و استاد دكتر مصدق نيز بود.
اما ژرژ سل به بهانهاي اين پرونده را نپذيرفت.
حســين مكي البته معتقد اســت فشار دولت
فرانسه باعث انصراف ســل بود .حسين نواب،
سفير ايران در هلند و جالل عبده سراغ رولن
رفتند .او پرونده را پذيرفت و جلسه دادگاه در
۱۹خرداد ۱۳۳۱برگزار شــد .رياست هيأت را
خود دكتر مصدق در دست داشت و مهندس

كاظم حســيبي،اهلليارصالح ،كريم سنجابي،
مظفر بقايي،دكتر محمدحســين عليآبادي،
حسن صدر ،عبدالحسين دانشــپور و عيسي
ســپهبدي ،اعضاي ديگر اين گــروه بودند كه
بعد از چند روز دكتر علي شــايگان نيز به اين
جمع پيوست .پروفســور رولن اليحه و دفاع
ايران را آمــاده كرد و در دادگاهــي كه تا دوم
تيرماه همين سال طول كشــيد ،استدالالت
خود را چنان مطرح كرد كه توانســت دادگاه
بينالمللي را قانع كند كه درخواست انگليس
در گرفتن غرامت و بازگرداندن شركت نفت به
ايران درست نيست و دادگاه به نفع ايران رأي
داد؛ درست همان روزي كه در تهران  ۲۳نفر در
اعتراض به استعفاي دكتر مصدق كشته شدند،
يعني سيام تير .1331
بهدنبال اين ماجرا و بعد از بازگشت دكتر مصدق
به نخستوزيري ،حســين مكي به نمايندگي
از مردم درخواســت كرد خياباني در تهران به
اسم پروفســور رولن نامگذاري شود .پروفسور
رولن براي دفــاع از ايران با توجه به شــرايط
تحريم شديد و مشــكالت اقتصادي ايران در
ســالي كه بدون نفت اداره ميشــد ،دستمزد
ناچيزی برابر  ۱۵۰۰ليــره دريافت كرد .دكتر
مصدق براي تشكر از او 6تخته قالي كه همراه
خود به الهه برده بــود را نيز بــه او هديه داد.
نامگذاري خياباني به اسم او شــايد بخشي از
سپاســگزاري مردم ايران از او بود .خياباني هم
كه انتخاب شد درست در ضلع شمالي شركت
نفت ايران و انگليس قرار داشت كه بعد از خلع
يد انگليسيها ،شركت نفت ملي ايران شده بود.
نكته مهم اين كه هرچند اين خيابان وســعت
چنداني نداشت اما در نزديكي پرديس حكومتي
ميدان مشق و همجوارموزه ملي ايران بود.
به گزارش روزنامه اطالعات ،كفيل شهرداري
نصرتاهلل اميني بعد از نصب لوح جديد خيابان
گفت«:علت اينكه مــا براي ايــن خيابان نام
پروفســور رولن را انتخاب كرديم اين بود كه
در يك طرف خيابان شــركت نفت ملي ايران
قرار دارد كه آقاي پروفســور رولن در دفاع از
ايران در ديوان الهه زحمات بيپاياني كشيدند
و از طــرف ديگر در انتهاي ايــن خيابان موزه
ايران باستان قراردارد كه عظمت ايران را ثابت

چگونه خياباني در تهران به نام پروفسور رولن نامگذاري شد

ميكند و هر جهانگرد يا شــخص مبرزي كه
به ايران بيايد از اين خيابــان عبور ميكند .به
همين جهت خوشــوقتم كه از طــرف قاطبه
اهالي ايران تلگرافي به آقاي پروفســور رولن
مخابره ميكنيم».
او در ادامه ،متن تلگراف را چنين خواند«:جناب
آقاي پروفســور رولن گرچه مدافعات تاريخي
كه آن جناب در دادگاه الهه از حق مقدس ملت
ايران به عمل آورديد هميشه نام جنابعالي را در
خاطر ايرانيان و حتي نسلهاي آينده اين ملت
حقشناس زنده و جاويد خواهد داشت ،معهذا
امروز به پــاس خدمت تاريخــي جنابعالي در
تهران ،خياباني به نام پروفسور رولن نامگذاري
و لوحه مرمر آن از طرف شهرداري تهران نصب
گرديد .خواهشمند است تشكرات اهالي تهران

