
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 پيوســته اند و 
»شجرياني« شــده اند و شجرياني بودن ســلوكي است كه 
چند نسل امتداد داشته. ســلوكي كه راه درازي مي طلبد، 
از تصنيف هاي عمومي آغاز مي شــود و تا گوشه هاي بلند 
آواز او امتداد مي يابد. راه دراز شجرياني  بودن از صفحه هاي 
موسيقي و اجراهاي راديويي و نخستين شاهكارهاي او در 
دهه50 آغاز مي شود و در كاســت هاي دهه60 و70  ادامه 
پيدا مي كند تا مي رســد به ســي دي ها و دي وي دي ها و 
مجموعه هايي كه به عصر آنالين رســيده اند و امروز بيش 
از همه در شــبكه هاي اجتماعي دست به دست مي گردند. 
كم نيســتند اجراهاي محفلي و قديمي اســتاد كه به مدد 
شبكه هاي اجتماعي به گوش عموم رسيده اند. 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 تازه اي از اثري فراموش شده را نشوند، 

روزي نيست كه به شمار شجرياني ها افزوده نشود.
      

شــامگاه دوم اســفند وقتي شايعه شــوم درگذشت استاد 
محمدرضا شجريان منتشر شد، ســاعتي نگذشته بود كه 
انبوه دوستداران او به حوالي بيمارستان جم آمدند. راه بندان 
و ازدحام آدم ها بود كه بيداد مي كرد. خبرهاي ضد  و نقيض 
مي رسيد، شجرياني ها نگران بودند، آواز مي خواندند، گريه 
مي كردند، يكي ديگري را دلداري مي داد و... منتظر بودند كه 
پزشكان يا يكي از اعضاي خانواده بيايد و خبري از سالمتي 
استاد بدهد. در ميان جمعيت همه جور آدمي يافت مي شد، 
از استادان پيشكسوت آواز ايراني تا عموم مردمي كه از دور 
و نزديك آمده  بودند. شجرياني  بودن محدود به طيف و نسل 
و جماعت خاصي نيســت، زن و مرد و پير و جوان و مؤمن و 
سكوالر و روشــنفكر و عامي برنمي دارد. اما خيل زيادي از 
حاضران نگران را جوانان تشكيل مي دادند. جواناني كه سن 
شماري از آنها به آخرين كنسرت شجريان هم قد نمي داد. 
آنها نسلي اند كه در سال هاي اخير، يعني درست زماني كه 
استاد سال هاي بيماري را مي گذراند، به جمع شجرياني ها 

پيوسته  اند.
نســل تازه طرفداران شجريان كساني هســتند كه او را در 
سال هاي اخير در شــبكه هاي اجتماعي شــناخته اند و به 
آوازهاي او گوش ســپرده اند. هر بار كه خبر ناخوش احوالي 
او منتشر مي شــود، هر بار كه او به بيمارستان مي رود، قلب 

دوستداران او به لرزه درمي آيد، هر بار 
كه خيلي ها از سر استيصال و دلتنگي 

گوشه اي ازآثار را منتشر مي كنند، مجالي است براي افزوده 
شدن به خيل دوستداران شجريان.

فرارسيدن ايام مبارك هفته 
دفاع مقدس، بهانه ای اســت 
برای گراميداشــت ياد و نام 
شهدای واال مقام ايران و اسالم 
و همچنين بازانديشــی در 
روش و منشی كه با تاسی به 
آموزه های انقالب و امام عزيز توانست با خلق حماسه های 
ماندگار طی 8 ســال دفاع جانانه؛ امنيت را برای مردم 

ايران به ارمغان آورد. 
امــروز همگان می دانيــم برقراری امنيــت پايدار برای 
همه شــهروندان، يكی از مهمترين وظايف هر ساختار 
حكومتی و از ضروريات توســعه پايدار برای هر كشــور 
اســت. امنيت و احســاس امنيــت، به صــورت فردی 
برای اكثريتی از جامعه قابل تامين شــدن نيســتند و 
فقــط در يك تالش و مشــاركت جمعی و در بســتری 
 از اعتمــاد اجتماعــی می توان بــه آنها دســت يافت. 
تجربه كشور ما در ايام دفاع مقدس شاهد مهمی در تاييد 
اين مدعاست. كشور ما به مدت 8 ســال درگير جنگی 
نابرابر شد كه ا ز جانب قدرت های منطقه ای و جهانی بر 

ايران انقالبی تحميل شد. 
در طول اين 8 سال نه فقط استان های مرزنشين كشور كه 
بسياری ديگر از شهرهای كشور آماج حمله و بمباران های 
رژيم بعثی عراق قرار گرفتند. همگان می دانســتند كه 
كشور ما از حيث تكنولوژی های نظامی و قدرت تجهيز 

نيرو در موضعی نابرابر با دشمن بعثی قرار دارد. 
اما وجود همبستگی اجتماعی ناشی از آرمان های انقالب، 
ايــن تهديد بزرگ را بــه فرصتی عظيم بــرای اكثريت 
 جامعه برای شــكوفايی و دفاع جمعــی از امنيت خود 

بدل نمود.
تا جايی كه فوج جوانان كشور، فرد فرد خود را فدای امنيت 
و آرامش جامعه نمودند. در جنگ جلــوه هايی ديدنی از 
اعتماد ميان مردم وجود داشــت كه همين مسئله باعث 
شد حتی در سخت ترين لحظات جنگ، كمتر افرادی به 
اين مسئله فكر كنند كه امنيت شان را جدا از جمع دنبال 
كنند. سيل رزمندگانی كه متناسب با اقتضائات فرهنگ 
ايثار، فداكاری و شهادت راهی جبهه های نبرد می شدند، 
نظام تعلقات جمعی ای داشتند كه به آنها كمك می كرد 
 خود را در پيوند بــا جامعه تعريف كنند و نــه جدا از آن. 
بــه هميــن دليــل در كل دوران جنــگ مــا شــاهد 
 ايثــار و مشــاركت همگانــی در تامين امنيــت پايدار 

كشور بوديم. 
هر كســی به ســهم خود، خودش را در پيوند با ديگران 
تعريف می كرد و همين مســئله نيــروی عظيمي را در 

جامعه ايجاد كرد كه توانســت در 
برابر تجاوز دشمن مقاومت كند و با 

 عقب راندن دشمن متجاوز در نهايت امنيت را برای همگان 
تامين كند. 
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 بيش از نيم قرن كارنامه هنری محمدرضا شجريان روايت های 
بسياری دارد، روايت هايی كه بسياری از آنها در طول اين سال ها 
مكتوب شده اند و بسياری ديگر در سينه دوستداران و همكاران 
او مانده اند.  برای ويژه نامه 80ســالگی محمدرضا شجريان به 

سراغ نسل آخر شــاگردان او رفته ايم.  
كسانی كه در سال های پختگی و كمال 

اســتاد، در محضر او آواز آموخته اند و از نكته هايی كه او درباره 
تاريخ آواز ايرانی گفته، بهره های بسيار برده اند. 
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پشت جبهه
 نگاه متفاوت 

 به 8سال دفاع مقدس
در پرونده ويژه همشهري 

چشم روايت گر
نظرسنجي از چهره هاي عكاسي 

درباره عكسي ماندگار

سيمرغ و خاكريز
كدام بازيگران ارزنده ترين 
جوايز جنگي را گرفته اند؟

من »اين جنگ« 
راپسنديدم

بهترين فيلم هاي جنگي4دهه 
اخير در سينماي ايران 

نگاهيادداشت
مرتضي كاردر  ؛ روزنامه نگارپيروز حناچي ؛ شهردار تهران

 دفاع مقدس؛ ايثار جمعي 
براي دفاع از امنيت

شجرياني ها
در ستايش استادبزرگ آواز ايران و سلوكی كه چند نسل 

امتداد داشته است

نزول بورس روي 
موج عوامل سه گانه

تركیب استارتاپی 
فناوري با دفتر مشق

استارتاپ Bakpax توانسته است 
در دوران  كرونا فناوري را با شيوه 
سنتی دفتر و كتاب براي آموزش 

مجازي گره بزند

 مصائب اداره كشور
 با كسري بودجه

پاسخ علي مروي، اقتصاددان به 
10پرسش همشهري
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جشن نامه ای برای سالروز تولد  استاد محمدرضا  شجريان 
داستان هايي از كارگاه های آواز استاد به روايت شاگردانش

آغاز هفته دفاع مقدس را گرامي مي داريم

جهان آمریکا     را پس زد
 سازمان ملل، اروپا و روسيه ادعاي آمريكا را 

درباره بازگشت تحريم هاي شوراي امنيت رد كردند

حماسه قصر

لوله تانك ها در برق آفتاب مي درخشــيد. 
صدها تانك. بي رحم و مغرور نشسته بودند جامعه

در بلندي. در ارتفاعات ســياوانه. درست 
باالي سر شهر. شهِر تنها نه، آن روزها قصرشيرين، عروس 
كرمانشاه بود. سياوانه همان بلندي هاي سرسبزي بود كه 
قصرشــيريني ها در طلوع و غروب هر روز پنهان شــدن 

آفتاب را در پس آن تماشا مي كردند.
 نيمه مرداد 59، شــهر نفس هاي آخرش را مي كشــيد. 
توپخانه دشمن اما نفسش چاق بود، مي كوبيد، مي دريد 

و مي سوزاند.
بلندي هاي ســياوانه در آتش درنده اي شعله مي كشيد و 
آه از نهاد مردم بي دفاع بلند مي شد. 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 كشتزارهايش. 160هزار هكتار مرتع و كشتزار زبانه 
مي كشيد. نخل ها در نخلســتان ايستاده مي سوختند 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 
زادگاه شــان نمي كندنــد. چشــم جوان ها از خشــم 
كاســه خون شــده بود. بمانند؟ با دســت خالي، جلوي 
 آن همــه تــوپ و تانــك، كــه چــه كننــد؟ بروند؟ 

مگر مي شود.
 مادران شــيون مي كردند و ضجه شــان گوش فلك را 
كر مي كرد. اصال چرا تا به حال شــهر را ترك نكرده اند؟ 
جوان ها به رگ غيرت شان برخورده، شال به كمر بسته اند، 
آماده اند كه بروند تا پاي مرگ. آنها جگرگوشــه هاي اين 

مادران بي قرار بودند.

40سال پيش، آن 40 و چند نفر
40سال از آن روزها گذشته. زن ســالخورده اي روبه روي 
حسينيه نشسته و منتظر اســت درها باز شود و به روضه 
برود. مي گويد: »پايم را در يك كفش كردم. ماندم. آخرش 
محمدرضا مجبور شد با من بيايد. مرا رساند به كرمانشاه 
منزل فاميل مان. بعد شــبانه تركم كرد و بازگشت. پسر 

17ساله ام را بعد از آن هيچ وقت نديدم. «
-پسرتان شهيد است يا مفقود االثر؟

- هيچ كدام. او جاويداالثر است.
شــايد محمدرضا جزو آن 40و چند نفر بوده؛ گروهي از 
جوان ها كه روايت مقاومت  شان را كارمند بازنشسته اداره 
برق قصرشيرين نقل مي كند: »بعثي ها 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 مي كردند و زبان شان، زبان توپ بود 
و خمپاره. با چشم آنها را مي ديديم؛ گاهي چشم در چشم. 
اما شهر هنوز زير پوتين آنها نرفته بود. سردسته شان يك 
جوان بود كه آن گروه را تشكيل داد. 40و چند نفر بودند. 
وارد ژاندارمري و پادگان هايي مي شدند كه متروكه بود تا 
مسلح شوند. همين گروه كوچك 15روز خواب و خوراك را 
از ارتش بعثي گرفتند؛ شب ها به آنها پاتك مي زدند، تانك ها 
را با نارنجك منفجر مي كردند، افسران عراقي را مي كشتند 
و... . آنها با اين كارها تالش مي كردند تا آنجا كه ممكن است 
اجازه ندهند دشمن وارد شهر شــود. فقط40و چند نفر 
بودند، اما عراقي ها از دست شان عاجر شده بودند. آخرش 
بعثي ها خانواده هايي 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 به خاطر 
مي آورد: »تهديد كردند اگر اين مجاهدان را لو ندهيد به ازاي 
مرگ يك عراقي يكي از شما ها را خواهيم كشت. همان شب 

يك افسر عراقي به دست اين گروه كشته شد. فرداي آن روز 
در ميدان مرزباني دوباره خانواده ها را جمع كردند و به آنها 
پيشنهاد دادند كساني كه از شهر دفاع مي كنند را معرفي كنيد 
و گرنه يك نفر را خواهيم كشت. همه، آنها را مي شناختند، اما 
كالمي نگفتند. در آخر يك افسر عراقي كودك 5ساله اي را از 

آغوش مادرش جدا كرد و به رگبار بست.«
بعد از اين ماجرا، جوانانــي كه مقاومت مي كردند، متوجه 
شدند جنگ، جنِگ نامردي است و به اجبار عقب نشيني 
كردند. وقتي شهر كامال تخليه شد، دوباره آمدند و تا پاي 

جان ايستادند. 

دهاِن بسته
همــه از شــهر رانــده شــدند. نفربرهــاي دشــمن در 
كوچه پس كوچه ها جوالن مي دهند. يك ارتش روي شــهر 
تنها اسلحه كشيده. اواخر شهريور 59 است. دشت ذهاب هم 
سقوط كرده و دشمن هواي تهران در  سر دارد. بعثي ها ظهر 
سي و يكم شهريور 50 كيلومتر ديگر پيشروي مي كنند و به 
شهرستان سرپل ذهاب مي رسند. پچ پچ مي كنند كه شام را 
بايد در كرمانشاه اردو بزنند. نايب و خانواده اش از قصرشيرين به 
سرپل ذهاب پناه برده بودند. او وقتي نيروهاي نظامي را از فاصله 
دور مي بيند به خانواده اش مژده مي دهد كه نيروي تازه نفس 
به سمت مان مي آيد به زودي به شــهرمان، به قصرشيرين 
بازمي گرديم: »خودي نبودند. اشتباه كردم. نزديك كه شدند 
پرچم عراق را ديديم. دنيا بر سرمان آوار شد. آمدند با تانك وسط 
شهر. هر جواني كه كارت پايان خدمت سربازي در جيبش بود را 
تيرباران و شهيد كردند. مي گفتند سرباز خميني است. همان 
روز پيرمرد چوپاني را به ديوار دوختند با رگبار دوشكا. جرمش 

چه بود؟ به خاطر دوربين شــكاري كه 
همراه داشت، او را هدف گرفتند. فرمانده 

عراقي كه دستور آتش را داد مي گفت اين مرد جاسوس است.
مثل آب خوردن افراد را به شهادت مي رساندند.«

 محمدصادق خسروي عليا
خبرنگار

ادامه در 
صفحه10

 صلح شهری
در گرو امنيت زنان

 اينجا قربانيان 
راوي جنگند

 گزارشي از آدم ها و حال
و هواي موزه صلح تهران

ابهــام در مــورد نحــوه اجراي 
سياســت هاي حمايتــي، پايان 
موعد تسويه اعتباري كارگزاران 
و پايان ســال مالي شركت هاي 
ســرمايه گذاري، حجم عرضه را 

در بورس افزايش داد

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

ادامه در 
صفحه آخر

ادامه در 
صفحه17

80سالگی  يك صدا
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 سفره هاي
 آب زيرزميني 

فقيرتر مي شوند
ســازمان جنگل ها: كمك هاي 
صندوق توسعه ملي براي اجراي 
طرح هاي آبخيزداري در 2سال 

اخير نصف شده است 

5

14

اهداء
خونسالم
اهداء
زندگي

ضا اكبري
طرح: محمدر



2 دوشنبه 31 شهریور 99  شماره 8043 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

 ختم غائله ماشه؛ سازمان ملل، اروپا و روسيه ادعاي آمریكا را 
درباره بازگشت تحریم هاي شوراي امنيت رد كردند

   گوترش: سازمان ملل نمي تواند در زمينه اظهارات 
آمريكا اقدامی انجام دهد

   جوزپ بورل: تعهدات برجامي لغو تحريم ها همچنان 
برقرار هستند

   ظريف خطاب به ترامپ: پمپئو شعار »عظمت را به 
آمريكا برگردانيم« را دستمايه خنده جهان کرده است

در حاشيه سياست

  داليل کاهش مشارکت انتخاباتي
اسماعيل شــجاعي، فعال سياسي با اشاره به 
كمرنگ شــدن نقش نهادهاي دمكراتيك و 
پررنگ شدن نقش نهادهاي انتصابي به ایسنا 
گفت: در فضاي سياسي فاقد احزاب قدرتمند 
هستيم، تنها گعده هایي داریم كه ميان مردم 
نفوذي ندارند و نتوانســتند از اقشار مختلف 
جامعه یارگيري و آنان را با خود همراه كنند. 
نتيجتا وقتي چندبار مــردم مي بينند نتيجه 
مشــاركت آنها در انتخابات نتيجه معقولي به 
همراه ندارد احساس مي كنند حضورشان در 
انتخابات نتيجه اي ندارد و رغبتي به مشاركت 

در انتخابات از خود نشان نمي دهند.

  ضربه اصالح طلبان تقلبي به اصالحات
یــك چهــره اصالح طلــب دربــاره حضور 
اصالح طلبــان تقلبي در جریــان اصالحات 
گفت: اصالحات هميشه بيشــترین ضربه را 
از ناحيه كســاني كه منافع مادي و سياســي 
خــود را در عرصه اصالح طلبي، جســت وجو 
مي كردنــد، خورده اســت. به گــزارش برنا، 
غالمرضا انصاري افزود: یكــي از تالش هایي 
كه باید هم اصالح طلبان اصيل و هم توده هاي 
اجتماعي بــه آن توجه كنند، این اســت كه 
تشخيص اصالح طلبان واقعي از اصالح طلبان 

منفعت طلب را مورد توجه قرار دهند.

  سناريوي احمدي نژاد براي اخراج خود 
از مجمع تشخيص!

محمدحســن  قدیري  ابيانه، فعال سياســي 
اصولگرا، در باره مصاحبه اخير احمدي نژاد با 
رادیوفردا گفت: هيچ مقام حكومتي اي مجاز به 
مصاحبه با رسانه هاي فارسي زبان بيگانه نيست 
و این كار تخلفي آشكار است. حتي در دوره اي 
كه ایشان هم رئيس جمهور بود این ممنوعيت 
براي صاحب منصبان نظام و خود دولتي ها یا هر 
كسي مصاحبه مي كرد اعمال و با آنها برخورد 
مي شــد. مخصوصاً اینكــه احمدي نژاد عضو 
مجمع تشخيص مصلحت اســت و به همين 
دليل چنين تخلفي از ســوي او به هيچ وجه 
قابل قبول نيست. به گزارش اعتمادآنالین، او 
تصریح كرد: به نظر مــن محمود احمدي نژاد 
عمداً این كارها را مي كند تا از مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اخراج شود و پس از آن در پي 
مظلوم نمایي و كارهاي عوام فریبانه برود و به 
زعم خودش بتواند خود را نزد مردم مطرح كند.