را قبول فرمائيد .شــهردار تهران ـ نصرتاهلل
اميني» در ادامه اين مراســم مهندس رضوي
كه رئيس اداره پخش شــركت ملي نفت ايران
بود آرزو كرد كه شركت ملي با فروش نفت ،اين
خيابان را يكي از خيابانهاي خوب تهران كند.
هرچند كمتر از يك سال بعد ،اين خوشخيالي
در كودتا رنگ باخــت ،اما نام وكيلي كه از حق
تاريخي مردم براي حفظ ثروت ملياش دفاع
كرد در خياباني در حاشيه بزرگترين گنجينه
تاريخي ايران باقي ماند.

علياكبر شيرواني ���������������������������������������������������������������������������������

نثر
قرين طنز ،رهين شعر

كمتر رهرویي چون توللي زباني شاعرانه داشت و
سجع و قافيه را بهدرستي در نثر استفاده ميكرد

ثمره بگيروببندهاي اواخر دهه  ،20كمكم خود را نشان ميداد و نثر ،هرچه
بيشتر راههايي ميجســت براي نهانگويي .فريدون توللي كه شهره به شعر
بود در چنين زمانهاي ســتون طنزي در نشــريات داشت كه شــعر و نثر را
درهم ميآميخت و كنايههايي سياســي -اجتماعي به هرجايي ميزد .زبان
توللي ،شاعرانه است ،آگاهانه از سعدي پيروي ميكند و عامدانه جاهايي به
پيچيدهنويسي ميل ميكند .توللي كمكار با همين يكي دو اثر منثور ،و البته

فراموش نكنيم با پيروي در راهي كه پيش از اين علياكبر دهخدا گشوده بود،
تأثير بهسزايي در نثر طنز سياسي گذاشت و تا مدتها نويسندگاني بر همين
شيوه مينوشتند و نشاني سعدي را به منتقدان و خوانندگان خود ميدادند.
اما كمتر رهرویي چون توللي زباني شاعرانه داشت و سجع و قافيه را بهدرستي
در نثر استفاده ميكرد .گرچه تأثير جانبي منفي گرايش به نهانگويي ،رواج
افراطي نمادگرايي و سمبليسم در نوشتهها بود.
«از بركت نفت نيز چونان لبن ،كه از آن سرشير و ماست و ديگر لبنيات سازند،
چيزها توان ساخت و هم از آن جمله است موميایي و قطران و قير و روغن فرنگي

كه در علم طبابت وازلين گويند و بر جــاي روغن عقرب در حفرات مجروجه
كان نفت نيز چونان غيرت است كه در جهان بهندرت توان يافت ،چه
چپانند .و ِ
باريتعالي آن نيز چونان آن دگر به جهانيان اندك داده است و هم از اينروست
كه بر سر آن دشمنيها كنند و لشكرها كشند و خونها ريزند و فتنهها انگيزند
و وفور اين نعمت در خاك عجم بدان پايه است كه به هرجا ثُقبهاي زنند ،بتراود
بوكشان ديگر بالد را به مشام رسد و هوس ايشان برانگيزد و بهخود
و گند كند و
ِ
كشد تا بدانجا كه امراي عجم بفريبند و بدرهها دهند و شرافت ايشان بخرند و
پالس استعمار بيفكنند و مشكها پر كرده به خارج فرستند».
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مطبوعات