جهان آمریکا را پس زد

صبــح یكشــنبه پيش بيني هــا درباره 
سرنوشت مكانيسم ماشه به همان شكل و ديپلماسي

با همان نتيجه اي كه همــه انتظار آن را 
مي كشيدند، محقق شــد. فرایند بازگشت تحریم هاي 
ســازمان ملل عليه ایران كه آمریكایي ها از یك ماه قبل 
كليد زده بودنــد به دليل بي محلي شــوراي امنيت به 
مســيري ســوق یافت كه آمریكایي ها مجبور شدند 
درنهایت به صــورت یكجانبه آن را اعــالم كنند و البته 

اعتراض بي سابقه اي را به جان بخرند.
مایك پمپئو، وزیر امور خارجه آمریكا بامداد دیروز مدعي 
شد كه با فعال سازي مكانيسم ماشه، تحریم هاي سازمان 
ملل عليه ایران از سر گرفته خواهد شد. مایك پمپئو گفته 
است اگر سازمان ملل متحد نتواند تحریم ها را اجرا كند، 
این موضوع »پيامدهایي« خواهد داشــت. او همچنين 
گفت: آمریكا متعهد مي شود كساني كه تحریم هاي ایران 

را نقض مي كنند، مجازات كند.

منطق قلدري
براساس توافق هسته اي كه 5سال قبل امضا شده بود، 
تحریم هاي تسليحاتي ایران 27مهر امسال تمام مي شد. 
دولت ترامپ كه وعــده پاره كردن برجــام را داده بود، 
از ســال 97تحریم هاي یكجانبه آمریكا را بازگرداند و 
بازگرداندن تحریم هاي تسليحاتي ایران، آخرین تيري 
بود كه او مي توانســت با اعمال آن، برجــام را به ورطه 

نابودي بكشاند. 
مایك پمپئو از یك سال قبل كارزاري را براي ممانعت 
از لغو تحریم تســليحاتي ایران به راه انداخته بود كه در 
مرحله اول تالش او براي صدور قطعنامه تمدید تحریم 
تسليحاتي با مخالفت 13عضو شوراي امنيت به شكست 
انجاميد و در مرحله دوم هم 13عضو شــوراي امنيت 
با شــكایت آمریكا از ایران و فعال كردن سازوكار حل 
اختالف موجود در برجام مخالفت كردند؛ تا اینكه پمپئو 
مدعي شود براساس برجام و قطعنامه 2231اگر شوراي 
امنيت ظرف یك ماه نتواند درباره تحریم تســليحاتي 
ایران تصميم گيري كند، خودبه خود تحریم هاي قبلي 
برمي گردد و آمریكایي ها پس از 30روز ادعا كردند كه 

این اتفاق افتاده است. 

این قاعده قلدري آمریكا موضوعي بود كه محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه كشورمان در برنامه گفت وگوي 
ویژه خبري به آن اشاره كرد و گفت: »آمریكا یك قاعده 
قلدري دارد كه همواره از آن اســتفاده كرده و اینجا هم 
ممكن است از آن اســتفاده كند و ما نمي توانيم دیگر 
كشــور ها را مجاب به همراهي با خود كنيم. اما جامعه 
بين الملل باید تصميم بگيرد كه دربرابر این قلدري چه 
عكس العملي نشان دهد؛ چراكه ممكن است این قلدري 
آمریكا روزي به ســوي هركدام از همان كشور ها نشانه 
رود؛ مثل پروژه نورداستریم آلمان كه هم اكنون آمریكا 
در تالش است تا از همين روش قلدرمآبانه براي فشار در 

این پروژه استفاده كند.

پاسخ ايران به منطق قلدري چه مي تواند باشد؟
یكــي از مهم تریــن قطعنامه هایي كه آمریــكا ادعاي 
بازگشت آن را دارد، قطعنامه 1929است كه ذیل فصل 
هفتم منشور ملل متحد صادر شد و ایران را یك تهدید 
براي صلح و امنيت بين الملل معرفي كرد. در آن قطعنامه 
از كشورهاي جهان خواسته شده بود همه هواپيماها و 
كشتي هایي كه با ایران مرتبط هستند، مورد بازرسي قرار 
بگيرند. از طرفي همه كشورها ملزم بودند اجراي قطعنامه 
را به تناوب به كميته تحریمي كه توسط دبيركل سازمان 
ملل ماموریت یافته بود، گزارش دهند و با صدور قطعنامه 
2231همه قطعنامه هاي قبلــي ازجمله 1929ملغي 
شدند. با این حال به نظر مي رسد آمریكایي ها در راستاي 
ادعاي خود بــراي احياي قطعنامــه 1929به زودي با 
فضاسازي هاي تبليغاتي اقداماتي را براي بازرسي و حتي 
توقيف هواپيما ها و كشتي هاي تجاري و نفت كش هاي 

ایران آغاز كنند. 
كمال خرازي، رئيس شــوراي راهبردي روابط خارجي 
در این رابطه تأكيد كرده اســت: ایران براســاس ماده 
51 منشور سازمان ملل متحد درباره حق ذاتي دفاع از 
خود مجاز است بي درنگ پاسخي قاطع به هرگونه اقدام 
تجاوزكارانه آمریكا به بهانه بازگشت قطعنامه هاي لغو 
شده در قطعنامه 2231 بدهد. آنها مي دانند كه ایران در 
دفاع از حقوق خود مطلقا كوتاه نمي آید و این را بارها در 

عمل به اثبات رسانده است.
محمدجــواد ظریف، وزیر امور خارجه هم شنبه شــب 
درباره احتمال اقداماتــي از طرف آمریكا، گفت: آمریكا 
اگر بخواهد اقدامات اینچنيني انجــام دهد با واكنش 

ایران روبه رو خواهد شد. ما معتقدیم آنچه آمریكایي ها 
در این زمينه مطرح مي كنند بيشتر یك ژست سياسي 
است، ولي رسما نيز اعالم مي كنيم كه اگر آمریكایي ها 
بخواهند چنين اقداماتي را انجام دهند، این اقدام راهزني 
دریایي است كه ما با آن برخورد مي كنيم و آمریكا مسئول 
عواقب آن است. او در عين حال با بيان اینكه آمریكایي ها 
احتماال تالش مي كنند كه ادعاها و اقداماتي را براساس 
قطعنامه 1929 انجام دهند، خاطرنشــان كرد: از نظر 
جامعه بين المللي قطعنامــه 1929 وجود ندارد. رفتار 
آمریكایي ها درست مانند یك فرد قداره بند است كه سر 
كوچه ایستاده و مي گوید براي اینكه از كوچه عبور كنيد 
باید 10 تومان به ما بدهيد. ظریف عالوه بر اینكه آمریكا را 
فاقد وجاهت براي بازگرداندن تحریم هاي ایران دانست، 
یك بار دیگر اروپا را به دليل عمل نكردن به تعهدات خود 

مورد شماتت قرار داد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه كشورمان دیروز در 
تویيتی نوشت:  جهان می گوید هيچ یك از تحریم های 
شورای امنيت بازنگشته است. او با اشاره به اظهارات مایك 
پمپئو در دورانی كه مدیریت سازمان جاسوسی آمریكا را 
برعهده داشت نوشت:  اما آقای »ما دروغ گفتيم، ما تقلب 
كردیم، ما سرقت كردیم« كل جهان را كه از زندگی در 
دنيای موازی او امتناع می كند، به تنبيه تهدید می كند. 
ترامپ باید پيش از آنكه پمپئو شعار تبليغاتی اش )عظمت 
را به آمریكا برگردانيم( را بيش از این به دستمایه خنده 

جهان بدل كند، مسيرش را تغيير دهد.

وزارت خارجه: عواقب خطرناك دارد
وزارت امور خارجه كشــورمان در بيانيــه اي در رابطه 
با ادعاي آمریكا مبني بر بازگشــت تحریم هاي ایران، 
تأكيد كرد: وزیر امور خارجه آمریكا خود نيز مي داند كه 
ادعایش در مورد بازگشــت تحریم هاي شوراي امنيت 
بي اساس، باطل و فاقد هرگونه اثرگذاري قانوني است و 
لذا به روش مألوف خود اقدام به تهدید و ارعاب كشورها 
به وضع تحریم هاي ملي فرامرزي عليه آنان كرده است 
كه خود بهترین گــواه اعتراف آمریكا به شكســت در 
حركتش در شوراي امنيت است. جمهوري اسالمي ایران 
تأكيد مي  كند چنانچه آمریكا رأسا یا با همكاري معدود 
دست نشانده هاي خود اقدامي در راستاي این تهدیدات 
انجام دهد با واكنش جدي مواجه خواهد شد و مسئول 

تمامي عواقب خطرناك آن خواهد بود.

   سفارت انگليس: به برجام پایبندیم

سفارت انگليس در تهران در پي ادعاي دولت 
آمريكا در صفحه توييترش نوشــت: 3کشور 

اروپايي کماکان مصمم به اجراي کامل قطعنامه ۲۲3۱ شــوراي امنيت 
هستند که در سال ۲۰۱۵ برجام )توافق هسته اي( را تأييد کرد.

   گوترش: اقدامي نمي كنم

آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل روز شنبه به شوراي امنيت اين سازمان گفت که 
نمي تواند اقدامي در زمينه اظهارات آمريكا مبني بر اينكه تمام تحريم هاي سازمان 
ملل عليه ايران بازگردانده شده اند، انجام دهد؛ چراکه »موجب ايجاد ابهام پيرامون 
اين مسئله خواهد شد«. گوترش در اين باره در نامه اي به شوراي امنيت، گفت: اين 

امر موجب ايجاد ابهام خواهد شد که آيا روند )اعمال تحريم ها( آغاز شده است و آيا انقضاي تحريم ها هنوز به 
   فرانسه: لغو تحریم هاي ایران ادامه داردقوت خود باقي هستند يا نه؟

نيكــوالس دو ريويري، نماينده فرانســه در 
ســازمان ملل درباره حمايت تروئيكاي اروپا 

)آلمان، فرانسه و انگليس( از برجام نوشــت: تروئيكاي اروپا هنوز به 
اجراي کامل برجام پايبند است. اين تنها راه رو به جلو براي کنترل کردن 
برنامه هسته اي ايران اســت. نماينده فرانسه در ادامه نوشت: همچنان 
لغو تحريم هاي ســازمان ملل عليه ايران ادامه دارد و ايران نيز هنوز به 

تعهداتش پايبند است.

   بورل: آمریکا عضو برجام نيست

 جوزپ بورل، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در بيانيه اي گفت: همانطور که در 
بيانيه روز ۲۰ آگوست من و در بيانيه رئيس جلسه کميسيون مشترك پس از جلسه 
روز اول سپتامبر ۲۰۲۰ اشاره شد، آمريكا طبق فرمان رياست جمهوري اين کشور 
در تاريخ ۸ ماه مه سال ۲۰۱۸ به طور يكجانبه به مشارکت در برجام)توافق هسته اي( 

پايان داده و پس از آن در هيچ فعاليت مرتبط با برجام شرکت نكرده است. بورل در اين راستا افزود: بنابراين، 
آمريكا نمي تواند يك کشور مشارکت کننده و عضو در برجام درنظر گرفته شود و نمي تواند روند بازگرداني 
تحريم هاي سازمان ملل را تحت قطعنامه ۲۲3۱ شوراي امنيت )سند قانوني توافق هسته اي( آغاز کند؛ بنابراين، 

تعهدات لغو تحريم ها تحت برجام همچنان برقرار هستند.
   روسيه: آمریکا كر شده است

ديميتري پوليانسكي، معاون نماينده روسيه در 
سازمان ملل در پيامي توييتري درباره تالش ها و 

اقدامات اخير آمريكا عليه ايران در سازمان ملل، نوشت: بسيار دردناك 
اســت که ببينيم چنين کشــور بزرگي خود را اينطور تحقير کرده و با 
هذيان گويي لجوجانه اش با ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل مقابله 
مي کند. ما همگي به وضوح در  ماه آگوست گفتيم که ادعاهاي آمريكا براي 
فعال کردن مكانيسم بازگرداني سريع تحريم ها عليه ايران غيرقانوني است. 
آيا واشنگتن ناشنواست؟ وزارت خارجه روسيه هم تأکيد کرد: شوراي 
امنيت سازمان ملل اقداماتي را که منجر به از سرگيري تحريم هاي پيشين 
عليه ايران مي شود، نپذيرفت. کاري که واشنگتن انجام مي دهد، چيزي 

بيشتر از اجراي يك نمايش نيست. اجراي اين نمايش موفقيت آميز نبود.

   E3: اقدام آمریکا قانوني نيست

3کشور اروپايي آلمان، فرانسه و انگليس در بيانيه اي تأکيد کردند: فرانسه، آلمان 
و انگليس به خاطر دارند که آمريكا در ۸ ماه مه سال ۲۰۱۸ با خروج از اين توافق، به 
مشارکت در آن پايان داد. پس بنا براين اظهاريه دريافت شده از سوي آمريكا که به 
اعضاي شوراي امنيت داده و گفته شده براساس پاراگراف ۱۱ قطعنامه ۲۲3۱ شوراي 

امنيت است، از تأثير قانوني برخوردار نيست؛ از اين رو، هر تصميم يا اقدامي که براساس اين روند يا نتيجه آن 
در پيش گرفته شود نيز وجاهت قانوني نخواهد داشت. اين 3کشور عالوه بر اين گفتند: هدف ما حفظ اختيار و 
تماميت شوراي امنيت سازمان ملل است. تروئيكاي اروپا )آلمان، فرانسه و انگليس( کامال به اجراي قطعنامه 

۲۲3۱ شوراي امنيت که سند قانوني توافق هسته اي است، پايبند  است.

رئيس جمهور در نخستين واكنش رسمي به 
تصميم خودسرانه آمریكا مبني بر بازگرداندن دولت

تحریم هــاي ســازمان ملــل عليه ایــران و 
بي اعتنایي دنيا به این تصميم گفت: ســي ام شهریور سال 
1399 به عنوان یك روز به یادماندني در تاریخ دیپلماسي ما 
خواهد بود. آمریكا به عنوان یك كشور زورگو در سطح جهان 
تالش سرسختانه اي براي تحميل مجدد تحریم هاي شوراي 
امنيت عليه ملت ایران آغاز كــرد و مخصوصا روندي كه در 
ماه هاي اخير و در یك ماه گذشته دنبال مي كرد، امروز به نقطه 
شكست حتمي خود رسيد. پاسخ رئيس جمهور متوجه بيانيه 
و تفسير به  رأي روز شنبه وزارت خارجه آمریكا درباره بازگشت 
رسمي تحریم هاي ایران براســاس قطعنامه2231شوراي 

امنيت سازمان ملل بود. 
حسن روحاني با بيان اینكه فشار حداكثري  آمریكا در بخش 
سياســي و حقوقي به انزواي حداكثري آمریكا تبدیل شده 
اســت، گفت: به عنوان رئيس جمهوري ایران اعالم مي كنم 
كه اگر آمریكا بخواهد از قلدري خود اســتفاده كند و حرف 
نادرستي كه مي گوید »من توانستم قطعنامه ها را برگردانم« 
كه هيچ كس این حرف را قبــول ندارد در مقام عمل بخواهد 
اقدامي انجام دهد، حتما با پاســخ قاطع ما مواجه مي شود 
و كامال روشن اســت كه ایران زیر بار قلدري آمریكا درهيچ 

مقطعي نرفته و در این مقطع هم در برابر آمریكا ایستادگي 
خواهد كرد.

3بار شكست در شوراي امنيت
شب قبل از این سخنان روحاني، محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه كشورمان نيز در یك برنامه تلویزیوني از امنيتي سازي 
به عنوان مهم ترین راهبرد سياست خارجي آمریكا عليه ملت ها 
از سال91ميالدي یاد كرد كه تنگناسازي اقتصادي نيز از دوره 
اوباما، رئيس جمهور پيشين این كشور به آن افزوده شده است. 
روحاني نيز همسو با این سخنان یادآور شد: فشار حداكثري 
آمریكا عليه ملت ایران در بخش سياسي و حقوقي تبدیل به 
انزواي حداكثري آمریكا تبدیل شــده است. امروز در جهان 
دیپلماسي همه شاهد هستند در یك ماه گذشته آمریكا 3بار 
پياپي دچار شكست در شوراي امنيت شده است. یعني همان 
جایي كه آمریكایي ها فكر مي كردند شــوراي امنيت نقطه 

قوت آنهاست.

تقدير از اعضاي شوراي امنيت
به گزارش پایگاه اطالع رساني ریاست جمهوري، رئيس جمهور 
همچنين در تقدیر از تصميم شــوراي امنيت سازمان ملل 
متحد به خاطر ایستادگي در مقابل آمریكا گفت: شيوه اي كه 
شوراي امنيت اتخاذ كرده یك شيوه ارزشمندي بود؛ یعني 
شــيوه بي اعتنایي به تقاضا و نامه آمریكا بود و اینكه شوراي 
امنيت هيچ جلسه اي براي درخواست آمریكا تشكيل نداد. 
این بهترین شــيوه اي بود كه این ســازمان در برابر آمریكا 
اتخاذ كرد. روحاني افزود: من در اینجا الزم مي دانم از اعضاي 
شوراي امنيت كه در برابر درخواست غيرقانوني و غيرمنطقي 
آمریكا در ماه آگوست و سپتامبر ایستادگي كردند، از اندونزي، 
رئيس قبلي شوراي امنيت و نيجر، رئيس فعلي شوراي امنيت 
به خاطر ایستادگي آنها در برابر حركت هاي غيرقانوني آمریكا 
قدرداني كنم. همچنين از روســيه و چين كه با استحكام و 
باقدرت در برابر بي منطقي آمریكا، هم در مقاطع قبلي و هم در 
این مقطع ایستادگي كردند هم به عنوان كشورهاي دوست، 
قدرداني كنم و همچنين از ســایر اعضاي شــوراي امنيت، 
كشورهاي اروپایي و ســایر كشورها و همه 12-13 كشوري 
كه از ایران حمایت و در برابر آمریكا ایســتادگي كردند، باید 
قدرداني كنم. رئيس شــوراي عالي امنيت ملي كشــورمان 
همچنين در تشریح بخش دیگري از سياست ایران  در مقابل 
تصميم اخير آمریكا گفت: یك بار دیگر به 1+4 اعالم مي كنم، 
درصورتي كه 5 كشــوري كه امروز در توافق هسته اي باقي 
ماندند به همه توافق و اصولي كه در این توافق متعهد شدیم، 

عمل كنند ما هم به طور كامل به تعهد خودمان برمي گردیم.

روحاني: آمریكا در بازگشت تحریم هاي شوراي امنيت شكست خورد

اگر آمریكا در مقام عمل بخواهد اقدامي انجام دهد حتما با پاسخ قاطع ما مواجه مي شود
روز به يادماندني در تاريخ ديپلماسي

11 تعهد اروپا به ایران چه بود؟
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشــورمان ضمن انتقاد از رفتار اروپايي ها در 
ماجراي برجام به سازوکار شكايت ايران از عدم تعهد آمريكا به برجام اشاره کرد و 
گفت که در روند اجراي ماده 36برجام اروپايي ها ۱۱تعهد به ايران داده بودند. درواقع 
اروپا بعد از خروج آمريكا از برجام بيانيه اي صادر کرد و ضمن دعوت از ايران براي ادامه 
تعهدات خود ۱۱مورد را براي جبران خسارات خروج آمريكا از برجام ليست کرد که 
در ادامه به آن پرداخته مي شود، اما اروپايي ها پس از يك سال عمال هيچ اقدامي در 

اجراي تعهدات خود نكردند.
۱  حفظ و ارتقاي روابط گسترده تر اقتصادي در حوزه هاي مختلف با ايران.

۲  حفظ و استمرار کانال هاي مؤثر مالي براي تعامل با ايران.
3  تداوم صادرات نفت و ميعانات گازي، محصوالت نفتي و پتروشيمي.