خط و نشان براي قوام

نشر

«باختر امروز» ؛ حامي مصدق

محمدناصر احدي ��������������������������������������������������������������������
روزنامه «باختر امروز» كه در جريان نهضت مليشدن صنعت نفت،
ارگان رسمي «جبهه ملي» محســوب ميشد و مديريتش را حسين
فاطمي بر عهده داشت و در فاصله سالهاي 1330تا 1332مهمترين
نشريه دوره خودش بود ،بنيادش 18ســال پيش از آغاز دهه 30و در
سال 1312در اصفهان گذاشته شده بود .در آذر اين سال ،شماره نخست
مجله «باختر» به صاحب امتيازي و مديرمسئولي سيدنصراهلل سيفپور
فاطمي در44صفحه با رويكردي ادبي ،علمي و اجتماعي با كاغذ نفيس و
گراورهاي زيبا منتشر شد .در اين مقطع ،نامداراني چون محمدتقي بهار،
سعيد نفيسي و دكتر شفق از جمله همكاران اين نشريه بودند .اين مجله
بيشتر از 2سال عمر نكرد و پس از آن از مهر 1314روزنامه «باختر» در
اصفهان بهجاي آن منتشر شد .به نوشته محمد صدرهاشمي در كتاب
«تاريخ جرائد و مطبوعات ايران»« ،روزنامه «باختر» ابتدا هفتگي و پس
از مدتي هفته[اي] 3شماره انتشــار مييافت تا اينكه قبل از شهريور
1320شمسي محل طبع آن به طهران انتقال يافت و در آنجا بهطور
روزانه منتشر گرديد ».در زماني كه روزنامه هنوز در اصفهان واقع بود،
برادر كوچك نصراهلل سيفپورفاطمي ،حسين فاطمي كه شاگرد دوره
متوسطه بود ،در تهيه و تنظيم روزنامه كمك ميكرد اما به نوشته بهرام
افراسيابي در كتاب «خاطرات و مبارزات دكتر حسين فاطمي»« ،چون
محيط و پيرامون خويش را مطلوب نديد در سال1316عازم تهران شد»
و بهرغم سن اندكش بعد از مدتي مديريت و سردبيري روزنامه «ستاره»
را عهدهدار شد .روزنامه باختر در اين دوره تا سال 1325منتشر شد و
بعد از آن روزنامه باختر امروز در  ۸مرداد  ۱۳۲۸به سردبيري حسين
فاطمي پا به عرصه مطبوعات گذاشــت و در وقايع نهضت ملي شدن
نفت به حمايت همهجانبه از دكتر مصدق پرداخت .شماره شنبه 28تير
 1331اين روزنامه يكي از مهمترين شمارههاي آن است كه به «گزارش
كامل جريانات سياسي 48ساعت اخير» اختصاص داشت .در روزهاي

پنجشنبه (26تير) و جمعه (27تير) ،متأثر از استعفاي دكتر مصدق در
روز چهارشنبه (25تير) در اعتراض به اينكه شاه با تصدي پست وزارت
جنگ توسط وي موافقت نكرد ،رخدادهاي مهمي رقم خورد؛ در روز
26تير ،مجلس شوراي ملي جلسهاي سري تشكيل داد و 42نماينده
حاضر در اين جلسه به احمد قوام براي نخستوزيري رأي تمايل دادند.
در روز 27تير ،شاه در فرماني احمد قوام را مأمور تشكيل هيأت وزيران
كرد و قوام در اعالميهاي شديداللحن گفت «كشتيبان را سياستي دگر
آمد» و از برپايي محاكم انقالبي براي قانونشكنان خبر داد .شنبه كه
شد ،بلوايي راهافتاد؛ 28نماينده مجلس در اعالميهاي از مصدق حمايت
كردند ،جبهه ملــي در بيانيهاي روز 30تيــر را تعطيل عمومي اعالم
كرد ،بازار تهران تعطيل شد و ميان تظاهركنندگان و پليس ز دوخورد
درگرفت؛ در يك كالم ،جو كشور متشنج بود .در اين وضعيت ،مطالبي
كه باختر امروز در شرح وقايع روزهاي گذشته منتشر كرد ،حكم بنزين
روي آتش را داشت .تيتر اول اين شــماره اين بود« :در سراسر كشور
تشــنج و اعتصاب عمومي و تحصن به طرفداري از دكتر مصدق ادامه
دارد» .سرمقاله چنين تيتري داشت« :تنها مصدق مورداعتماد ملت
ايران است» و در آن آمده بود« :با كنار رفتن دكتر مصدق ،ملت ايران
مبارزه را كه براي قطع ايادي اجنبي از امور سياسي و اقتصادي ايران
آغاز كرده همچنان ادامه ميدهد و با هر حكومتي كه بخواهد برخالف
منويات و تصميمات مردم قدمي بردارد شــديدا مخالفت ميكند».
تقريبا تمامي صفحه اول اين شماره ،به خط و نشان كشيدن براي قوام
و همقطارانش اختصاص دارد .جالب است كه در صفحه  6اين شماره،
پاورقي «من وحشت كردم» با ترجمه و اقتباس ذبيحاهلل منصوري به
چاپ رسيده است .كودتاي 28مرداد 1332پايان باختر امروز را رقم زد،
هرچند بعدها روزنامهاي به همين نام به مدد گروهي از هواداران جبهه
ملي منتشر شد كه بيشتر به حزب توده گرايش داشت و مواضعش با
روزنامه اصلي متفاوت بود.