4  تداوم روابط حمل ونقل دريايي )از جمله کشتيراني و بيمه(، زميني، هوايي و ريلي.
۵  تقويت پوشش هاي اعتبار صادراتي.

6  حمايت روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادي که با ايران تجارت مي کنند؛ به ويژه 
شرکت هاي کوچك و متوسط که شاکله اصلي بسياري از اقتصاد ها محسوب مي شوند.

7  تشويق سرمايه گذاري هاي بيشتر در ايران.
۸  حمايت از کنشگران اقتصادي در سرمايه گذاري ها و ديگر فعاليت هاي تجاري و 

مالي که با يا در رابطه با ايران انجام مي دهند.
9  گردهم آوردن کارشناســان بخش دولتي و خصوصي، ازجمله از طريق تقويت 

شورا هاي تجاري.
۱۰  حمايت عملي از تجارت و سرمايه گذاري در ايران

۱۱  حمايت از شرکت ها در برابر آثار فراسرزميني تحريم هاي آمريكا
پس از انتشار بيانيه آمريكا مبني بر بازگشت قطعنامه هاي قبلي عليه ايران، باز هم 
همه طرف هاي اصلي از سازمان ملل گرفته تا شوراي امنيت و حتي متحدان اروپايي 

آمريكا اعالم کردند هيچ اتفاقي قرار نيست بيفتد.

ث
مك

 اسماعيل سلطنت پور
خبرنگار
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   »امــــنيت« در صدر 
شــاخص هاي تعيين كننده 

كيفيت زندگي شهرها
امنيت درصدر شاخص هاي 10گانه 
تعيين كننــده كيفيــت زندگي در 
شــهرها قرار دارد. هرچه احساس 
امنيت در شــهرها باالتر باشــد، 
شهروندان براي زندگي در آن رغبت 
بيشــتري نشــان مي دهند. مجله 
اكونوميست در رتبه بندي امن ترين 
شــهرهاي دنيا هرســاله گوشه 
چشمي به اصلي ترين شاخص يعني 
امنيت شخصي دارد. اين هفته نامه 
با درنظر گرفتن اين اصل اساســي 
در زندگــي شــهروندان، در كنار 
ديگر شاخص ها، هرساله امن ترين 
شــهرهاي دنيا را معرفي مي كند. 
جالب است بدانيد سال گذشته واحد 
اطالعات اكونوميســت )EIU( در 
بررسي هاي خود عالوه بر فاكتورهاي 
زيســت محيطي به »انعطاف پذيري 
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 مي كند. بر اين اساس، توكيو 
براي سومين ســال پياپي با اقتدار 
روي پله نخست امن ترين شهرهاي 
جهان ايستاد و سنگاپور و اوزاكا در 
رده هاي دوم و ســوم قرار گرفتند. 
به اين ترتيب، آمستردام، سيدني، 
تورنتو، واشنگتن، كپنهاگ، سئول 
و ملبورن در رده چهارم تا دهم اين 
جدول تكيه زده اند. به نظر شما روزي 
مي رسد كه شهري از ايران هم بتواند 
در رتبه های باالی اين فهرست قرار 

بگيرد؟

اكثر مردم به محض دیدن یا 
خوانــدن واژه »صلــح«، گزارش

عبارت »جامعه اي به دور از 
جنگ و خشونت« در ذهنشــان تداعي 
مي شود. جامعه آرماني كه افراد به خوبي و 
خوشي و به دور از هرگونه ستيزه جویي در 
كنار هم زندگي مي كنند. در ظاهر چنين 
تصوري درست اســت، اما صلح تعاریف 
متعددي دارد كه دوري از خشونت فقط 
بخش كوچكي از آن اســت. دوســتي، 
محبت، عشــق، صفا و صميميت، همه و 
همه در تعریف صلح جاي مي گيرند. تصور 
چنين جامعه اي قطعا در ذهن زیباست، 
اما در دنياي عيني و واقعي شاید رؤیایي 
بيش نباشــد. رؤیایي كه به ظاهر دست 

نيافتني است، اما غيرممكن نيست.
 در این بين، توسعه شهرنشيني نيز باعث 
شده تا تعریف صلح سخت تر از پيش بشود 
و به شــاخص هاي دیگري پيوند بخورد. 
نخستين شــاخص امنيت است و شهري 
واژه صلح را مي تواند همراه داشته باشد كه 
اغلب محدوده هاي آن امن باشد؛ به ویژه 
براي كودكان، ســالمندان، توان یابان و 
البته زنــان. اینكه هم اكنــون مدیریت 
شــهري طرح ارتقاي امنيت در محله ها 
را به صورت پایلــوت از منطقه10 تهران 
و با محوریت افزایــش امنيت براي بانوان 
كليد زده، در واقع گام مهمی را در پایتخت 
برداشته است؛ اقدامي دشوار كه نيازمند 

همراهي همه نهادهاست.

صلح يعني داشتن آرامش شهري
برقراري و ایجاد صلح نيــاز به ابزارهایي 
چون همراهي و همدلــي تك تك مردم 
دارد و در این ميان زنان جامعه نقش بسزا 
و سهم بيشتري دارند. زنان هر چند قشر 
آسيب پذیرتر جامعه محسوب مي شوند، 
اما تربيت كودكان در كانــون خانواده را 
به  عهده دارند و قرار است همين كودكان 
آینده كشــور را رقم بزنند. بنابراین، اگر 
زنان در جامعه صلح را تجربه نكنند، حس 
امنيت نخواهند داشت و در نتيجه اعتماد 
به نفسشان را از دســت مي دهند. تربيت 
نسل آینده به دست چنين زناني، جامعه را 
دچار تزلزل مي كند و در چنين جوامعي 
تعریف صلح در نوشــته ها باقي مي ماند و 

نمود عيني نمي یابد.

پس روز جهاني صلــح مي تواند بهانه اي 
باشــد براي مرور مفاهيــم و تعاریف آن 
و آموختن آنچــه ما را براي رســيدن به 
صلح واقعي یعني تجربه زندگي در كمال 
آرامش فردي و محيطي در شــهر كمك 

مي كند.

عزت نفس زنان در سايه صلح
بنفشه حيرت نگاري، روانشناس باليني

كلمــه صلح در 
ادبيــات قدیم 
تهران به معناي 
آشــتي است و 
به همين دليل 
در مقابــل واژه 
جنگ و آتش قرار مي گيــرد. اما این معنا 
و مفهوم به مرور زمان گســترده شــده و 
امروز به شرایطي گفته مي شود كه افراد 
در محيطي به دور از دغدغه و در آرامش 
زندگي كنند. البته واژه هاي دیگري چون 
دوســتي، آرامش، همزیستي، مشاركت، 
زیبایي، رهایي، شادي و گفت وگو و رعایت 
حقوق دیگران و حتــي پذیرش تفاوت ها 

معنا و مفهوم صلح مي دهد.
صلح در جامعه كنوني دروني و محيطي 
اســت. صلح درونــي رســيدن فردیت 
انسان هاســت بــه آنچه دوســت دارند 
و مي خواهند برســند؛ به عبــارت دیگر، 
یعني رسيدن به تعالي. براي تحقق صلح 
دروني 3مرحلــه یا گام نياز اســت. گام 
اول خودشناســي و خودآگاهي، گام دوم 
برقــراري ارتباط مؤثر با دیگــران و قدم 
ســوم هم یادگيري شــيوه هاي درست 

حل مسائل.
تمام پهنه هستي و همه موجودات نيازمند 
صلح هستند و در مورد زنان كه در طول 
تاریخ به نوعي قشــر ضعيف محســوب 
مي شــدند و همواره زیر ســلطه بودند، 
اهميت بيشتري دارد. صلح در همه افراد 
یك جامعه و كشــور منجر به شكوفایي 
و رشد انســان مي شــود و وقتي زنان به 
خودشناسي برســند و آنچه را هستند، 
بپذیرند یعني به صلح مي رسند و همين 
امر منجر به عزت نفس و اعتماد به نفس 

مي شود.
صلح دروني منجر به رشد توانمندي هاي 
بالقوه مي شود و در نهایت افراد با اعتماد 
به نفس مي تواننــد امنيت و آرامش را در 
جامعه و شهر برقرار كنند. به همين دليل 
صلح دروني اگر نباشد قطعا صلح محيطي 

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

صلح شهری در گرو  امنيت زنان

با تصویب طرحي در پارلمان شهري
توسعه زيرساخت هاي گردشگري 

تهران شتاب مي گيرد

 در روزي كه اعضاي شوراي 
شــهر تهران 8تذكر پيش از 
دســتور داشــتند، پارلمان 
شــهري پایتخت به 2طرح رأي دادند؛ یكي براي سرعت دادن به 
ساماندهي و توسعه زیرساخت هاي گردشگري پایتخت از طریق 
الحاقيه درباره نحوه پرداخت هزینه هاي ساخت وســاز پروژه هاي 
گردشــگري به ویژه هتل ها و دیگري براي معرفي ميراث فرهنگي 
و طبيعي شــهر از طریق ایجاد رمزینه كــد )QR CODE( روي 
المان هاي شهري. تصویب این طرح ها در جلسه دیروز شوراي شهر، 
در نهایت امور مربوط به گردشگري و ميراث فرهنگي و طبيعي شهر 
را رتق و فتق مي كند. اما در نخستين دستور جلسه دیروز، اعضاي 
شوراي شهر تقویم جلسات پارلمان شــهري تهران در نيمه دوم 
سال را به تصویب رساندند. براساس این طرح، دوفوریتي كه ابتدا 
كلياتش رأي آورد، شوراي شهر تهران روزهاي یكشنبه و سه شنبه 
هر هفته جلسه خواهد داشــت. همچنين با پيشنهاد محمدجواد 
حق شناس، از این پس در روزهاي سه شنبه كه به بررسي پرونده 
باغ ها اختصاص دارد، شوراي شهر زماني را هم به موضوع نامگذاري 
معابر و خيابان هاي شهر اختصاص خواهد داد. درنهایت این دستور 
با اكثریت آراي اعضاي شــورا رأي آورد. پيش از این شوراي شهر، 
به غير از روزهاي یكشــنبه هر هفته، با همه گيری كرونا روزهاي 

سه شنبه را به صورت یك هفته در ميان جلسه داشت.

رأي شورا به طرح يك فوريتي 
اعضاي شوراي شهر تهران در دومين دستور جلسه دیروزشان یك 
فوریت طرحي را به تصویب رساندند كه براساس آن ساماندهي 
و توسعه تاسيسات گردشــگري در شهر تهران ســریع تر انجام 
خواهد شد. یك فوریت طرح الحاق عنوان عوارض افزایش ارزش 
قانوني ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري در بند »د« مصوبه 
ساماندهي و توسعه تاسيسات گردشــگري در شهر تهران با 15 
امضا روي ميز بررسي شوراي شهر قرار گرفت. در جریان بررسي 
این طرح، حســن خليل آبادي به عنوان رئيــس كميته ميراث 
فرهنگي شوراي شهر در دفاع از این یك فوریت صحبت كرد و در 
نهایت، اعضاي شوراي شهر بدون هيچ مخالفتي، به یك فوریت 

»الحاق عنوان عوارض افزایش ارزش قانوني 
ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري در 

بند »د« مصوبه ساماندهي تاسيسات گردشگري در شهر تهران« 
رأي دادند.

مسير براي دوچرخه ها هموار شود

ماشــين دارم اما حوصله اینكه ساعت ها پشــت چراغ قرمز در 
ترافيك بمانم، نــدارم. به همين دليل دوچرخــه بهترین گزینه 
براي فرار از ترافيك است. البته نباید مانند موتورسواران قوانين را 
زیر پا گذاشت و سبب اغتشاشات ترددي در معابر شد. دوچرخه 
اگر درست و بجا و البته با رعایت اصول فني استفاده شود، قطعا 
مي تواند بهترین وســيله حمل ونقل باشد. شــاید دوچرخه هاي 
موجود در بازار خيلي شــرایط خوبي براي انجام كارهاي روزمره 
به ویژه انجام خریدهاي روزانه نداشته باشند، اما مي توان با كمي 
خالقيت، دوچرخه را به یك وسيله حمل ونقل و خرید محبوب و 

دوست داشتني تبدیل كرد.
این روزها همين وسيله دو چرخ ساده به دليل نداشتن دود، خيلي 
مورد توجه قرار گرفته اســت. ســبك زندگي مردم آسيب هاي 
جدي و حتي جبران ناپذیري به محيط زیست وارد كرده و افزایش 
آالینده ها نفس همه را به شماره انداخته است؛ معضلي كه متوليان 
و مدیران شهري هم نتوانستند براي رفع  آن راهكار مناسبي بيابند 

و ارائه دهند.
اگر همه مــردم به حقوق شــهروندي خود عمل كننــد و براي 
رفت وآمد مسافت هاي كوتاه مدت از این وسيله حمل ونقل بي دود 
استفاده كنند، قطعا شــاهد آســمان پاكي در كالنشهر تهران 

خواهيم بود.
در كنار حقوق شهروندي كه افراد به عنوان دوچرخه سوار باید به 
آن احترام بگذارند، مدیران شهري هم وظایفي دارند كه مهم ترین 
آن ایجاد مسيرهاي هموار و بهبود بخشيدن به زیرساخت هاست. 
فراهم كردن دسترسي آسان به این وسيله حمل ونقل پاك و ارائه 
تســهيالت ویژه براي ترغيب مردم به اســتفاده از دوچرخه هم 

مي تواند تأثيرگذار باشد.
متأسفانه وضعيت معابر در اكثر نقاط شهر تهران به گونه اي است 
كه پياده به سختي راه مي رود، چه برسد به كسي كه از دوچرخه 
استفاده مي كند؛ انگار در دهه هاي گذشته به پيوست هاي مربوط 
براي پياده روي و دوچرخه ســواري در شهرسازي اصال توجهي 

نشده است.
مدیران و متوليان شــهر براي رســيدن به یك نتيجه مطلوب و 
ترویج استفاده از دوچرخه در ميان مردم، چاره اي جز فراهم كردن 
بسترهاي اوليه و مهم تر از همه مسير هموار براي پا به ركاب شدن 
ندارند. در این ميان، بدون شك اگر شهروندان همراه تر شوند نيز 
جدیت احداث مسيرهاي ویژه دوچرخه  به نظرم افزایش مي یابد. 
اگر مطالبه گري استفاده از وســيله  نقليه اي پاك، بيش از پيش 
شــكل بگيرد مدیران شــهري هم براي ایجاد یك نياز ضروري، 
راغب تر می شوند تا هزینه كنند. البته جدا از این هم رانندگان باید 
با مالحظه اینكه ممكن است امروزه دوچرخه سواري در خيابان ها 

در حال تردد است، رانندگي كنند.

مريم معمار
بانوي دوچرخه سوار خيابان 17شهریور

زيباسازي زيرگذرها با طرح هاي هنرمندان 
مدیرعامل سازمان زیباسازي شــهر تهران گفت: با پيشنهاد شــهردار، فراخواني خطاب به 
هنرمندان داده شده تا طرح هاي خود را براي ساماندهي بصري زیرگذرهاي شهر ارائه دهند 
و پس از تكميل فرایند دریافت طرح هاي هنرمندان، براســاس بهترین آنها براي زیباسازي 

زیرگذرها اقدام مي كنيم.
برزین ضرغامي در گفت وگو با ایرنا همچنين با اشاره به شيوه نامه رنگ شهر تهران گفت: طبق 
شيوه نامه ما نيز جداول معابر رنگ زده نمي شود چراكه از یك سو عمر بتن را كم  مي كند و از 
سوي دیگر تهيه رنگ هزینه گزافي بر شهر تحميل مي كند. بتن رنگي خنثي در شهر دارد و در 

كالنشهرهاي جهان نيز دیگر جداول بتني رنگ آميزي نمي شود.
او ادامه داد: واقعيت این است كه كتابچه و شيوه نامه رنگ در شهر تهيه شده و ما براساس آن 

عمل مي كنيم و به مناطق نيز اعالم كردیم كه دیگر جداول بتني را رنگ نكنند.
ضرغامي با بيان اینكه برخي جداول معابر تهران در دوره هاي مختلف رنگ آميزي شده كه بر 
اثر تابش نورخورشيد و بارش ها در طول زمان پوست پوست شده  است، گفت: مجبوریم تا به 

این جداول رنگ مجدد بزنيم تا زیبایي بصري آنها حفظ شود.
به گفته وي چند وقتي است كه جلسات شوراي رنگ  در مناطق برگزار مي شود و كارگروه ها در 

این زمينه تشكيل شده تا شيوه نامه رنگ واحدي در پایتخت اجرا شود.

 مجيد جباري
خبرنگار
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صفحه 7
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مهم ترين اقدامات 
براي ارتقاي احساس 
امنيت زنان در تهران

نور و روشنايي

آلودگي ديداري

رفع فضا هاي خالي

رويت پذيري مكان

نظارت اجتماعيرفع ازدحام

ايجاد نظارت اجتماعي

فرم فضا

دسترسي حمل و نقل عمومي

كيفيت و امنيت پياده روها

تنوع كاربري و فعاليت

رفع تاريكي، كم نوري و توزيع نامناسب سامانه 
روشنايي در تمامي معابر مانند خيابان، كوچه، پل 

عابر پياده، پل هاي سواره و زيرگذر

ايجاد خوانايي در فضا 
از طريق نصب تابلوهاي 

مسيريابي

ايجاد دسترسي مناسب و راحت 
به خدمات حمل ونقل عمومي  

از بين بردن شكاف و محل هاي مخفي 
شدن، كنج ها، فضاهاي بدون كاركرد و 

همچنين موانع كاهش دهنده ديد در معابر

از بين بردن اغتشاشات بصري در محله و منطقه با هدف 
كاهش خشونت هاي شهري در مكان هاي تجمع معتادان، 
پاتوق هاي اراذل و اوباش، فضاهاي مخروبه و رهاشده و...

شناسايي و رفع فضاهاي خالي
 و تبديل آن به مقياس انساني

ايجاد آزادي عمل فرد پياده 
براي  توقف، مكث، تغيير جهت 

و تعامل با ديگران

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

احساس امنيت

ايجاد كاربري هاي متنوع نظير تجاري، اداري و 
تفريحي در طول روز و شب جهت افزايش نظارت 

غيررسمي

توسعه و بهسازي پياده روها 
جهت حضور خانواده ها و ايجاد 

نظارت از طريق مردم در فضا

ايجاد هارموني رنگ 
و شكل جهت ايجاد 

احساس آرامش و امنيت

وضوح مسير در روز و 
شب

رفع بوته زارها، پوشش هاي گياهي، 
نرده هاي ديوارها، گوشه ها و آالچيق هاي 

مانع رويت پذيري

استقرار 
كانكس 
نيروي 
انتظامي

حضور 
پاركبان ها

نصب دوربين هاي 
مداربسته در معابر، 

زيرگذرها، پل هاي عابر، 
پاركينگ هاي ماشين و 
ديگر فضاهاي عمومي

1

4

5

8

9

2

3

6

7
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استقرار 
كانكس يا 

دكه هاي فروش

یا همان امنيت هم ایجاد نمي شود.
در چنين شرایطي وقتي زنان یك جامعه به 
صلح دروني برسند، از آنجا كه تربيت كننده 
نسل آینده ساز هستند، مي توانند افراد خالق 
و توانا تربيت كنند و نتيجه آن تعالي و ترقي 

جامعه مي شود.