فكاهی
كسي كه خربزه
ميخورد پاي
لرزش هم ميشينه!

شروان اميرزاده ���������������������������

مجله توفيــق در 23مرداد 1331اين
كاريكاتور را با اين توضيح «به مناسبت
وضع خراب مالي انگليس در اثر قطع
نفت ايران» منتشر ميكند.

تئاتر

اتحاديه تئاتريها

با انتشار ماهنامه تئاترنخستين حركتهايصنفي در نمايش ايرانشكل ميگيرد
مهرداد رهسپار ����������������������������������������

در سال 1331يكي از مهمترين نشريات تئاتر در
ايران منتشر ميشود .صاحب امتياز اين نشريه
مهدي اميني است اما چند شماره از آن بهعنوان
ضميمه روزنامه دوســتي منتشــر ميشود كه
صاحب امتياز آن عطااهلل زاهد است .اهميت اين
ماهنامه كار صنفي آن اســت .اين نشريه ارگان
اتحاديه هنرپيشگان ايران است كه با هدف مقابله
با سانسور ،اين نشريه را منتشــر ميكنند .اين
نشريه امكان بازتاب خبرها و گسترش مطالبات
صنفي اهل تئاتر در شهرستانها را تقويت ميكند
و گروههاي تئاتري بسياري در شهرستانها ازجمله رشت و شيراز را به تئاتر تهران پيوند ميدهد .مطالب اين
نشريه از حيث توجه به تئاتر روز جهان نيز اهميت بسيار دارد و بيشك بايد آن را نخستين نشريه تخصصي
تئاتر در ايران دانست .ترجمه مطالبي درباره بازيگري نظير «ژست و ميميك» يا «تكنيك استانيسالوسكي»،
مطالبي درباره تكنيكهاي نمايشنامهنويسي ازجمله شخصيتپردازي و طرح و معرفي نمايشنامهنويسان
جهان از تئاتر يونان باستان تا شكسپير و معاصراني چون پل ربسون ،معرفي كارگردانان تئاتر ايران ازجمله
سيفالدين كرمانشــاهي ،محمود ظهيرالديني و هايك كاراكاش و مطالبي از اين دست باعث ميشود كه
اين نشريه همه ويژگيهاي يك نشريه تخصصي را داشته باشد؛ نشريهاي كه سعي دارد تئاتر روز ايران را
به گذشتهاش متصل كرده و براي آينده آن نيز برنامهريزي صنفي و حتي سياسي داشته باشد .اما آخرين
شماره اين نشريه در ارديبهشت  1332منتشر شده و تا سالها پس از توقف انتشار آن نشريهاي نظير آن
منتشر نميشود.

زنان

سياستمدار

بهدنبال
وحدت شرق

سيدحسينفاطمي
 ۲۷مهر  ۱۳۳۱وزير امورخارجه شد

شاعر رادیکال

زندخت شیرازی در سال 1331درگذشت

ستایش یگانه ���������������������������������������������
زندخت شیرازی ،روزنامهنگار ،شاعر ،نویسنده
و از پیشگامان جنبش زنان ،در سال  ۱۲۸۸در
خانوادهای از طبقات باالی شــیراز متولد شد.
پدرش از بازماندگان خاندان سلطنتی زندیه
بود و مادرش با اینکه تحصیالت کمی داشت
اما یار و یاور دخترش بود .او در ده ســالگی در
حالی که هنوز در دنیای کودکی خود ســیر
میکرد ،مجبور به ازدواج اجباری شــد که به
طالق انجامیــد .زندخت در ســال  ۱۳۰۶در
هجده ســالگی «مجمع انقالبی نســوان» را
بنیاد گذاشت و در ســال  ۱۳۱۰نشریهای به
نام «دختران ایران» را با هدف آگاهی دادن به
زنان در شیراز منتشر کرد.
مطالب ایــن نشــریه را اخبــار فعالیتهای
فمینیستی سایر کشورهای دنیا ،مطالب ادبی
و سرمقالههایی از زندخت تشکیل میداد .او در
مقاالتش نظریههای فرودستی بیولوژیک زنان
را رد میکرد و همچنین زنان را تشویق میکرد
که خواســتهها و حقوق خود را با جســارت
پیگیری کنند.
پس از چند سال به دلیل نامناسب بودن شرایط
راهی تهران شد و بدون داشتن امکانات مادی
کافی در میدان فردوســی اتاقــی اجاره کرد
و انتشار نشــریه دختران ایران را پی گرفت.
شــعرهای زندخت نمونــهای از گرایشهای