نكته مهم دیگر این است كه اگر مي خواهيم 
آســيب هاي اجتماعي را در شــهر كاهش 
و وضعيت روحي و رواني افــراد را افزایش 
دهيم، قطعــا باید زمينه ســالمت روان را 
فراهم كنيم و اجازه دهيم افراد با رســيدن 
به خودشناسي و به دســت آوردن اعتماد به 

نفس، مسير ترقي را طي كنند.
متأســفانه صلح دروني یا همان صلح رواني 
همواره مغفول مانده و طي ســال هاي اخير 
كمتر به این موضوع توجه شده است. صلح 
به ویژه صلح دروني كه منجر به صلح محيطي 
و امنيت اجتماعي شهرها مي شود، غریزي 

نيست و قطعا آموزشي است. كودكان باید از 
دوره طفوليت با مفهوم و دستاوردهاي صلح 
آشنا شوند و باور دارم براي رسيدن به جامعه 
آرماني نياز اســت مفاهيم صلــح در قالب 
درس هاي هفتگي در كتــب دانش آموزان 

گنجانده شود.
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 افت شــديد درآمدهاي نفتي، 
دولت را در تنگناي شديد درآمد کالن

ارزي قرار داده و شيوع ويروس 
کرونا مسيرهاي افزايش درآمدهاي ريالي را 
هم ناهموار کرده و از همان ابتداي سال زنگ 
خطر در ارتباط با پولي شدن کسري بودجه 
دولت به صدا درآمد تــا اينكه از نيمه خرداد 
گزينه فروش اوراق بدهي دولت روي ميز اجرا 
رفت. حاال حســن روحاني، رئيس جمهور از 
کاهش درآمدهاي نفتي ايران از 120ميليارد 
دالر در سال 90به کمتر از 20ميليارد دالر در 
سال 98خبر داده و گفته هاي مقامات دولتي 
نشان مي دهد که ميزان درآمدهاي نفتي ايران 
امسال به 10ميليارد دالر هم نمي رسد. روزهاي 
سخت دولت در ســال هاي آخر حيات خود 
به نظر سخت تر هم خواهد شد، اما چه اتفاقي 

رخ داده و دولت چه راهي در پيش دارد؟
 علــي مــروي، 
اقتصاددان و عضو 
هيــأت علمــي 
دانشــگاه عالمه 
و  طباطبايــي 
دکتراي  اقتصاد از 
دانشگاه باکني ايتاليا در گفت وگو با همشهري 
به چالش ها و فرصت هــاي پيش روي دولت 

مي پردازد. اين گفت وگو را بخوانيد.

حســن روحاني، رئيس جمهوري از 
کاهش سطح درآمدهاي نفتي ايران از 1

120ميليارد دالر در ســال 90بــه کمتر از 
20ميليارد دالر در سال 98خبر داده است. اثر 
اين کسري بودجه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

یكي از اثرات این كاهش محســوس درآمدهاي 
نفتي ایران در كســري بودجــه دولت منعكس 
شده اســت. مضافا اینكه اصرار دولت به اعطاي 
ارز ترجيحي و همچنين تفــاوت نرخ ارز مندرج 
در بودجه و نرخ ارز بــازار آزاد عمال این معضل را 
تشدید كرده است. نتيجه اینكه نه تنها 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 اینها در سال هاي اخير 

بخش قابل توجهي از دالرهاي نفتي در دسترس 
نبوده و به همين دليل دولت نتوانسته است این 
دالرها را به بانك مركــزي بدهد تا بانك مركزي 
آنها را در بازار بفروشــد و پــول ریال جمع آوري 
شــده را به دولت بدهد. در نتيجه دولت به دليل 
عدم دسترســي به درآمدهاي نفتي به عمليات 
حســابداري روي آورده و به بانك مركزي گفته 
دالرهایي كه در دسترس نيست را بانك مركزي 
به حســاب دارایي هاي خارجي خود منظور و در 
عوض بانك مركزي معادل ریالي آن را به خزانه 
واریز كند. متعاقبا، چون این پول خارج از شبكه 
بانكي وارد خزانه شده، تبعات تورمي همراه داشته 

و خواهد داشت.

به دليل شــيوع ويروس کرونا بانك 
مرکزي به درخواست دولت سياست 2

محدود انبســاط پولي را در پيش گرفت. آيا 
درصورت تشــديد حمالت کرونا و فشــار 

تحريم ها، انبساط پولي توصيه مي شود؟
به هر حال در شرایط كرونایي، گریزي از افزایش 
حجم نقدینگــي و پایه پولي نيســت، اما انتظار 
مي رود دولت تا جایي كه ممكن باشــد، تالش 
كند تا از روش هــاي دیگر نظير فــروش اوراق 
یا فــروش دارایي هاي دولت یا واگذاري ســهام 
شركت هاي دولتي، كسري بودجه خود را جبران 
كند و متأســفانه فرصتي كه 5ماهه اول امسال 
به دليل افزایش هيجاني تقاضا در بورس براي این 
كار فراهم شده بود را دولت از دست داد. دولت باید 
در وهله اول كسري بودجه اش را از كانالي غيراز 
افزایش پایه پولي جبران كند. بهترین راه این 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 یادگار 
مي ماند، ولي به هر حال ممكن اســت كســري 
بودجه به اندازه اي شدید باشد كه بخشي از آن با 

افزایش پایه پولي جبران شود.

يكي از هشــدارهاي جــدي بانك 
مرکزي خطر پولي شــدن کسري 3

بودجه دولت از کانال استقراض مستقيم يا 
غيرمســتقيم از بانك مرکزي و فشــار به 
ترازنامه بانك مرکزي اســت. آيا اين خطر 

به واقع جدي اســت و پيامدهــاي آن بر 
شاخص هاي کالن نظير رشد اقتصادي و نرخ 

تورم را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
تخمين كارشناسان این است كه امسال دولت با 
كسري بودجه 250هزار ميليارد توماني مواجه 
باشد كه ساده ترین راه پيش روي دولت استفاده 
از منابع بانــك مركزي یا پولي كردن كســري 
بودجه اســت و اخيرا زمزمه هاي جدي مطرح 
اســت كه دولت مي خواهد حــدود 150هزار 
ميليارد تومان از محل تسعير ارز از بانك مركزي 
پول بگيرد كه رســما به معنــاي افزایش پایه 
پولي اســت. براي اینكه تصویــر ملموس تري 
داشته باشيم، الزم است اشاره كنم كه هم اكنون 
پایه پولي نزدیك به 380هــزار ميليارد تومان 
اســت و این حجم از پایه پولــي منجر به حجم 
نقدینگي بيش از 2700هزار ميليارد تومان شده 
اســت؛ یعني با ضریب فزاینده حدود 7برابري. 
حاال فرض كنيد با انجام تســعير نرخ ارز، پایه 
پولي 45درصــد افزایش یابد و ایــن افزایش با 
 تأخير زماني   حدودا یكساله نقدینگي را حدود

 40-30درصد افزایش مي دهــد كه نتيجه آن 
با توجه بــه عدم افزایش توليــد در كل اقتصاد، 
افزایش 30تا 40درصدي نرخ تــورم افزون بر 
نرخ تورم فعلــي خواهد بود. توجــه داریم كه 
در تورم هاي باال، نرخ رشــد اقتصــادي و تورم 
رابطه عكس دارند؛ به ایــن معنا كه هرچه تورم 
بيشتر باشــد، منجر به نرخ رشد منفي تر شده و 
آسيب هاي بيشتري به شاخص رشد اقتصادي 

مي زند.

با توجه به فشــار هزينه هاي جاري 
دولت بر بودجه کشور، تا چه ميزان 4

مي توان نســبت به صرفه جويي در بودجه 
اميدوار بود؟

خيلي نمي توان نسبت به صرفه جویي در بودجه 
اميدوار بود؛ چراكه طرح ریــزي صرفه جویي در 
بودجه هر سال، در الیحه بودجه آن سال صورت 
مي گيرد كه سال قبل از آن توسط دولت تهيه و 
به مجلس پيشنهاد مي شود. الیحه بودجه اي كه 
ســازمان برنامه و بودجه در سال 98براي امسال 
طرح ریزي كرد، به گونه اي تهيه نشده كه بتوان 
هزینه هاي جاري دولت را مدیریت كرد. اگر دولت 

هنگام تهيه الیحه بودجه ساالنه، نيازهاي بودجه 
دســتگاه هاي مختلف را مورد تجدید نظر قرار 
دهد و هزینه هاي هر دســتگاه را واقعا به 4طبقه 
خيلي ضروري، ضروري، معمولي و اجتناب پذیر 
تفكيك كند، مدیریت هزینه ها امكانپذیر مي شود. 
به نظر مي رسد هزینه هاي قابل اجتناب 30درصد 
بودجه دولت را شامل مي شود كه اگر دولت اقدام 
فوق الذكر را انجام دهد، عمال ضربه پذیري بودجه 

در برابر شــوك ها را افزایش مي دهد و چون این 
كار براي بودجه 99طي نشد، درخصوص بودجه 

امسال كار خيلي بزرگي نمي توان انجام داد.

با درنظر گرفتن شاخص رشد منفي 
اقتصاد، تا چه ميزان دولت مي تواند 5

روي افزايــش درآمدهاي ريالــي ازجمله 
ماليات ها به ويژه ماليات بر مسكن و مستغالت 

و خودروهاي گران قيمت حساب باز کند؟
ببينيد ماليات بر مسكن و مستغالت و خودروهاي 
گران قيمت اصال خيلي سهم باالیي در درآمدهاي 
دولت به ویژه درآمدهاي مالياتي ندارد و هرچند 
قيمت این كاالها و دارایي ها رشد كرده، اما لزوما 
به معناي افزایش محسوس تعداد معامالت نبوده 
و بعيد اســت از این محل بتوان رشد قابل توجه 

درآمد ریالي دولت را حاصل كرد.

با فرض افزايــش درآمدهاي ريالي 
دولت از محل منابع مالياتي، آيا اين 6

درآمدها گزينه مناسبي براي پوشش نيازهاي 
ارزي دولت هستند؟

اگر دولت نياز ارزي جهت خرید كاالها و خدمات 
از خارج كشور داشته باشد، مي تواند این 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 این اســت كه این نيازهاي 
ارزي محدود به نيازهاي ارزي بانك مركزي براي 
تنظيم بازار ارز باشــد، افزایش درآمدهاي ریالي 

دولت اثر مســتقيم بر نيازهاي ارزي ندارد، ولی 
به طور غيرمستقيم به دولت مي تواند كمك كند 
تا ارز بيشتري تهيه و به بازار تزریق كند؛ چراكه 
منابع مالي دولت را افزایش داده است. البته بماند 
كه عمال این افزایش درآمدهــاي ریالي و تزریق 
درآمدهاي ارزي در كشور باعث توزیع رانت ارزي 

خواهد شد.

دولت و بانك مرکزي از خردادماه به 
تامين کسري بودجه دولت از کانال 7

فروش اوراق بدهي دولــت به صورت حراج 
هفتگي روي آورده اند. با توجه به عمق کم بازار 
بدهي، آيا دولــت آينده با مشــكالتي در 

سررسيد مواجه نخواهد شد؟
اول اینكه خوب اســت بدانيم كه بانك مركزي 
تصميم داشت حراج اوراق بدهي دولت از همان 
فروردین ماه آغاز شود تا به صورت تدریجي این 
اوراق را بفروشــد تا منابع كافي را براي پوشش 
كســري بودجه دولت جمع آوري كند وليكن 
مخالفت وزارت اقتصاد باعث شــد تــا این كار 
از اواسط خردادماه آغاز شــود و ما 2.5 ماه اول 
سال را از دست دادیم. اما اینكه آیا دولت آینده 
دچار مشكل در سررســيد این اوراق مي شود یا 
نه، واقعيت این اســت كه ما با نــرخ تورم باالي 
30درصد مواجه هســتيم و احتماال نرخ تورم 
سال آینده هم در همين حدود خواهد بود و نرخ 
ســود این اوراق حداكثر 22تا 23درصد است و 
عمال ميزان واقعي ارزش این اوراق كاهش پيدا 
مي كند؛ به این معنا كه ميــزان نقدینگي كه با 

مصائب اداره كشور با كسري بودجه
پاسخ علي مروي، اقتصاددان به 10پرسش همشهري

در یك هفته اخير صرافي ملي به عنوان بازوي اصلي بانك مركزي 
نقش قابل توجهي در بازارســازي دالر داشــته و توانسته است با ارز

یكسان سازي نرخ ها در بازار آزاد، از بروز هيجان قيمتي جلوگيري 
كند. به گزارش همشهري، دیروز نيز صرافي ملي سياست تك نرخي را در بازار ارز 
اجرا كرد و با هر صعودي در نرخ بازار آزاد، قيمت هاي فروش خود را افزایش داد؛ 
به گونه اي كــه تقریباً در كل روز، فاصلــه نرخ صرافي ملي و كف بــازار به حدود 
100تومان نيز نرســيد. تا عصر دیروز، 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، سایه به سایه بازار پيش رفت؛ به گونه اي كه تا لحظه تنظيم این 
گزارش، قيمت دالر نتوانســت از این محدوده فاصله بگيــرد و همچنان زیر چتر 
بازارساز باقي ماند. حذف آربيتراژ )اختالف قيمت ميان ارز بانكي و آزاد( مهم ترین 
كاركرد حضور بازارساز در روزهاي اخير بوده كه همزمان باعث شده رشد حبابي 
قيمت ها در بازار كنترل شود و دست بانك مركزي در مدیریت شناور بازار ارز باز 

بماند.

  برخالف انتظار، بورس تهران این هفته 
را با نزول شروع كرد و دیروز هم دامنه بورس

نزول گســترده تر شــد و شاخص كل 
بورس تهران 2.8درصد افت كرد. محاسبات ميداني 
نشان مي دهد پایان موعد تسویه اعتباري كارگزاران در 
شــهریورماه، پایــان ســال مالــي شــركت هاي 
سرمایه گذاري و همين طور نامشــخص بودن زمان 
تزریق منابع از سوي صندوق توسعه ملي به تداوم روند 
نزولي بورس در هفته جاري دامن زده اســت، ضمن 
اینكه زمزمه هایي در مورد تغيير در سياست هاي پولي 

به گوش مي رسد.
به گزارش همشهري، با وجود رشد 148هزار واحدي 
شاخص كل بورس تهران در هفته گذشته، بازار سهام 
این هفته را با روند نزولي آغاز كرد؛ به طوري كه ظرف 
2روز گذشته شاخص كل بورس تهران بيش از 3درصد 
افت كرد. این در حالي اســت كه تحليلگران انتظار 
داشتند بورس تهران تحت تأثير آغاز بازارگرداني سهام 
و اعمال سياست هاي حمایتي، هفته جاري را با روند رو 
به رشدي آغاز كند اما به نظر مي رسد تحليلگران موفق 
نشده اند همه عوامل مؤثر بر بازار سهام را ارزیابي كنند.

داليل نزول
با وجود آنكه سرمایه گذاران حقيقي در مبادالت هفته 
گذشــته درمجموع 2700ميليارد تومان نقدینگي 
جدید وارد بورس كردند، اما معامالت 2روز گذشــته 
نشان مي دهد كه ظرف این 2روز دوباره سهامداران 
حقيقي از حجم سرمایه گذاري هاي خود كم كرده  و 
به فروش بيشتر روي آورده اند، به طوري كه سهامداران 
حقوقي و بازارگردان هــا هم نتوانســته اند از حجم 
صف هاي فروش كــم كنند و این موضــوع منجر به 
افت دوباره شاخص  ها شده است. محاسبات ميداني 
نشــان مي دهد كه بخشــي از دالیل نزول شاخص 
بورس ناشي از عوامل فصلي و مقطعي و برخي دیگر 
ناشي از نامشــخص بودن زمان اجراي سياست هاي 

حمایتي است.
به طور ســنتي هر سال در شــهریورماه زمان تسویه 
اعتباري كارگزاران فرا مي رسد و سرمایه گذاراني كه 
اعتبار دریافت كرده اند، براي تسویه اعتبار دریافت شده 
مراحل فروش سهام را در ســبدهاي سرمایه گذاري 
خود آغاز مي كنند. این كار به طور مقطعي هر ســال 
منجر به افزایش عرضه در بازار ســهام مي شــود، اما 
این همه ماجرا نيست؛ شــهریورماه پایان سال مالي 
شركت هاي ســرمایه گذاري نيز هســت. در این  ماه 
شركت هاي سرمایه گذاري كه سود عملياتي شان از 
محل ســرمایه گذاري در بورس شناسایي مي شود، 
براي ارائه گزارش ســاالنه و بسته شدن صورت هاي 
مالي اقدام به فروش ســهام برخي از شــركت هاي 
حاضر در ســبد دارایي هایشــان مي كنند و از طریق 

بهينه سازي سبد سهام )پرتفوي( نسب به شناسایي 
سود براي سال مالي شان اقدام مي كنند. این كار نيز 
به صورت فصلي منجر به افزایش عرضه در بازار سهام 
مي شود. امسال اما این 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 
اینكه هنوز از انجام برخي سياست هاي حمایتي از بازار 
سهام اطالعي در دست نيست و مشخص نيست زمان 
دقيق تزریق یك درصد از منابع صندوق توسعه ملي 
كه برآورد مي شود رقمي بالغ بر 25هزار ميليارد تومان 
باشد، چه زماني محقق خواهد شد. در كنار این عوامل، 
هم اكنون زمزمه هایي در مورد تغيير در سياست هاي 
پولي به گوش مي رسد  و حتي شایعاتي وجود دارد كه 
احتماال سياستگذار پولي دســت به افزایش محدود 
نرخ بهره بزند كه مي تواند در بلندمدت منجر به افت 

شاخص هاي بورس شود.
در همين رابطه همایون دارابي، كارشناس بازار سرمایه 
به بورس نيوز مي گوید: این روزها آخرین روز ســال 
كاري شــركت هاي كارگزاري   است، در نتيجه سطح 
اعتباري بازار كاهش پيدا مي كند و عموما كارگزاران 
در آخر سال مالي خود مشتري هاي اعتباري را كاهش 
مي دهند و به طور طبيعي به بازار فشار وارد مي شود. 
او همچنين درباره شناسایي سود در آخرین روز سال 
مالي شركت هاي سرمایه گذاري مي گوید: شركت هاي 
سرمایه گذاري امسال سال خوبي داشتند و به همين 
دليل شاید بيشتر تمایل داشــته باشند در این روزها 
سود شناسایي كنند و بازار با مازاد عرضه مواجه باشد.

او با بيان اینكه هرساله در این بازه زماني مازاد عرضه 
را داریم، تأكيد مي كند: از سه شنبه هفته جاري بازار 
دیگر با اثر پایان شهریور برخورد نخواهد داشت و روند 
مناسب تر خواهد شد. با این  حال، یك كارشناس دیگر 
بازار ســرمایه عوامل نزول بورس را در 2روز گذشته 
ناشــي از عوامل دیگر مي داند. به زعــم او، بحث هاي 
سياسي و بازگشایي پاالیشگاه ها عامل نزول بازار سهام 
بوده است. مجيد محمد  عليزاده آراني به ایرنا گفت: 
بحث هاي سياســي درباره اجراي یكطرفه مكانيسم 
ماشه باعث شد تا سهامداران بااحتياط بيشتري عمل 
كنند. از طرف دیگر نزول ســهام پاالیشگاه ها یعني 
ســهامي كه در سبد سهام صندوق ســرمایه گذاري 
پاالیشي حضور دارند، ســهامداران را مردد و با شك 
و تردید همراه كرد كه شــاهد تأثير آن در بازار و افت 

شاخص بورس بودیم.

چشم انداز آينده
حمایت بازارگردان ها از بــورس همچنان ادامه دارد. 
هفته قبل بازارگرداني سهام منجر به متعادل تر شدن 
معامالت شد، بااین حال همچنان فشار فروش سهام 
از سوي سهامداران حقيقي باال ست. برخي برآوردها 

نشــان مي دهد كه از 20مرداد تاكنون ســهامداران 
حقوقي نزدیك به 15هزار ميليارد تومان از سهام خود 
را فروخته   و نقد كرده اند، بااین حال هنوز اطالعات و 
داده اي وجود ندارد كه اثبات كند این منابع مالي به كل 
از بازار سهام خارج شده و وارد سایر بازارها شده است. 
برخي نظرسنجي ها در شــبكه هاي اجتماعي نشان 
مي دهد كه تقریبا اغلب سرمایه گذاران هنوز تصميم 

به خروج پول از بازار سرمایه نگرفته اند.
اغلب كارشناسان بازار سرمایه بر این باورند كه با توجه 
به داده هاي اقتصاد كالن خروج نقدینگي از بازار سهام 
به راحتي ميسر نيست؛ چراكه بازارهاي موازي فضاي 
مناســبي را در مقابل تورم و انتظــارات تورمي براي 
ســرمایه گذاران فراهم نمي  كند، بنابراین هم اكنون 
نقدینگي دو راه بيشتر ندارد؛ یا در بازار سهام بماند یا 
راهي بانك ها شود كه با توجه به تفاوت نرخ بهره بانكي 
و تورم، این فرصت نيز از پيش پاي ســرمایه گذاران 
برداشته شــده اســت؛  در نتيجه ســرمایه گذاران 
همچنان ترجيح مي دهند در بازار سرمایه باقي بمانند. 
بااین حال، برخي برآوردها نشــان مي دهد درصورت 
تداوم روند نزولي این احتمال كه بخشي از نقدینگي 
تحت شرایطي راهي بانك ها شود وجود دارد اما همه 
اینها بستگي به شرایط بازار سرمایه و متغيرهاي پولي 

)تغييرات نرخ بهره( در آینده دارد.
مدیرعامل ســرمایه گذاري گروه توسعه ملي درباره 
چشم انداز آینده بازار ســهام معتقد است: بازار سهام 
دوباره در نيمه دوم سال رشــد خواهد كرد. شاخص 
صنایع بورس كه حدود 50درصــد توليد صنعتي را 
در بر مي گيرد، از رشد توليد ماهانه 1.5 و 2.8درصدي 
در تيرماه و مردادماه99 نسبت به ماه هاي مشابه سال 

قبل حكایت مي كند.
امير تقي خان تجریشــي ادامه مي دهــد: همچنين 
رشــد نرخ برابري دالر نيمایي طي 3 ماه اخير بالغ  بر 
32درصد بوده  كه این موضوع در كنار افزایش توليدات 
شركت ها به سودآوري مناســب بنگاه هاي بورس در 
گزارش هاي 6ماهه و ماهانه منجر مي شــود. از سوي 
دیگر، نســبت قيمت به درآمد )P/E( تحليلي بازار 
ســرمایه با نرخ دالر نيمایي باالي 20هزارتوماني در 
محدوده 13مرتبه است كه براي سرمایه گذاري جذاب 
است. همچنين شاهد بازگشــت قيمت هاي جهاني 
هستيم كه قطعا بر فروش شركت ها و سودآوري آنها 

تأثيرگذار است.
به گفته او، همه این عوامل نشــان مي دهد نقدینگي 
دوباره وارد بازار سرمایه خواهد شد و احتماال شاخص 
در نيمه دوم سال روند صعودي خود را ادامه مي دهد.

نزولبورسرويموجعواملسهگانهتأمل دالر در محدوده 27 هزار تومان
ابهام در مورد نحوه اجراي سياست هاي حمایتي، پایان موعد تسویه اعتباري كارگزاران 

و پایان سال مالي شركت هاي سرمایه گذاري، حجم عرضه را در بورس افزایش داد

این اوراق جمع آوري مي شود در سررسيد 2سال 
آینده حجم آن بزرگ نخواهــد بود؛ چون تورم 
ارزش واقعي این نقدینگي جمع شــده را پایين 
مي آورد. حراج این اوراق با بــازي دادن به ویژه 
به بازیگران حقوقي براي خرید این اوراق باعث 
تعميق بازار بدهي مي شود و جاي نگراني براي 
دولت آینده هم نيست كه نتواند در سررسيد با 

فروش اوراق جدید به تعهدات خود عمل كند.

يكي از سياســت هاي دولت و البته 
مجلس جديد، تامين مالي دولت از 8

کانال بازار سرمايه است. اين مسير تا چه اندازه 
پايدار خواهد بود و آيا بازار ســرمايه قابليت 

تامين مالي پايدار براي دولت را دارد؟
متأسفانه دولت و مجلس خيلي دیر به فكر تامين 
مالي دولت از كانال بازار سرمایه افتادند و در 5 ماه 
نخست سال كه بازار روند صعودي داشت، ما شاهد 
عرضه خيلي زیادي از سوي ســهام شركت هاي 
دولتي نبودیــم و بزرگ ترین عرضــه مربوط به 
دارا یكم  بود كه جذابيت الزم را نداشــت؛ چراكه 
مدیریت در دســت دولت باقي ماند و با استقبال 
چشــمگيري هم مواجه نشــد و از ظرفيت بازار 
اســتفاده كافي صورت نگرفت، اما اینكه در ادامه 
مي توان از این ظرفيت استفاده بيشتري كرد یا نه، 
باید دید روند بازار سرمایه چه سمت و سویي خواهد 
داشــت و تا چه اندازه وزارتخانه ها از صندلي هاي 
مدیریتي خود در شركت ها دل مي كنند و حاضر 

هستند تا سهام دولت را عرضه كنند.

با توجه به تحريم بانكي و مشكالت 
نقل و انتقال ارز، آيا امكان گشايش 9

بــزرگ در درآمدهاي ارزي ايــران از کانال 
افزايش صادرات غيرنفتي وجود دارد؟

جواب روشــن اســت، بعيد مي دانم؛ حداقل در 
كوتاه مدت خيلي بعيد است.

دولت چه راهــي مي تواند در پيش 
بگيرد که بتواند کسري درآمد نفتي را 10

جبران کند که هم فشار تحريم ها را کاهش 
دهد و هم اينكه فشار تورمي ايجاد نشود؟

براي ســال جاري كــه انتظار افزایش بيشــتر 
درآمدهاي مالياتي چندان عملي نيست. یكي از 
گزینه هاي جدي در دست دولت انتشار و فروش 
اوراق بدهي است كه در هفته هاي اخير روند به 
نسبت بهتري داشــته و گزینه دیگر براي امسال 
فروش سهام دولتي و امالك و دارایي هاي دولت 
است.خارج از اینها گزینه اي براي جبران كسري 

بودجه دولت بدون ایجاد تورم به نظر نمي رسد.

برای سال جاری كه انتظار افزایش 
بيشتر درآمدهای مالياتی چندان 
عملی نيست، یكی از گزینه های 
جدی در دســت دولت انتشار و 
فروش اوراق بدهی اســت كه در 
هفته های اخير روند به نســبت 
بهتری داشته و گزینه دیگر برای 
امسال، فروش ســهام دولتی  و 
امالك و دارایی های دولت است. 
خــارج از اینها گزینــه ای برای 
جبران كسری بودجه دولت بدون 

ایجاد تورم به نظر نمی رسد



5 2 دوشنبه 31 شهریور 99  شماره 8043 زيستبوم 3 0 2 3 6 1 1

 آبخيزداري مي تواند ســاالنه 10ميليارد 
مترمكعب منابع آبي جدید به كشور هدیه آب

دهد و سود سرشار نصيب كشور شود. این 
در شرایطي اســت كه ســاالنه 120درصد از منابع آب 
زیرزميني كشور برداشت مي شود و خطرات جدي براي 

آینده كشور ایجاد مي كند.
در سال هاي اخير ســيل هاي متعدد در مناطق خشك و 
مرطوب به حركت درآمد و خسارت هاي فراوان به زندگي 
و زارعت مردم وارد كرد. هوشــنگ جزي، مدیركل دفتر 
آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها در این باره 
به همشهري مي گوید: در ایران پدیده تغيير اقليم اثرات 
مشهودي داشــته كه به تغيير نظام بارش نيز منجر شده 
اســت. بارش برف به وضوح تبدیل به بارش هاي رگباري 
شده كه با شــدت  باال هرسال ســيالب را در بخش هاي 
مختلف كشور پدید مي آورد و خسارات زیادي را برجاي 

مي گذارد.
به گفتــه جزي، از ســال98 ســيالب در شــيراز، ایالم، 
كرمانشاه، لرستان، گلستان و حتي مناطق خشك نظير 
یزد و سيستان و بلوچســتان راه افتاد و سطح وسيعي از 
كشور را دربرگرفت. موضوع دیگر در عرصه هاي طبيعي 

كه شــرایط آبخيزداري كشــور را با تنش مواجه كرده، 
تغيير كاربــري و بهره برداري هاي بيــش از اندازه اراضي 
و عرصه هاي طبيعي بــود كه مزید بر علت شــد تا ایران 
مستعد بحران هاي طبيعي شــود. مثال بهره برداري بيش 
از حد از آب، منجر به افزایش رانش زمين، فرونشســت  

و فروچاله شد.

اهميتنگاهجامعبهحوزههايآبخيز
براي مدیریت پایدار یك حوزه آبخيز باید نگاهي جامع به 
همه حوزه آن آبخيز داشت. توجه اصلي در این زمينه باید 
طبق نظام برنامه ریزي باشد كه بر اساس مرزهاي آبریز و 
نه طبق پایه مرزهاي سياســي رخ دهد. جزي مي گوید: 
این اتفاق در حالي رخ مي دهد كه مثــال در حوزه آبخيز 
كارون بزرگ كه 6.4ميليون هكتار اســت و 6اســتان را 
درگير مي كند، باید به بــارش در چهارمحال  و بختياري 
اهميت داده شود و به فكر اســتان خوزستان هم بود. به  
گفته او، اســتان چهارمحال  و بختياري اگرچه یك درصد 
مساحت كشــور را دارد، اما 10درصد منابع آبي كشور را 
تامين مي كند و مسائل مدیریت و توزیع منابع آبي در آن 

بسيار اهميت دارد.
آنطور كه مدیركل دفتر آبخيــزداري و حفاظت از خاك 
سازمان جنگل ها مي گوید، در چرخه مدیریت منابع آبي، 
مردم عنصر اصلي هستند اما در تصميم گيري ها و برنامه ها 
مشاركت ندارند و حتي گاه موجب تعارضاتي مي شوند كه 

خسارت آن به عرصه هاي طبيعي وارد مي شود.
هوشنگ جزي با تأكيد بر اینكه خشكسالي همچنان در 

مناطق كم آب كشــور وجود دارد معتقد است كه نباید با 
بارش هاي پيش آمده در كشور فریب ترسالي ایجاد شود. 
چون به زعم او، در مناطقي كه خشكسالي همچنان وجود 
دارد، با یك بارش نيم ساعته سيالب جاري مي شود. آنگونه 
كه جزي به همشهري گفته است، آبخيزداري در ایران هنر 
مدیریت منابع آب در همه شــرایط است و این مسئله در 
همه بخش هاي چرخه آب از توليد تا جذب و برداشت باید 
ادامه داشته باشد و براي یك آبخيز، جنگل كاري، بهبود 
مراتع، پوشش گياهي، حفاظت از خاك و اقدامات متنوع 
انجام شود و با ساخت آب بندهاي كوتاه از انتقال رسوبات 

در چرخه حركت آب جلوگيري شود.
 

سرعتبرداشتآب
در ایــران 120درصــد منابــع آب زیرزمينــي یعنــي 
20درصــد باالتر از آنچــه در بارش هاي ســاالنه جذب 
زمين مي شود، برداشت آب صورت مي گيرد كه این اقدام 
موجب واردآمدن خسارت  فراوان به منابع آب زیرزميني 
مي شــود. با تداوم برداشــت آب از منابع آب زیرزميني 
كشــور نيز مشــكالت فراواني براي خاك در دشت هاي 
كشور ایجاد مي شــود و خاك هم از بين مي رود. تاكنون 
براســاس برآورد دفتــر آبخيزداري و حفاظــت از خاك 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، 100ميليون 
هكتار از 164ميليون هكتار عرصه هاي ایران، تحت تأثير 
بياباني شدن به دليل ادامه روند برداشت بي رویه از آب هاي 
زیرزميني بوده و تاكنون نيــز 32ميليون هكتار از اراضي 

كشور تبدیل به بيابان شده  است. 

سفرههايآبزيرزمينيفقيرترميشوند
   سازمان جنگل ها: كمك هاي صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي آبخيزداري در 2سال اخير نصف شده است 

120درصد آب هاي زیرزميني ایران  در برداشت هاي بي رویه استحصال مي شود
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 مطالعات ارزیابي اثرات 
محيط
محيط زیســتي تونــل زيست

انتقــال آب طالقان به 
تهران انجام شــده و وزارت نيرو براي 
احداث آن پيگير اخذ مجوز از سازمان 
حفاظت محيط زیســت است. این در 
حالي اســت كه به گفته كارشناسان 
حوزه آب، انتقــال آب بين حوضه اي 

اثرات مخرب محيط زیستي دارد.
با احداث ســد طالقان با حجم مخزن 
اوليــه 420ميليــون مترمكعــب، 
زمين هاي كشــاورزي پایين دســت 
تنش آبــي زیــادي را به خصوص در 
خشكسالي هاي سال هاي اخير تجربه 
كرد و آنطور كــه فاطمــه ظفرنژاد، 
پژوهشــگر حوزه آب در گفت وگو با 
همشهري مي گوید: اجراي پروژه هاي 
انتقال آب براي تهران كه از 60ســال 
پيش آغاز شد از همان ابتدا هم اشتباه 
و ناســازگار با بوم شناســي شهرهاي 
تهران و ري و حوضه دریاچه نمك بود؛ 
چون دریاچه نمك روزگاري دریاچه اي 
زنده بود و با رودهایي مانند رود كرج، 
جاجرود و قمرود ایجاد مي شد و پر از 
نيزار بود. وقتي در سال 1339جلوي 
رود كرج كه رودخانه اي ســهمگين 
بود با سد كرج گرفته شد، كشاورزان 
پایين دست در كرج و شهریار مجبور 
به ترك زمين هاي آبا و اجدادي شان 
شدند. آنها با از دست دادن حقابه هایي 
كه از رودخانه داشتند و آب هایي كه با 
نشــت عمقي به منابع آب زیرزميني 
منتهي مي شود، به حاشيه نشين هایي 

در اطراف تهران تبدیل شدند.
حكایت ساكنان پایين دست جاجرود 
هــم همين اســت. به گفتــه فاطمه 
ظفرنــژاد، جاجرود نيز با ســد لتيان 
از دسترس كشــاورزان خارج شد. او 

مي گوید: انتقــال آب جاجرود براي 
شــرب تهراني ها، مردم دشــت هاي 
پایين دســت وراميــن و دریاچه قم 
را از حقابه هــاي هميشــگي محروم 
كرد. این 2 ســد كفاف آب تهراني كه 
متأسفانه روزبه روز بزرگ تر مي شد را 
نمي داد و در نتيجه مسئوالن مجبور 
به دســت درازي به دیگر حوضه هاي 
آبریز شدند. نخستين حوضه مربوط به 
رود الر بود كه در حوضه آبریز استان 
مازندران قرار دارد. انتقال این آب  براي 
شرب شــهر تهران نيز باعث افزایش 
جمعيت شــد. درنتيجه مســئوالن 
هم اكنون نياز به منبع آبي جدید براي 

این شهر دارند.

اشتباهبزرگ
رود طالقان از خانواده سفيدرود بزرگ 
است كه به همراه رود الموت، شاهرود 
را تشــكيل مي دهد و این رود پس از 
گذر از شــهر رودبار به ســفيدرود و 
كشتزارهاي گيالن مي رسد و تاالب ها 
را ســيراب مي كند. فاطمه ظفرنژاد با 
اشاره به مخالفت هاي فعاالن حوزه آب 
در مورد احداث سد طالقان مي گوید: 
زمين هاي مردم باالدســت خریداري 
شد، ولي مردم پایين دست به از دست 

رفتــن حقابه هایشــان اعتراض هاي 
زیادي كردند. حال مي خواهند این آب 
را به تهران بياورنــد و این بزرگ ترین 
اشــتباه اســت؛ چراكه نه تنها باعث 
افزایش جمعيت تهران مي شود، بلكه 
اثرات مخرب محيط زیستي، اقتصادي 
و اجتماعي در این حوضه آبریز ایجاد 

خواهد كرد.
اســتان تهران با جمعيت ساكن بيش 
از 13ميليــون نفر نخســتين قطب 
جمعيتي در كشور است و به گفته این 
پژوهشگر آب، انتقال بين حوضه اي آب 
طالقان به تهران به انباشــت جمعيت 
مي افزاید و اقدامي اشــتباه اســت. او 
مي گوید: جابه جایــي و تمركز انبوه 
جمعيت در یك مكان هــم به لحاظ 
امنيتي اقدامي اشــتباه است و هم از 
نظر محيط زیســتي؛ چون انباشــت 
جمعيت، انباشت پسماند، فرونشست 
زمين، آلودگي آب و خاك و هوا را نيز 

به دنبال دارد.
به گفتــه ظفرنژاد، آبي كــه به تهران 
منتقل مي شود نيز به مصرف نادرست 
مي رســد. حجم آبي كه در تهران از 
دست مي رود با ساختمان سازي هاي 
انبوه و غيراصولي قابل تصور نيســت. 
افــت ســطح آب هــاي زیرزميني و 

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

مالحظات مسئول محيطزيست،
است

فردین حكيمي، مدیــركل حفاظت 
محيط زیســت اســتان البــرز اما به 
همشــهري مي گوید: انتقــال آب از 
طالقان به كرج پيش از این نيز با لوله 
انجام مي شد و حاال قرار است به جاي 

لوله از تونل استفاده شود.
او در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
از گذشته، آب ســد طالقان از طریق 
تونل به سد تنظيمي »زیاران« منتقل 
مي شود. تصميم وزارت نيرو بر سر این 
است كه مسير آب از زیاران تا كرج را 
كه خط لوله است به تونل تغيير دهد. 
مطالعات ارزیابي اثرات محيط زیستي 
این پروژه نيــز از ســوي وزارت نيرو 
انجام شده اســت. منتها موضوعي كه 
محيط زیســت باید پيگير آن باشــد، 
كاســتن از اثــرات مخــرب و اجراي 

مالحظات محيط زیستي است.
حكيمي در مورد حجــم انتقال یافته 
از آب طالقان به كرج بي اطالع اســت، 
ولي در مورد انتقال آب از رودخانه كرج 
مي گوید: موضوع مهم براي ســازمان، 
تخصيــص حقابــه محيط زیســتي 
رودخانه كرج اســت؛ یعني رهاسازي 
آب در پایين دست سد به ميزاني صورت 
بگيرد كه حيات طبيعي رودخانه مختل 
نشــود. ميزان حقابه اي  كه ســازمان 
حفاظت محيط زیست اعالم كرده است 
نيز با عدد وزارت نيرو همخواني ندارد. 
ميزان تخصيص حقابه محيط زیستي 
نيز موضوعي است كه سازمان حفاظت 
محيط زیست براساس نتایج مطالعات 
اعالم كرده باید در كميته هاي تخصصي 
بررســي و طرفين بر ميزان تخصيص 
حقابه به توافق برســند و تا آن زمان 

انتقال آب صورت نخواهد گرفت.