ثبت تاريخ چاپ سنگي در ايران

ندا زندي تاسيس دانشگاهها و افزايش شمار باسوادان و اربابان قلم ،محركي بود تا چاپخانهداران
و صاحبان نشر دست به تجهيز و تغيير ابزار و امكانات بزنند؛ اما استفاده از اين تجهيزات نياز به دانش
داشت و ديگر تجربه صرف كافي نبود .اسماعيل دميرچي كه تجربه كار در چاپخانههاي مختلفي چون
تابان ،علمي ،بانك ملي و روزنامه اطالعات را داشت ،آموزش در اين حوزه را بسيار ضروري ميدانست
و چه بسا به همين دليل هم بود كه خودش در اين راه پيشقدم شد .تجربيات او در زمينه چاپ سبب
شد كه دوران خدمت سربازياش را در چاپخانه ارتش سپري كند و سپس در سال 1339در نخستين
مدرسه چاپ و حروفچيني مرتضي نورياني (پدر صنعت نوين چاپ در ايران) استخدام شود .او در ادامه
مسير حرفهاي خود به آموزش و مشاوره درخصوص چاپ در سراسر كشور همت گمارد و بهمدت
20سال در چاپخانههاي كيهان و نورياني فعاليت داشت و بارها براي كسب تجربيات بيشتر به خارج
از كشور رفت .دميرچي براي ماندگاري اين آموزشها و همچنين تكميل تاريخچه اين صنعت دست
به قلم برد و آثار مهمي تاليف كرد .كتاب «تاريخ چاپ سنگي» جزء نخستين كتابهايي است كه به
موضوع چاپ سنگي در ايران ميپردازد« .آشنايي با صنعت چاپ» نيز يكي ديگر از آثار مهم اوست.
دميرچي در 85سالگي در شهريور 97چهره در نقاب خاك كشيد.

حميدرضا محمدي �������������������������������������������������
«تمام سعي و كوشش را ما داريم كه با همسايگان
بهترين روابط حسنه را داشته باشيم ...ما با عراق
ساليان دراز روابط دوســتانه داريم و ميل داريم
اين روابط حفظ شود ،بهشرط آنكه روابط دوستانه
متقابل باشــد ». ...اين را سيدحسين فاطمي در
شماره 19اسفند در1331روزنامه متبوع خود ،باختر
امروز نوشت .او در دهماهي كه وزير امورخارجه ايران
بود ،بسيار به عراق توجه داشت و اين ،موضوعي
كمترگفتهشده در كارنامه او است.
ماجرا به پس از قطع رابطه سياسي ايران با انگليس
برميگردد و اينكه انگليس كوشيد عراق را بيش از
پيش زمين بازي خود كند و حتي به تحريك ايل
سنجابي در غرب كشور دست زد.
در همين راســتا او از فرصت استفاده كرد و هفتم
ارديبهشــت ،1332در رأس يك هيأت پنجنفره
به آنجا رفت و در جشــن تاجگذاري ملك فيصل
دوم شركت كرد .اســتقبال مردمي از فاطمي و
هيأت ايراني اما بيسابقه بود؛ چنانكه مسير نجف
تا كوفه مملو از جمعيت بود و با شــعارهايي چون
«يحييالحسين فاطمي» و «يحييالمصدق» آنها
را موردتوجه قراردادند .علما هم البته آنها را مورد
تفقد قراردادند.
دكتر مصدق هم در پي تعميــق نفوذ ايران در آن
ســرزمين بود تا جنبشهاي ملي را در خاورميانه
تقويت كند تا ايده «وحدت شــرق» شكل بگيرد
و فاطمي در همين سفر ،با سفراي لبنان ،سوريه،
عربستان ،مصر و اردن مالقات كرد و حتي سفير
اردن به افتخار او ضيافت شــام ترتيب داد .جز
اين ،حمايت از اعراب فلسطين و همچنين كمك
به حركتهاي آزاديخواهانــه در تونس ،الجزاير و
مراكش ،وفاق اعراب با ايران عليه دول استعمارگری
چون انگليس و فرانسه موردتأكيد قرارگرفت.
همچنين براي تقويت نقش ايران ،حسين نواب را
كه پيشتر در الهه بود ،به سفارت ايران در بغداد
منصوب كرد.
در اين همگرايي ،البته فاطمي چون معتقد بود «به
حكم اصول طبيعي و جغرافيايي بحرين جزء خاك
كشور ايران است» ،همهجا حقانيت تاريخي ايران
را گوشزد ميكرد.