انتقالآبطالقانبهتهران،چالشجديدمحيطزيست
كارشناسان: انتقال آب بين حوضه اي آسيب هاي محيط زیستي، امنيتي و اجتماعي را در پي دارد
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4- وسيله اي براي پهن كردن 
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7- شــب زنده داري كردن- 
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در لباس براي تنگ كردن- 

زبان تركي
9- دیرفهم- بــدون تردید و 
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 ميليون ها كودك در آمریكا در  ماه 
جــاري ميــادي بــه مدرســه استارتاپ

بازگشــتند و البته بيشــتر آنها 
دست كم بخشي از وقت كاس خود را از راه دور و 
با اســتفاده از رایانه و تبلت در ارتباط با معلمان 
مي گذرانند. به گــزارش بلومبرگ، این درحالي 
است كه در هزاران مدرســه، معلمان از فناوري 
كوچك یك استارتاپ به نام Bakpax براي حفظ 
برخي از جنبه هاي آنالوگ كار كاسي در بحران 
همه گيري استفاده مي كنند. این استارتاپ یك 
اپليكيشن براي تلفن هاي همراه هوشمند دارد كه 
بچه ها مي توانند از تكاليف شان كه با استفاده از 
مداد و كاغذ انجام داده اند در خانه عكس بگيرند 
و سپس براي دریافت نمرات و بازخوردهاي معلم 
آن را فوري بارگذاري كنند. حدود 50هزار معلم 
از این ابزار در نقاط مختلف جهان ازجمله در اروپا 

و كره جنوبي استفاده مي كنند.

یادگیری شبیه به سرگرمی
»خوســه فریرا« بنيانگذار و مدیر ارشد اجرایي 
اســتارتاپ Bakpax مي گوید: »كاغذ هنوز هم 

بستري جهاني براي یادگيري به حساب مي آید. 
تا زماني كه دســتگاه ها، هزینه زیادی داشــته 
باشــند، تغييري در این موضوع شكل نخواهد 
گرفت؛ حتي در كشــورهایی ماننــد آمریكا.« 
Bakpax داراي یك سيستم ارتباط آناین نيز 
است و معلم ها براســاس روش هاي مختلف به 
دانش آموزان نمره مي دهند و سيستم امتيازدهي 
به آنها را مدیریت مي كنند. این اپ همچنين به 
معلمان دید گســترده اي درخصوص نحوه اداره 
كاس، چالش هــاي آن و دانش آموزاني كه به 
كمك بيشتري نياز دارند، مي دهد. این استارتاپ 
بخشــي از موج شــركت ها و اســتارتاپ هایي 
اســت كه با اســتفاده از فناوري سعي مي كنند 
از مســئوليت مربيان و معلمان بكاهند. آنها از 
داده ها براي بهبود روش هاي آموزشي استفاده 
مي كنند و حتي یادگيري را براي دانش آموزان 
شــبيه به یك ســرگرمي كرده اند. اما بسياري 
از مربيان و والدین نســبت به فنــاوري بيش از 
حد محتاط هســتند و معتقدند كه این فناوري 
نمي توانــد جایگزیني براي آمــوزش حضوري 
 به شــمار آید. با وجــود این، بيمــاري همه گير 
كووید-19فناوري را مجبــور به ورود به كاس 
كرده و عائمي وجود دارد كه پس از بازگشــت 

بچه ها به مدارس نيز، از بين نخواهد رفت.

رشد سرمایه گذاري
در نيمه اول سال2020، ســرمایه گذاران مختلف 
رقمي در حــدود، 4ميليــارد و 500ميليون دالر 
به حســاب اســتارتاپ هاي آموزش در جهان وارد 
كردند كــه این عــدد، دومين مبلــغ بزرگ طي 
یك دوره شــش ماهه در دهه گذشــته محسوب 
مي شــود. كارشناســان پيش بينــي كرده اند كه 
این ســرمایه گذاري از ركورد ســاالنه 8ميليارد و 
200ميليون دالر در ســال2018نيز فراتر خواهد 
رفت. تغيير اجباري در نحوه آموزش استارتاپ ها 
و شركت هاي كوچك فناوري پيشرفته را به جلوي 
كاس ها آورده و آنها را در موقعيتي قرار داده است 
كه از یــك فضاي یادگيري دیجيتال ســود ببرند 
كه به اعتقاد بســياري از معلمان، این شــركت ها 
براي مانــدن در كاس ها آمده انــد. در عين حال 
بسياري از معلمان هم گفته اند، ابزارهاي استارتاپي، 
آموزش از راه دور را آسان تر كرده اند. توري پترسون، 
مدیرعامل یكي از شركت هاي پشتيبان استارتاپ 
Bakpax، مي گویــد: »افرادي كــه روي فناوري 
آموزش تمركز نكرده اند، نمي دانند كه ارزشي پشت 
این شركت نهفته شده است. این داستان به سرعت 
تغيير خواهد كرد، زیرا شركت ها، كم كم شروع به 

عمومي شدن مي كنند. موج بزرگي در راه است.«

عرضه رایگان
استارتاپ Bakpax كه فریرا و 28كارمندش آن را 
از راه دور و از خانه اداره مي كنند، بيش از 6ميليون 
دالر سرمایه از چند شركت سرمایه گذار جمع آوري 
كرده است. این استارتاپ كه در سال2017شروع 

به كار كرده است، بيش از 2سال در حالت آزمایشي 
بود. برنامه آنها به طور رسمي در  ماه مارس راه اندازي 
شد؛ درســت زماني كه هزاران مدرسه، بچه ها را 
به خانه فرســتادند تا در آنجا پناه بگيرند و ســال 
تحصيلي را به صــورت آناین به پایان برســانند. 
بسياري از مدارس در سراســر آمریكا با یادگيري 
از راه دور و یا یك مدل تركيبــي كار خود را ادامه 
مي دهند. Bakpax كه معمــوال با گرفتن هزینه 
اشــتراك بين 8/99دالر تــا 12/99دالر درآمد 
كسب مي كند، تصميم گرفت براي بقيه سال جاري 
تحصيلي از این حق اشــتراك چشم پوشي كند؛ 

كاري كه مورد تقدیر كاربران قرار گرفت.

سازگاري پلتفرم
هم اكنون Bakpax به جاي اینكــه از طریق كل 
سيســتم مدرســه كار كند، به صورت جداگانه با 
معلمان كار مي كند، هرچند كه گفته شده حدود 
10درصد از معلمان آن را به مدیران یا روساي باالتر 
مدرســه هم ارجاع مي دهند. نرم افزار Bakpax با 
Google Classroom سازگار است كه كاربران 
آن طي دوران همه گيري به بيش از دو برابر افزایش 
پيدا كرده و اكنــون به 100ميليون نفر رســيده 
است. با Google Classroom، بچه ها مي توانند 
با ورود به سيســتم گــوگل، به صورت مســتقيم 
به حســاب Bakpax خود دسترســي پيدا كنند. 
 فریرا در این مورد گفت: »این نرم افزار همچنين با
 Microsoft Teams تلفيــق شــده و با ســایر 
سيســتم عامل هاي آموزشــي مانند Canvas و 

Schoology هم سازگار خواهد بود.«

استارتاپ Bakpax توانسته است در دوران  كرونا فناوري را با شيوه سنتی دفتر و كتاب براي آموزش مجازي گره بزند
تركیب استارتاپی فناوري با دفتر مشق

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

جهان استارتاپی

همكاري استارتاپي براي ساخت نخستین 
روبات فضایي خصوصي

استارتاپ روباتيك فضایي GITAI و آژانس اكتشاف هوافضاي ژاپن 
)JAXA( در حال همكاري براي توليد نخســتين نمایش روباتيك 
جهان در فضا توســط یك شــركت خصوصي هســتند. به گزارش 
وب ســایت نيو اطلس، توافقنامه جدید با ابتــكار JAXA از طریق 
مشــاركت و همكاري با J-SPARC با هدف نشــان دادن پتانسيل 
روبات ها براي انجام خودكار پردازش وظایف خاص در داخل ایستگاه 
فضایي بين المللي )ISS( طرح ریزي شده است. GITAI، یك استارتاپ 
ژاپني بوده كه در ژوئيه سال2016با هدف فعاليت در عرصه روباتيك 
فضایي تاسيس شده است. علم روباتيك بسياري از جنبه هاي زندگي 
ما را در بسياري از زمينه ها تغيير داده و یكي از مواردي كه در این حوزه 
بسيار جذاب به نظر مي رسد، اكتشــافات و بهره برداري هاي فضایي 
است. از قضا، گام هاي بزرگي كه با نخستين پرواز سرنشين دار به وسيله 
فضاپيماي وستوك در سال1961 برداشته شد، نشان داد كه نه تنها 
حمایت و پشــتيباني از فضانوردان چالش برانگيز و گران است، بلكه 
كارهاي فراواني هم وجود دارد كه استفاده از انسان ها در آن، بهترین 
گزینه ممكن نيســت؛ اموري از قبيل آزمایش ها، نمونه برداري ها و... 
این كارها معموال به حركات پيچيده، دقيق و ظریفي محتاج است كه 
به یك دستگاه كامًا تخصصي و گران قيمت به صورت سفارشي و یا 
یك روبات نياز دارد. توافقنامه GITAI / JAXA در مورد روش هایي 
است كه روبات ها مي توانند از عهده نگهداري، آزمایش هاي علمي و 
سایر كارهاي خاص در ISS برآیند. هدف نهایي، توسعه سيستم هاي 
روباتيك براي استفاده نه تنها در ایستگاه فضایي بين المللي، بلكه در 
طرح هاي مختلف فضایي ناسا، برنامه آرتميس و سایر ماموریت هاي 
دولتي و خصوصي است. عاوه بر این، این فناوري مي تواند برنامه هایي 
را در حوزه پزشكي از راه دور، نجات از بایا و سایر ماموریت هاي زميني 

هم داشته باشد. 

با این كار، روبات ها نه تنها مي توانند به فضانوردان در كارشان كمك 
كنند بلكه به ارتقاي مشــاركت بخش خصوصــي در فضا نيز كمك 
خواهند كرد. كازویوشــي كاوازاكي، یكي از مدیران ارشد JAXA در 
این خصوص مي گوید: »با هدف تسریع در توسعه فعاليت هاي »مدار 
نزدیك زميــن« )LEO( ازجمله مأموریتKibo، آژانس اكتشــاف 
هوافضاي ژاپن، فعاالنه از مؤسســات تحقيقاتي و شركت هاي بخش 
خصوصي در زمينه هاي مختلف دعوت مي كند تا براي ایجاد، ترویج 
و گشــودن آینده در فضا به ســمت همكاري با این آژانس بيایند.« 
هم اكنون، اســتارتاپ GITAI در حال انجام امــور كنترل خودكار و 
 Kibo اتوماسيون در یك ماكت زميني از ماژول آزمایشگاهي ژاپني

است.
 

100ثانيه خبر

  تغییر لوگوي جي میل
گوگل لوگوي جي ميل را تغيير مي دهد و همزمان با تغييراتي در این 
سرویس از آن رونمایي مي كند. به گزارش دیجيتال ترندز، گوگل در 
تصویري مشــخص كرده كه درحال تغيير لوگوي سرویس نامه هاي 
خود است. لوگوي نهایي به رنگ هاي آبي، ســبز، قرمز و زرد خواهد 
بود كه تفاوت زیادي با طرح ســفيد و قرمز فعلــي دارد و با لوگوي 
سرویس هاي دیگر گوگل سازگاري بيشــتري خواهد داشت. ضمن 

اینكه در طراحي لوگوي جدید، پاكت نامه هم حذف خواهد شد.

  عوض شدن مأموریت آرتمیس
ناسا اعام كرد نخستين فضانوردان پروژه بازگشت به كره  ماه ممكن 
است هرگز از قطب جنوب این كره كه مقصد اصلي این پروژه است، 
بازدید نكنند. به گزارش اسپيس، به گفته مقامات ناسا 18ماه است 
كه این ســازمان روي پروژه آرتميس كار مي كند تا فضانوردان را در 
سال2024در قطب جنوب  ماه فرود بياورد، اما اگر اجراي این ماموریت 
بيش از حد پيچيده باشــد، ممكن است الزم باشد كه كمي تغييرات 

ایجاد شده و برنامه عوض شود.

6G گام بلند روسیه به سمت  
دیميتري پسكوف، سخنگوي ریاست جمهوري روسيه اعام كرد كه 
یك آزمایشگاه غيرنظامي در این كشور، پردازنده اي براي تسریع در 
توسعه اینترنت 6G توليد كرده است. به گزارش خبرگزاري تاس، او 
این مطلب را در یك كنفرانس خبري آنایــن اعام كرد. البته هنوز 
 6G 5 از راه نرسيده و نمي توان به طور دقيق درخصوصG شبكه هاي
صحبت كرد. سخنگوي ریاست جمهوري روسيه با تأكيد بر غيرنظامي 
بودن توليد این پردازنده گفت: »6G یكي از چشــم اندازهاي آینده 

ماست.«

  رقابت ناسالم، فروشندگان آمازون را دادگاهي كرد
هيأت منصفه عالي در دادگاهي در واشــنگتن، 6نفر را متهم كرده با 
پرداخت رشــوه به كارمندان آمازون و پيمانكاران در این فروشــگاه 
آناین به برتري رقابتي بر فروشندگان دیگر دست یافته اند. به گزارش 
انگجت، ظاهرا ایــن 6نفر با پرداخت رشــوه مزایــاي خاصي براي 
حســاب هاي خود در آمازون فراهم كرده بودند. ضمــن اینكه آنها 
كارمندان آمازون را مجبور كردند تا ممنوعيت حساب هاي كاربري را 
لغو كنند. همچنين این افراد از الگوریتم هاي اطاعاتي ویژه اي براي 
ایجاد اسپم و ارســال اظهارنظرهاي منفي براي رقبایشان استفاده 

كرده اند.

  ساخت یك مركز مطالعاتي آب وهوا در نیویورك 
تغييرات آب وهوایي و افزایــش دماي هوا باعث شــده تا یك مركز 
تحقيقاتي در نيویورك ســاخته شــود تا مطالعات بيشتري در این 
خصوص شكل بگيرد. به گزارش دیلي ميل، این مركز تحقيقاتي بزرگ 
در جزیره »فرمانداران« قرار دارد و تأثيرات تغيير آب و هوا در اطراف 

520 مایلي ساحل شهر را بررسي مي كند.

كشف یك اندام جدید در بدن انسان
دانشمندان مي گویند در تحقيقات خود به شبكه اي جدید از بافت ها در بين اندام هاي داخلي بدن برخورده اند كه عملكرد مستقلي دارد

علم انسان از بدن پيچيده بشر هنوز خيلي ناقص است و هر روز دانشمندان 
مورد جدیدي را درباره نحوه عملكرد بدن انسان كشف مي كنند. محققان پزشكی

به تازگي عضو جدیدي در بدن انســان شناســایي كرده اند كه آن را 
»interstitium « یا »بافت بينابيني« مي نامند. طبق گزارشي كه هفته گذشته 

در مجله Scientific Reports منتشر شد، این ساختار، شبكه اي از 
بافت هاســت كه در سراســر بدن و در اطراف دستگاه گوارش، 

ریه ها، رگ ها و شریان ها قرار دارد.
محققان پزشــكي معتقدند كه باید این ساختار را یك عضو 
مســتقل معرفي كنند اما این امر به تحقيقات آینده بستگي 

دارد تا تركيب و عملكرد آن بيشتر بررسي شود. اعام قطعي 
كشف یك ارگان جدید در بدن و ثبت آن بي شك به تحقيقات 

بسيار بيشتري نياز دارد. صرف نظر از وضعيت نهایي، ساختار جدید 
كشف شده ممكن است به پزشكان و دانشمندان كمك كند تا درك 

بهتري از نحوه شروع و شيوع بيماري ها داشته باشند.

عملكرد این ارگان جدید چیست؟
برخاف ارگان هاي جامد مانند قلب یا كبد، »بينابيني« شبكه اي از 
بافت است كه تقریبا تمام سيستم ارگاني بدن را احاطه كرده است. 
مانند پوست كه سرتاسر محيط بيروني بدن را در بر گرفته است، این 

الیه بافتي به دور اندام هاي داخل بدن انسان مي پيچد.
پيش از این، محققان تصــور مي كردند كه »بينابيني« مانند بافت 
همبند است اما بافت همبند یا پيوندي اصا چيز جدیدي نيست. 

مدت هاست كه درمورد آن و نحوه عملكردش صحبت مي شــود. بافت پيوندي به طور 
معمول سلول هاي كمي دارد و در عوض بيشتر از غضروف ها و رشته هاي دیگر تشكيل 
شده است كه در كنار هم یك ساختار قوي ایجاد مي كنند كه اندام هاي انسان را 
در جاي خود نگه مي دارد یا یك استخوان را به استخوان دیگر یا یك عضله را به 
اســتخوان متصل مي كند. اما درباره بافت بينابيني چيز خاص دیگري 
وجود داشت. به گفته محققان، بين سلول هاي گسترش یافته، 
یك سري كيســه هاي پر از مایعات وجود دارد. مجموعه اي 
از بافت هاي قوي اما انعطــاف پذیر كه پــر از پروتئين هاي 
عملكردي است و این كيســه ها را به هم متصل مي كند. این 
همان بافت پيوندي كه در سراســر بدن یافت مي شود، نبود. 
بنابراین مي تواند ارگاني جداگانه باشد كه آنها آن را »بينابيني« 

نامگذاري كردند.
محققان در این مقاله اســتدالل مي كنند كه برخــاف بافت همبند 
معمولي كه فقط به هم متصل شده و از سایر اندام ها محافظت مي كند، 
بافت بينابيني یك شبكه از پروتئين هاي فعال اســت كه با هم كار  و 
به عنوان نوعي كمك فنر عمل مي كند. یعني مانند ریه و حتي روده ها 
منقبض و منبسط مي شــود اما ممكن اســت این تغيير اندازه براي 
جلوگيــري از پارگي بافت هاي بــدن در اثر حركت ســایر اندام ها و 

عضات در بدن باشد.
در كنار تحقيقات بيشتر براي شناسایي بهتر، محققان مي گویند كه 
این یافته جدید به آنها در كشف برخي مكانيسم هاي بدن انسان كه 

هنوز كاما درك نشده كمك خواهد كرد.