شاگرد خلف نورياني

موسیقی

مخالفنويس

انتشار ماهنامه موزيك ايران

حسين عصاران ���������������������������������������������������������������������������������������������
در خرداد سال ۱۳۳۱شمار ه اول ماهنامه«موزيك ايران» به صاحبامتيازي
و مديرمسئولي بهمن هيربد به بازار آمد .جدا از مطالب معمول شدهاي چون
سرگذشت موســيقيدانان داخلي و خارجي ،نت و كالم ترانههاي روز ،مرور
مباحث علم موسيقي ،مكتبشناسي و سازشناسي و ...مؤلفهمتمايز و شاخص
اين ماهنامه را ميتواند رويكرد انتقادي هيأت تحريريه نسبت به وضعيت كلي
موسيقي ايران و پيگيري ،تحليل و نقد مباحث ملموس روز موسيقي دانست.
حضور نويسندگاني چون ساسان ســپنتا ،روحاهلل خالقي ،محمود خوشنام،
عليمحمد رشيدي و بازتاب نظرات انتقادي آنها درباره پسندها و ديدگاههاي
رسمي نســبت به موســيقي ،وضعيت آموزش هنرســتان و آموزشگاههاي
خصوصي ،كيفيت برنامههاي راديو و تلويزيون و اداره هنرهاي زيبا و ،...در كنار
پاسخدهيهاي پيوسته موســيقيدانان مختلف ،از نحلههاي فكري متفاوت،
به يكديگر ،فضاي اين ماهنامه را نســبت به ديگر نشريات تخصصي موسيقي
پس و پيش خود (كه بيشتر رويكردي محافظهكارانه نسبت به مسائل روز موسيقي داشته و دارند) متمايز كرده است .موزيك ايران
از خرداد  ۱۳۳۱تا مرداد  ۱۳۳۶با سردبيري عبدالحميد اشــراق و پس از آن هم با عليمحمد رشيدي و مدتي هم با ساسان سپنتا و
مسعود پورفرخ تا انتهاي سال ۱۳۴۴ادامه كار داد تا باكيفيت درخور توجهي بازتابدهنده فضاي حاكم بر موسيقي ايران و گفتمانها
و نگرشهاي رايج در آن باشد.