دونالـــــد ترامــپ، 
رئيس جمهــور آمریكا 
اعام كرد كه توافقنامه بين شــركت بایت دنس)مالك تيك تاك( و 
اوراكل و والمارت را كه به طور موقــت از ممنوعيت تيك تاك در اپ 

استورهاي آمریكایي جلوگيري مي كند، تأیيد كرده است.
به گزارش ســي ان ان، وزارت بازرگاني در بيانيــه اي تأیيد كرد كه 
محدودیت هایي را كه قرار بود از روز گذشته اعمال شود به مدت یك 

هفته به تأخير مي اندازد.
به گفته یك منبع آگاه، طبق توافقنامه اي كــه ترامپ تأیيد كرده، 

بایت دنس همچنان مالك اصلي تيك تاك خواهد بود.
ترامپ مي گوید: از نظر من این معامله یك موهبت و بركت است. اگر 
آنها این كار را انجام دهند، عالي اســت و اگر هم آن را انجام ندهند، 
اشكالي ندارد. او با اشاره به اینكه والمارت هم در این معامله حضور 
خواهد داشت، ادامه مي دهد: امنيت بطور كامل تامين مي شود. آنها 
از فضاي ابري جداگانه و امنيت بسيار بسيار قدرتمندي بهره خواهند 
برد. همان منبع آگاه در عين حال مي گوید، براســاس توافقنامه اي 
كه ترامپ گفت تأیيد كرده، شركت بایت دنس همچنان مالك عمده 

تيك تاك خواهد بود. 
تيك تاك هم در بيانيه اي تأیيد كرد كه اوراكل و والمارت در مجموع 
20درصد از سهام این اپليكيشن را در اختيار خواهند گرفت. تيك تاك 
مي گوید: اوراكل به ارائه دهنده قابل اعتماد فناوري ما تبدیل خواهد 
شد و مسئول ميزباني از همه داده هاي كاربران آمریكا و ایمن سازي 
سيستم هاي رایانه اي مرتبط خواهد بود تا الزامات امنيت ملي آمریكا 
تضمين شــود. ما اكنون با والمارت در زمينه مشــاركت تجاري هم 
كار مي كنيم. ما همچنين محل استقرار این شــركت جدید را با نام 
»تيك تاك گلوبال« در آمریكا حفظ خواهيم كرد و گسترش خواهيم 
داد. این در حالي اســت كه 25هزار شــغل جدید در آمریكا ایجاد 

خواهيم كرد.
ترامپ هم مي گوید كــه تيك تاك به عنوان یك شــركت جدید در 

تگزاس ثبت خواهد شد.

چراغسبزترامپبهتيكتاك
دولت آمریكا در آخرین لحظه قبل از اجراي دستور حذف 
2 اپليكيشن چيني، توافق تيك تاك با اوراكل و والمارت را 

تأیيد كرد 

بازیابي بینایي با ایمپلنت مغزي
دانشمندان ابزاري را توليد كرده اند كه تركيبي از وسيله اي شبيه گوشي هوشمند و 

ميكروالكترودهاي كاشته شده در مغز است كه مي تواند بينایي را به نابينایان بازگرداند

دانشمندان دانشگاه موناش در ملبورن استراليا 
پس از یك دهــه تاش، وســيله اي را توليد دانش

كرده اند كه در نوع خود منحصر به فرد به شمار 
مي آید. این وسيله كه مي تواند بينایي را به نابينایان بازگرداند، 
تركيبي از دســتگاهي شــبيه یك گوشــي هوشــمند و 
ميكروالكترودهاي كاشته شده در مغز است. این سيستم در 
مطالعات پيش باليني و آزمایش روي گوسفندان موفق بوده 
است و پژوهشگران در ملبورن اكنون در حال آماده سازي آن 

براي نخستين آزمایش باليني روي انسان هستند.
به گزارش تك كرانچ، این فناوري جدیــد مي تواند اعصاب 
بينایي آســيب دیده را كه معموالً مســئول نابينایي باليني 
هســتند، دور بزند. این سيســتم، اطاعاتي را كه به وسيله 
یك دوربين جمع آوري و به وســيله یك دستگاه پردازشگر 
بينایي و نرم افزار سفارشي تفسير مي شود، به صورت بي سيم، 
به مجموعه اي از قطعه هایي كه مســتقيما در مغز كاشــته 

شده، منتقل مي كند. این قطعه هاي شبيه كاشي، داده هاي 
تصویري را به موج هاي الكتریكي تبدیل مي كنند و ســپس 
این موج ها از طریق ميكروالكترودهایي كه نازك تر از موي 

انسان هستند به سلول هاي عصبي در مغز منتقل مي شوند.
قبل از اینكه این وســيله تبدیل به محصولي شود كه قابل 
توليد و استفاده تجاري باشــد، باید چند مرحله را پشت سر 
بگذارد. ازجمله مهم ترین آنها، فرایند آزمایش باليني انساني 
است. همچنين گروهي كه درصدد توسعه این فناوري است، 
براي آنكه این محصول را به آخریــن مرحله، یعني توليد و 
توزیع برســاند در جست وجوي ســرمایه گذار براي تامين 

بودجه الزم است.
در مراحل اوليه این پروژه كه 10مــورد از این قطعات روي 
مغز گوسفندان كاشته شده بود، مشخص شد كه در مجموع 
با بيش از 2700ســاعت تحریك، هيچ گونه تأثير مضري بر 

سامتي آنها مشاهده نشده است.

اگرچه مطالعات حيواني بسيار متفاوت تر از مطالعات انساني 
است، اما این گروه پژوهشي معتقد است كه چشم انداز فناوري 
آنها بسيار اميدوار كننده اســت. آنها انتظار دارند كه همين 
روش بتواند براي بيماران مبتا بــه بيماري هاي مرتبط با 

اعصاب، ازجمله فلج، مفيد باشد و به درمان آنها منجر شود.
اگر این فناوري براي شما آشنا به نظر مي رسد، ممكن است به 
این دليل باشد كه ایان ماسك چندي پيش از یك فناوري 
مشــابه رونمایي كرد كه قطعه اي را در مغز قرار مي داد تا به 

نتایجي از همين نوع دست یابد.
پروژه ماسك جزو معدود پروژه هایي است كه نشان مي دهد 
چگونه ابزارهاي مبتنــي بر فنــاوري و نرم افزارهاي جدید 
مي توانند بر محدودیت هاي بيولوژیكي فائــق آیند. پروژه 
دانشگاه موناش هم براي تبدیل این نوع دانش به چيزي كه 
بتواند زندگي روزمره مردم را تحت تأثير قرار دهد، از تاریخچه 

طوالني تري برخوردار است.

به روزرساني جدید ویندوز 10 در مهرماه
مایكروسافت،  ماه آینده، دومين به روزرساني شش ماهه ویندوز 10 خود 

را منتشر مي كند.نرم افزار
به گزارش تك اكســپلور، این نســخه از ویندوز 10 نخستين نسخه اي 
است كه مرورگر از پيش نصب شده Edge را كه مبتني بر كروم است، در خود دارد. 
این نسخه داراي مجموعه اي از ویژگي هاســت كه به راحتي تصاویر را از صفحات وب 

در یك پنجره در ســمت راســت صفحه 
ضبط و ذخيره مي كند. فقط كافي اســت 
یك صفحه را به داخل پنجره درگ كنيد 
و هر زمان كه خواستيد، آن را مرور كنيد. 
همچنين مي توانيد موارد ذخيره شده را به 
ورد یا اكسل ارسال كنيد. تب هاي عمودي 
مرورگر، نگه داشــتن تب هــا روي تعداد 

زیادي از صفحات را راحت تر مي كند. Edge همچنيــن داراي قابليت جلوگيري از 
ردیابي داخلي است و برنامه هاي ناخواسته را مسدود مي كند. نسخه ویندوز 10 باعث 
تقویت عملكرد Alt Tab مي شود كه به طور سنتي براي جابه جایي بين اپليكيشن هاي 
باز مورد استفاده قرار مي گيرد. منوي استارت به صورت فيس ليفت درآمده است. البته 
عملكرد آن تفاوت چنداني نكرده  و همان كاركرد را دارد، اما كاربران متوجه شكيل تر 
شدن آیكون هاي جدید و ساده طراحي شده براي اپليكيشن ها، پس زمينه نيمه شفاف 
روي تكه ها و گزینه هاي تم روشن و تاریك مي شوند. برندون لبانش، رئيس ویندوز، در 
وباگ ویندوز مي گوید كه نسخه جدید، آخرین به روزرساني است كه آزمایش هاي آن 
تا چند هفته دیگر ادامه دارد. این به روزرساني براي همه از  ماه آینده در دسترس خواهد 
بود، اما اعضاي ثبت شده برنامه Windows Insider مي توانند نسخه پيش نمایش 

را همين االن دانلود و نصب كنند.

 عمادالدین قاسمي پناه
خبرنگار



7 شهر دوشنبه 31 شهریور 99  شماره 8043  2 3 0 2 3 6 1 5

   ساماندهي امالك شهرداري و ارائه گزارش
»موضوع امالك نجومي، واگذاري ها براي بهره برداري بي حساب 
در دوره مديريت شهري گذشته، ضرورت بازپس گيري و ضرورت 
ساماندهي وضعيت اين امالك، يكي از دغدغه هاي اصلي شوراي 
شهر پنجم بوده است.« اين بخشي از تذكر محمدجواد حق شناس 
بود كه از طرف خود و به نيابت از6 عضــو ديگر ارائه كرد. او گفت: 
»با گذشت 3سال تقريبا هيچ تغييري در وضعيت نابسامان امالك 
تهران صورت نگرفته و ظاهراً بخش قابل توجهي از امالك شهرداري 
بعضًا چندين سال و كماكان در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي 
غيرسازماني شهرداري اســت و حتي برخي از امالك شهرداري 
ناشناخته بوده و بعضًا 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 رسانه اي و قراردادن گزارش وضعيت در سامانه شفافيت 
شــهرداري اقدام عاجل كند.« امضا كنندگان تذكر: محمدجواد 
حق شناس، علي اعطا، حسن خليل آبادي، محمد ساالري، محمد 

عليخاني، سيدمحمود ميرلوحي و حجت نظري

در ادامه دویست وسي وهفتمين جلسه شورا بررسي طرح »الزام شهرداري تهران به تهيه رمزینه پاسخ سریع  ادامه از 
)Q. R. cod( براي آثار ارزشمند معاصر، بافت و بناهاي تاریخي و گردشگري و مكان رویدادهاي شهر تهران« صفحه 3

در دستور قرار گرفت كه كليات این طرح با اكثریت آرا تصویب شد و اعضاي شورا به بررسي جزئيات آن پرداختند. در جریان رسيدگي 
به جزئيات این طرح كه وقت زیادي از صحن را به خود اختصاص داد، اعضاي شورا با پيشنهادهاي خود این طرح را چكش كاري كردند. 

این طرح پيشنهاد مشترك كميته معماري و طرح هاي شهري و كميته ميراث فرهنگي شوراي اسالمي شهر تهران بود.

   تذكرات و پيشنهادات اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه ديروز
  تسريع در ارسال اساسنامه سازمان هاي شهرداري تهران

سيدحسن رسولي: براساس مصوبه شورا، شهرداري موظف شده حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ الزم االجرا شدن مصوبه وفق اساسنامه مصوب، 
نسبت به بازنگري اهداف، ماموريت ها، آيين نامه هاي مالي- معامالتي و اداري و استخدامي تمامي سازمان هاي تحت پوشش اقدام و طي لوايح 
تقديمي، مصوبات قانوني مربوطه را از شوراي اسالمي شهر تهران دريافت كند. با گذشت تقريبا 9 ماه از موعد مذكور اقدامي صورت نگرفته 

است. از آقاي شهردار و مهندس امامي )معاون مالي و اقتصادي شهرداري( انتظار دارم در اسرع وقت نسبت به انجام اين وظيفه اقدام شود.

  توجه به رشته هاي محيط زيست و ايمني در آزمون دستياري
زهرا صدراعظم نوري: در بودجه شهرداري پس از حوزه حمل ونقل، حوزه خدمات شهري و ايمني بيشترين بودجه را دارد. با وجود اين 
آمار، در بين رشته هاي موردنيازي كه براي آزمون دستياري شهرداري تهران درنظر گرفته شده رشته محيط زيست، ايمني، خدمات و 
فضاي سبز وجود ندارد. جاي تعجب است به حوزه اي كه بخش عمده اي از اعتبارات و مأموريت هاي شهرداري در آن انجام مي شود، در 

آزمون استخدامي توجهي نشده است؛ بنابراين درخواست دارم كه معاونت برنامه ريزي شهرداري اين موضوع را مورد توجه قرار دهد.

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

براي كشور منشأ اثر و خدمت بوده اند.

  ساخت سمن سرا در مناطق مصوبه شورا را مي خواهد
ناهيد خداكرمي : ساخت سمن سرا در مناطق مغاير با قانون است و ساخت اين سمن سراها 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 كســب تكليف كنند. تعجب مي كنم از دوستان در 
كميسيون فرهنگي كه بدون توجه به مصوبات و بدون اطالع ساير اعضاي ستاد سمن ها چنين تصميماتي مي گيرند و مناطق را مجبور به 

انجام اين كارها مي كنند.

  سختگيري براي تردد موتورسيكلت ها در پارك ها
حجت نظري : متأسفانه تردد موتورسيكلت ها در پارك ها به معضلي تبديل شده كه مربوط به 2 يا چند بوستان نيست. اين در حالي است 
كه خود نگهبانان و متصديان بوستان ها نيز از موتورسيكلت براي تردد در بوستان ها استفاده مي كنند. از سازمان بوستان ها و فضاي سبز 
شهرداري تهران مي خواهم كه ضمن اتخاذ تدابير سختگيرانه تر براي ورود و تردد موتورسيكلت در پارك ها ترتيبي اتخاذ شود كه متصديان 

و نگهبانان براي تردد در پارك ها از موتورسيكلت استفاده نكنند.

  تأخير در بازسازي جداره ميدان حسن آباد
زهرا نژادبهرام: حدود 13 ماه از آتش سوزي قسمتي از جداره ميدان حســن آباد مي گذرد و انتظار مردم تهران براي برداشتن بنرهاي 
نصب شده مقابل ديوارهاي سوخته و آسيب ديده و مرمت بناهاي تخريب شده به پايان رسيده است. براي مرمت و نوسازي بخش حادثه ديده 
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 اسرع وقت آغاز شود. در 
غير اين  صورت، گذشت زمان و بارش برف و باران آسيب هاي بيشتري به سازه اين ساختمان تاريخي ارزشمند وارد مي كند. همچنين از 
شهردار تهران تقاضا دارم با همكاري دانشگاه تهران و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، فرايند مرمت اين بناي تاريخي 

و اتمام آن در اسرع وقت صورت گيرد.

  وضعيت وخيم استفاده از منابع آب در بوستان ها
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 دستورالعمل هاي فراوان در راستاي حفظ محيط زيست و صرفه جويي 
آب از سوي سازمان بوستان ها و فضاي سبز به مناطق، اما متأسفانه برخي پيمانكاران شهرداري در اين راستا بي توجهي مي كنند و آب در 

بوستان ها هدر مي رود. از شهردار تهران انتظار مي رود پيش از هرچيز نسبت به اين موضوع توجه كند.

بسته محرك اقتصادي بازبيني مي شود
رئيس شــوراي شهر 
تهران گفت: »در جلسه 
هم انديشي 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 7۰۰تذكر را به شهرداري تهران 
داده اند كه حدود 1۰۰تذكر هنوز پاســخ داده نشده 
و بخشــي از آنها هم باعث قانع شــدن 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 استخدام هاي جديد 
شهرداري تهران هم بيان كرد: »طي سال هاي اخير 
تعداد پرسنل شــهرداري از 7۰هزار نفر به كمتر از 
62هزار نفر رسيده، بنابراين مي تواند جذب نيرو داشته 
باشد.« هاشمي در پاسخ به سؤالي درباره استقبال از 
مهر و اقدامات انجام شده در حوزه حمل ونقل عمومي 
اظهار كرد: »بحــث كروناويروس حمل ونقل عمومي 
را تضعيف كرد و اكثرا اعالم مي شود كاري كنيم فعال 
مردم از مترو و اتوبوس استفاده نكنند؛ چراكه يكي 
از نقاط پرتحرك انتقال ويروس مي تواند حمل ونقل 
عمومي باشد. در نتيجه در مورد  ماه مهر و حمل ونقل 
عمومي اتفاق ويژه ای نيفتاد.« هاشمي درباره وضعيت 
حمل ونقل عمومي همزمان با شروع فصل پاييز گفت: 
»با توجه به شيوع كرونا و گردش بيشتر اين ويروس 
در محيط هاي حمل ونقل عمومي بايد كاري كنيم كه 
مردم از حمل ونقل عمومي كمتر اســتفاده كنند؛ در 
نتيجه تصميم ويژه اي درباره توسعه خدمات حمل ونقل 

عمومي گرفته نشده است.«

ث
مك

تهران خانه ندارد
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 گفت وگو و تعامل داشته باشند و نشست و اجالس برگزار كنند.« او 
سپس با طرح اين موضوع كه مديريت شهري االن به خيلي از خانه ها مانند 
خانه هنر، خانه مداحان و خانه انديشمندان كمك مي كند، كه در مجموع كار 
شايسته اي هم هست، اما براي تهران پژوهان و تهران دوستان خانه اي در نظر 
گرفته نشده است گفت: خاطرم هست وقتي اين طرح تهيه شد آقاي دكتر 
حناچي نكته اي 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 جابه جايي 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 فعاليت ها نظير چند تاالر، كتابخانه، مركز اسناد و نظاير اينها پيش بيني 
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 برنامه هاي 
NGOهفته تهران بگنجانيم. الزم است مثل خانه هاي ديگر، خانه نهاد يا يك
را پايه گذاري كنيم و اين خانه فقط براي پرداختن به مسائل مختلف تهران 
باشد و صاحب نظران و كارشناســان در همه حوزه ها 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 زمينه اش هم فراهم است، مربوط مي شود 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 
پرداخته ام. تهران تكيه اي 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 به عنوان نماد شهر 
ديده و درباره اش نوشته اســت. با توجه به اينكه تهران 14۰۰را 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 تكيه اي 
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 مي توان تكيه اي ساخت و نام آن را تكيه شهر گذاشت 
يادآور شد: روزي كه پرچم عزاي سيدالشهدا)ع( در عباس آباد برافراشته شد 
من به آقاي حجازي هم گفتم و ايشان اين فضا را پيش بيني 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. مي توانيم 
تكيه شهر را جانمايي كنيم. بي شك 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 مي كنم و مي گويم خانه تهران و بحث موزه تهران جداست.

ث
مك

روزانه بيش از ميليون ها مســافر براي 
تردد از خطوط مترو استفاده مي كنند؛ گزارش

وسيله حمل ونقل عمومي انبوه بري كه 
به دليل زیرزميني بودن و نماندن پشت چراغ قرمز و 
ترافيك، طرفداران زیــادي دارد و هــر روز بر تعداد 

مسافران آن افزوده مي شود.
بيماري كوویدـ 19هم حریف مســافران ســفرهاي 
زیرزميني نشــده و همچنان شــاهد حضور گسترده 
مردم روي سكوهاي انتظار قطارهاي متروي پایتخت 
هستيم. در برخي از خطوط و ایستگاه ها تعداد مسافران 
به حدي زیاد است كه مسافران خواستار افزوده شدن 
تعداد قطارها هستند؛ درخواستي كه به گفته علي امام، 
مدیرعامل شركت متروي تهران نياز به مساعدت همه 
دســتگاه ها و متوليان دارد و كار زمانبري است. او در 
گفت وگو با همشهري به نمونه اي در همين رابطه اشاره 

مي كند كه براي نخستين بار است مطرح مي شود.
 ماجرا به امانت گرفتن 2رام قطار شــهري از سازمان 
قطار شــهري كرج برمي گردد كه ورودشان به ناوگان 
حمل ونقل ریلي شهر تهران در روزگار سخت فعلي براي 
كاهش سرفاصله حركت ها و خدمت رساني مطلوب تر به 
مسافران غنيمت به شمار مي رود. جالب اینكه متروي 
تهران اعالم كرده حاضر اســت طي توافقي محكم و 
حقوقي، هرگاه خطوط ریلي درون شهري كرج احداث 
شد و استفاده از آن 2قطار توجيه پذیر، 2رام قطار نو به 

كرج برگرداند.