مطبوعاتخارجی

مخالفتبريتانياباپيشنهادمصدق

بحران نفت از نگاه والاستريت ژورنال

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

روزنامه والاستريت ژورنال در تاريخ 9اوت 18( 1952مرداد )1331
در خبري به پيشنهادهای سرســختانه ايران براي مذاكره با بريتانيا
پرداخت و پيشبيني كرد كه پيشــنهادهاي نفتي ايران از ســوي
بريتانياييها به سردي پاسخ داده شود .به نوشته اين روزنامه ،بريتانيا
آماده اســت تا دوباره گفتوگوهاي نفتي خود بــا دكتر مصدق را از
سر بگيرد اما نه با شــرايطي كه نخستوزير ايران تعيين كرده است.
بریتانياييها بهاحتمال زياد اين پيام را با لحني ديپلماتيك به تهران
ارسال خواهند كرد .اين پيام كه به تهران در هفتههاي آينده ارسال
خواهد شد ،پاسخ قطعي بريتانيا به پيشنهادهاي ايران براي مذاكره
درباره مناقشه بر سر شركت نفت انگليس و ايران است .جديدترين
يادداشت دكتر مصدق صبح روز گذشته زماني به بريتانيا رسيد كه
دولتهاي لندن و واشنگتن در حال مذاكره براي بررسي راهكاري در
جهت مقابله با تغييرات سريع در صحنه سياسي تهران بودند .ايران
در جديدترين يادداشت خود پيشنهاد مذاكره مستقيم با بريتانيا بر
لونيم اخير را داده است .در اين يادداشت به
سر مناقشه نفتي يكسا 
اين مسئله اشاره شده كه اگر بريتانيا پيشنهاد گفتوگوهاي مستقيم
نفتي را نپذيرد يا در مذاكرات مستقيم پيشرفتي حاصل نشود ،حل
اختالف ميان دو كشور بر سر ملي شدن صنعت نفت به دادگاهي در
ايران ارجاع شود.
اصالحيه :در شــماره  41اين ويژهنامه ،مورخ 25شهريور  ،1399نام نويسنده ســتون «مطبوعاتخارجي» به اشتباه
محمدناصراحدي درج شده بود كه صحيح آن آرشنهاوندي است.

تجسمی
فمینیســتی رادیکال در ایران بود .او ،عالوه
بر نوشــتن مقالــه در «دختران ایــران» ،در
روزنامههایــی همچــون «حبلالمتین» نیز
مینوشت .مشــکالت جســمی و مالی و نیز
ســنگاندازیها و مخالفتهای شدیدی که
علیه او میشــد ،کار او را به افسردگی کشاند
و در نهایت در ســال  ۱۳۳۱در  ۴۳ســالگی
درگذشت .شــعر زیر نمونهای از اشعار برابری
خواهانه اوست.
کار تجارت از چه معنی کار زن نیست؟
کار صناعت با چه منطق کار من نیست؟
کفش زنان را از چه رو زن خود ندوزد؟
زن از چه جراح و طبیب جان و تن نیست؟
پس خواهرانم تا به کی بیکاره هستید؟
تنها برای عشق مردان چیره دستید؟

فرانسويبانفوذوپسرنخستوزير

آغاز رياست محسن فروغي بر دانشكده هنرهاي زيبا

حافظ روحاني ��������������������������������������������������������������������������
محسن فروغي ،دومين فرزند پسر محمدعلي فروغي (ذكاءالملك) در
دومين دوره نخستوزيري پدرش در دوره رضاشاه براي تحصيل به فرانسه
فرستاده شد و بعد در دوره خانهنشيني پدر در نيمه دوم دهه 1310با اخذ
مدرك معماري از مدرسه هنرهاي زيبا پاريس يا همان بوزار در سال1316
به ايران بازگشت .احتماال نفوذ پدر تأثير مستقيمي بر زندگي او داشت.
چنانچه خودش هم درگير سياست شــد و مقامهاي سياسي گوناگوني
را نيز تجربه كرد .چنانچه در دورهاي كوتاه پيش از پيروزي انقالب وزير
فرهنگ و هنر و وزير علوم بود .محسن فروغي ،مؤسس نخستين مدرسه
عالي معماري در ايران بود و بعد از ادغام مدرس هاش در هنركده هنرهاي
زيبا به سازوكار اين نهاد وارد شد .او نه فقط يكي از معماران ناظر بر بناي
نخستين ساختمانهاي دانشكده بود كه گفته ميشد در دوره ده ساله
رياســت آندره گدار بر دانشــكده او علناً رئيس بود .در سال 1331اما او
بهطور رسمي به رياست دانشكده هنرهاي زيبا منصوب شد .با انتصاب او
به رياست دانشكده هنرهاي زيبا بعد از آندره گدار ،سنتي در دانشكده بنا

شد كه هنوز هم ك موبيش به جا مانده است .براساس اين سنت جز ادواري
كوتاه ،رياست دانشكده هنرهاي زيبا برعهده معماران قرار داده شده است.
محسن فروغي تا سال 1341رئيس دانشكده هنرهاي زيبا ماند و در اين
سالهوشنگسيحونبهجايشنشست.علناًتازمانپيروزيانقالبسنت
رياست معماران بر دانشكده هنرهاي زيبا حفظ شد؛ سنتي كه نام فرانسوي
پرنفوذ و پسر نخستوزير سابق را در ذهن متبادر ميكند.