كار زمان بر افزايش تعداد قطارها
قطارها از ســاعت 5و 30دقيقه صبح حركتشــان را 
روي ریل ها شروع مي كنند و تا ساعت 22و 30دقيقه 
بي وقفه پيش مي روند و مسافران را از نقطه اي به نقطه 
دیگر منتقل مي كنند. برخي از ساعات حجم جمعيت 
زیاد است و بعضي از زمان ها مســافران كم  هستند و 
مي توان روي صندلي هاي آبي رنگ جایي براي نشستن 
پيدا كــرد. قطارهاي مترو هرقدر هم خلوت باشــند 
در كوتاه ترین زمان و در یك پلك بر هم زدن شــلوغ 
مي شوند. همين شلوغي ها خيلي از مواقع منجر به ایجاد 
نزاع و درگيري بين مسافران و حتي مسافران با راهبران 
قطارهاي مترو و مأموران سكوها مي شود؛ گالیه هایي 
كه مردم گمان مي كنند به گوش مدیران شــهري و 
متوليان مترو نمي رسد. اما علي امام، مدیرعامل شركت 
مترو مي گوید: »خطوط متروي تهران از خطوط پرتردد 

و شلوغ كشور محسوب مي شود و خواسته مسافران هم 
بحق است، اما نكته مهم و حائز اهميت اینكه افزایش 
قطار و واگن به خطوط مترو كار زمانبري به حســاب 
مي آید و نياز به اعتبار و بودجه دارد.« افزایش واگن ها 

قطعاً منجر به خدمت رساني بهتر به مسافران بيشتري 
مي شود و به همين دليل مدیران شــهري و مدیران 
شركت مترو تالش مي كنند تا كمبودهاي این ناوگان 

حمل ونقل عمومي انبوه بر رفع شود.

استفاده بهينه از قطارهاي بدون استفاده
ساخت واگن و قطار توسط شركت واگن سازي  تهران 
انجام مي شود. به گفته مدیرعامل شركت مترو، ساخت 
حدود 150دستگاه واگن از مهرماه امسال در شركت 
واگن سازي  تهران شروع مي شــود: »از زمان شروع به 
ساخت تا دریافت واگن هاي جدید و ورود آنها به خطوط 
مترو حداقل یك سال یا بيشتر زمان نياز است؛ بنابراین 
در این مدت دست روي دســت نمي گذاریم و تالش 
مي كنيم از گزینه هاي دیگر بــراي افزایش امكانات و 

خدمات در ناوگان مترو استفاده كنيم.«
براساس اســناد و تحقيقات انجام شــده 2رام قطار 
در اختيــار ســازمان قطار شــهري كرج اســت كه 
بدون استفاده رها شده اند. امام در توضيح بيشتر این 
موضوع مي گوید: »سال ها پيش سازمان قطار شهري 
كرج سفارش 2رام قطار داد كه براي مدتي این قطارها 
وارد ناوگان حمل ونقل عمومي ریلي 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 شده اند.« رها شدن و 
بالاستفاده ماندن قطارها ســبب استهالك برخي از 
قطعات مي شود و به همين دليل مدیرعامل شركت 
مترو خواستار امانت گرفتن این دو رام قطار از سازمان 
قطار شهري كرج است. او مي گوید: »نامه نگاري ها با 

 شركت متروي تهران تالش مي كند 2رام قطار سازمان قطار شهري كرج را كه سال هاست بدون استفاده مانده
 به امانت بگيرد، اما همكاري الزم صورت نمي گيرد

قطارهايي كه به جاي خدمت رساني خاك مي خورند

زينب زينال زاده
خبر نگار

یادداشت

قصه نامگذاري ها در پايتخت 

قصه بر ســر نامگذاري و تغيير نام معابر 
در پایتخت است. حساســيت ها زیاد و 
البته همه آنها محترم است، اما اینكه در 
نامگذاري ها همه را ببيني، به آن معناست كه »حدود مالكيت معنوي 
شهرها و روستاها« را به جا آورده اي. باید بدانيم كه در هر گستره اي، 
دیدگاه هــا و نگرش هایي وجود دارد كه شــاید به لحاظ سياســي، 
اجتماعي، فرهنگي و حتي تاریخي و جغرافيایي فرسنگ ها باهم فاصله 
داشته باشند. اما این را نباید به گونه اي معنا كرد كه این كشور یكپارچه 
نيست. در یكپارچگي مخالف و موافق، دوست و دشمن، فقير و غني 

همه هستند.
نامگذاري هاي معابر از سوي شوراي شهرها به ویژه براي تهران سياسي 
نيست و نبوده اســت. نامگذاري معابر در شهرها استناد قانوني دارد. 
طبق ماده71 بند24 قانون وظایف و اختيارات، شوراهاي شهر و روستا 
مي توانند نسبت به »تصویب نامگذاري معابر، ميادین، خيابان ها، كوچه 

و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها« اقدام كنند.
شوراي اســالمي پایتخت هم از قاعده نامگذاري ها مستثنا نيست. از 
ابتداي دوره اول تا كنون از نامگذاري هاي مناسبتي گرفته تا ضرورت 
ماندگاري نامي از رخدادها و جانفشاني ها، بر پالك خيابان ها، ميادین 
و كوچه پس كوچه هاي این شهر نشسته است و شوراي اسالمي شهر 
تهران در دوره پنجم با هــدف حفظ حرمت و هویت معنوي پایتخت 
و به رســم قانونمندي حال و هواي نامگذاري هاي معابر پایتخت را 

ترميم كرد.
محمدجواد حق شناس، رئيس كميسيون نامگذاري شوراي پنجم بارها 
بر این نكته تأكيد كرده است كه »یكي از سياست هاي شوراي شهر 

تهران این بوده كه بتوانيم نام هاي تكراري را به تدریج تغيير دهيم.«
همچنين اداي دین به یكایك شهدا و نام آوران این مرز و بوم در تمام 
عرصه ها نيز نقطه عطف نامگذاري هاي پيش روي شوراي شهر تهران 
بوده و هست؛ درست آنجایي كه 40درصد نام هاي معابر و خيابان هاي 
پایتخت مزین به نام شهداســت امــا نامگذاري به نام شهيدقاســم 
سليماني، محمد مصدق، سيمين دانشــور، سيمين بهبهاني، توران 
خانم، بي بي مریم بختياري، پنج تن ســينماي ایران، مشاهير ادبي 
و فرهنگي و هنري، عباس كيارستمي، اســتاد مميز، استاد قندي، 
مدافعان حرم، مدافعان سالمت و بازرگان و بانو اعظم طالقاني ازجمله 
این اداي دین به تمامي سليقه هاست؛ چراكه »شهري براي همه« باید 

از همه جهات براي همه باشد.
در اینكــه نامگذاري ها تنها بــر خيابان ها و معابــر جدیداالحداث 
باشــد، »بایدي« وجود ندارد؛ چراكه در پس نامگذاري ها تحقيق ها، 
پرس وجوها، درخواست هاي محلي، ملي و تاریخچه ها وجود دارد. شاید 
سنجيده و كارشناسي نباشد كه براي هر نامگذاري، خيابان جدیدي 
ساخته شود كه اگر این چنين بود، تهران باید به پهناي ایران ساخته 
مي شد. این در حالي است كه دنيا در حال حفظ موقعيت جغرافيایي 

شهرها و تغيير چهره آنهاست؛ نه گستردگي شان.
شوراي شهر تهران هم همانطور كه به دنبال حفظ هویت بافت شهري 
از تهران قدیم و جدید است، به دنبال حفظ نام هایي است كه براي این 
كشور خاطره ها و تاریخ ساخته است. نامگذاري ها در این عصر دیگر 
از تو و من گذشته است و پشتوانه مطالبه عمومي دارد. حتي مخالفان 
برخي نام ها از بودن و ضرورت وجودشــان گفته و نوشــته اند؛ مانند 
پيشــنهاد نامگذاري معبري به نام »بازرگان« كه از سوي چهره هایي 
همچون مهدي نصيري، سردبير سابق روزنامه كيهان عنوان شده است. 
او روز دوم تير امسال این پيشــنهاد را مطرح كرد و نوشت: »به عنوان 
كسي كه به مرحوم مهندس مهدي بازرگان نقد فكري و سياسي دارم، 
نامگذاري خياباني را در تهران به نام این چهره معاصر، اقدامي شجاعانه، 
ســنجيده و خيرخواهانه براي تقویت دیانت مردم، تداوم جمهوري 
اسالمي و وحدت ملي مي دانم.« او در پاســخ به آنان كه از پيشنهاد 
این نامگذاري شگفت زده شده اند در كانال تلگرامي اش توضيح داد: 
»یكي از مشكالتي كه بسياري از ما در قضاوت نسبت به آدم ها یا برخي 
موضوعات دچار هستيم، نگاه صفر و صدي است. عده اي ازاین رو كه 
بازرگان دچار اشتباهاتي در اندیشه هاي دیني یا در مواضع سياسي اش 
شده، او را در زمره مطروداني قرار داده اند كه نباید حتي اسمي از او در 
ميان باشد؛ اال در جایي كه قرار اســت مورد نقد و هجمه قرار بگيرد. 
بازرگان به تصریح بسياري از بزرگان، داراي فضایل و خدمات فراواني 
نسبت به دین و انقالب اسالمي بوده و اشتباهاتي كه واقعا یا در نظر ما 

مرتكب شده، نمي تواند نافي این بخش مثبت از زندگي او باشد... .« 
و در نهایت سه شنبه 21مرداد، پس از 16سال از فوت بازرگان خياباني 
به نامش نامگذاري شد. نشاندن نام مرحوم مهندس مهدي بازرگان بر 
خيابان سازمان آب واقع در محدوده هایي از مناطق 2 و 5 در شوراي 
شهر تهران و نام مرحومه اعظم طالقاني بر كوچه اي كه در آن سكونت 
داشته به تصویب رسيد و یكشنبه 23 شهریور نامه اعتراض فرمانداري 
تهران به این نامگذاري ها در صحن شوراي شهر تهران قرائت شد. این 
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 
دوراندیشي اســت، ایجاب مي كند این دست سياست هاي اداره یك 
شهر نه تنها مورد حمایت و تقدیر قرار گيرد، بلكه به عنوان الگویي كارا 
در شــيوه اداره و مدیریت در بخش هاي مختلف كشور مدنظر جدي 
باشد. باید به این نكته نيز توجه كرد كه نامگذاري خيابان ها دیپلماسي 
ميانه كالبد شهر اســت. هر نامي تاریخي دارد و فلسفه وجودي و چه 
خوب است كه همه سالیق و نظرات را دربربگيرد تا آنجا كه توهيني به 

شخص، گروه و ساختار حكومتي كشورها نباشد.

رفع 1۰ گلوگاه سيالبي در فصل بارش
نيمه دوم هر ســال برابر با بارش هاي پایيزي و زمســتاني است كه 
درصورت انجام ندادن تمهيدات پيشــگيرانه باعث وقوع سيالب در 
شهر مي شود. به همين دليل، شهرداري تهران رفع 10گلوگاه سيالبي 

خطرآفرین را در دستور كار خود قرار داده است. 
صفا صبوري دیلمي، معاون فني و عمراني شــهرداري تهران درباره 
تشریح اقدامات شهرداري براي جلوگيري از بروز سيالب در نيمه دوم 
سال به همشهري گفت: »گاهي اوقات آسيب هاي عمراني در مسير 
عبور آب به كانال ها وارد مي شــود كه درصورت ترميم نشدن باعث 
شكستگي و وقوع سيل مي شــود؛ درحال حاضر ترميم این نقاط در 

دستور كار شركت خاكریزآب قرار مي گيرد. 
مهم ترین اقدامي كه در سال گذشــته و جاري انجام شد، شناسایي 
گلوگاه هاي خطرناك اســت كه در زمان بارش هاي سيل آسا، امكان 

بروز سيالب را افزایش مي دهند.« 

بيتا تيموري
كارشناس حوزه رسانه

مسئوالن سازمان قطار شهري كرج و استانداري البرز 
مبني بر امانت گرفتن قطارها انجام شده، اما تا كنون 
نتيجه اي 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 جدید و نو به 

آنها تحویل دهد.
علي امام با اشــاره به ارائه خدمات به ساكنان كرج و 
استان البرز طي بيش از 20ســال مي گوید: »از سال 
1377خط 5مترو در اختيار شــهروندان ساكن البرز 
و استان كرج بوده است و با هزینه شهري به مسافران 
خدمات ارائه مي دهــد؛ بنابراین درخواســت امانت 
گرفتن 2رام قطار بالاســتفاده و رهاشــده كه خاك 
مي خورند غيرمنطقي نيســت؛ چرا كــه همين 2رام 
قطار در جابه جایي سریع و بهتر مسافران ریلي بسيار 

اثر گذار است.« 
هر چند این روزها اكثر خطوط متروي كالنشهر تهران 
با انبوه جمعيت، كمبود قطار و واگن مواجه است، اما 
به گفته امام درصورت موافقت، قطارها پس از دریافت 
وارد خط 6و 7مي شوند: »این خطوط هنوز به طور كامل 
بهره برداري نشده اند و همچنان شاهد بهره برداري از 
ایستگاه هاي جدید در این خطوط هستيم؛ بنابراین در 
روزهاي آتي قطعا با مسافران بيشتري مواجه مي شویم 
و اميدواریم هرچه زودتر قطارها در اختيار شــركت 
متروي تهران قرار بگيرد تــا بتوانيم آنها را به خطوط 

6و 7وارد كنيم.«

مترو نياز به 15۰۰واگن دارد
اكنون متروي تهران 7خط و بيش از 120ایســتگاه 
دارد كه مســافران با بيــش از 210قطــار و بيش از  
1500واگن جابه جا مي شــوند. علي امــام مي گوید: 
»سفر با مترو در مقایسه با ســایر وسایل حمل ونقل 
عمومي مقرون به صرفه تر است و به همين دليل هر روز 
به تعداد مسافران اضافه مي شود. با توجه به این افزایش 
چشمگير مسافران قطعاً تا ســال 1402یعني 3سال 
دیگر شركت متروي تهران به 1500دستگاه واگن نياز 
دارد كه تأمين واگن ها به یكباره امكانپذیر نيست، اما 
تالش مي كنيم از طریق قراردادهایي كه ميان دولت 
و شهرداري منعقد مي شــود، واگن ها را تأمين و وارد 

حمل ونقل ریلي كنيم.«
به گفته مدیرعامل شركت متروي تهران، سال ها قبل 
قراردادي از سوي وزارت كشور و شركاي كشور چين 
و شركت واگن ســازي  تهران براي تأمين واگن هاي 
موردنياز شركت متروي تهران منعقد شد كه متاسفانه 
عملياتي نشد. امام درباره جزئيات بيشتر این قرارداد 
مي گوید: »این قرارداد منعقد شد، اما به دليل باز نشدن 
»ال ســي« یا همان اعتبار اســنادي، عملياتي نشد و 
درصورت باز شدن ال سي بخشي از كار توسط شركاي 
خارجي طرف قرارداد در كشور چين و بخشي هم در 
شركت واگن سازي  تهران انجام و واگن هاي موردنياز 

شركت مترو تأمين مي شود.«

 توسعه زيرساخت هاي 
گردشگري تهران شتاب مي گيرد

متروي پرند در پيچ و خم اعتبار
متروي پرند هم نمونه ديگري از الزامات فعلي استان تهران براي تعيين تكليف به شمار مي رود. احداث اين 
خط مي تواند از ورود و تردد ده ها هزار خودرو به شهر تهران در روز جلوگيري كند؛ چراكه با وجود مترو نياز 

راحت تر و سريع تر ساكنان اين محدوده براي رفت و برگشت به تهران رفع مي شود.
 متروي پرند ادامه خط يك متروست كه اين خط از تجريش در شمالي ترين نقطه تهران شروع و در شهر 
آفتاب و فرودگاه امام خميني)ره( واقع در جنوبي ترين نقطه پايتخت به پايان مي رســد. البته فرودگاه 
امام نقطه پاياني نيست و اين خط تا شهر جديد پرند ادامه خواهد داشت. ايستگاه فرودگاه امام كه سال 
96بهره برداري 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 بودجه اي كه به ايجاد خط متروي شهر پرند 
اختصاص داده شده بخش ناچيزي از بودجه كل كشور و اعتبار موردنياز تكميل اين خط به حساب مي آيد. 
به طور نمونه امسال 64ميليارد تومان اعتبار اختصاص داده شد كه دولت همه اعتبار را در اختيار مديريت 
شهري قرار نمي دهد و تنها بخش كوچكي از آن تخصيص داده مي شود؛ به همين دليل روند كارها به كندي 
انجام مي شود. علي امام با ابراز اميدواري از عملياتي شدن خط متروي پرند مي گويد: »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 بهره برداري اوليه از خط متروي پرند باشيم.« براساس اين گزارش، 
برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه تكميل خط پرند هم اكنون نيازمند حدود 3هزار ميليارد تومان اعتبار 

است، اما بي شك با دست روي دست گذاشتن سال به سال اين مقدار افزايش مي يابد.

ث
مك
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اين روزها محتواي هر رسانه ورزشي را كه مرور مي كنيد، پر است 
از تمجيدهاي اغراق آميز از حامد لك. پرســپوليس با 2 پيروزي و 
2كلين شيت به جدول ليگ قهرمانان برگشت و مخصوصا درخشش 
لك در بازي اول باعث شده همه در مورد توانايي هاي او حرف بزنند. 
صد البته لك استحقاقش را دارد و چه بسا اگر در طول فوتبالش درگير 
حاشيه هاي بچگانه نمي شد، بيش از اين حرف ها مي توانست مطرح 
شود. با اين حال او زياد هم نبايد اين تعريف و تمجيدها را جدي بگيرد. 
ستايش ها از 90درصد بازيكنان فوتبال )مخصوصاً گلرها( فقط تا 
زماني ادامه دارد كه آنها مرتكب نخستين اشتباه نشده باشند. همين 
بوژيدار رادوشوويچ كه االن ساكت و مظلوم نيمكت نشين لك شده، 
در طول ماه هاي گذشته به شدت از سوي رسانه ها ستايش مي شد، 

اما دريافت فقط 2گل بد، همه  چيز را عوض كرد.

بشنو و باور نكن

اين بار ديگران چيزي نگفته اند؛ اين خود امير قلعه نويي اســت كه 
مدعي شــده ميانگين قرارداد بازيكنان گل گهر سيرجان حدود 3 
ميليارد تومان اســت. امير حتي از عبارت »غير از دو، سه نفر« هم 
استفاده كرده كه نمي دانيم دستمزد آنها چقدر باالتر از معدل كل تيم 
است. در عين حال نكته جالب اينجاست كه قلعه نويي بارها در مورد 
خودش گفته: »هر جا رفتم پول نبوده«، اما اتفاقا وقتي به كارنامه امير 
نگاه مي كنيم، هيچ كس در ايران به اندازه او در باشگاه هاي پولدار كار 
نكرده است؛ از سپاهان و تراكتور تا مس و ذوب آهن و همين گل گهر. 
قلعه نويي همچنين به دفعات گفته: »بي پولي هاي استقالل مال 
من است«؛ درســت مثل ليگ دوازدهم كه امثال مهدي رحمتي، 
منتظري، خسرو حيدري، اميرحســين صادقي، ساموئل، نكونام، 
جباري، برهاني و فرهاد مجيدي فقط بخشي از اعضاي تيمش بودند. 

كاش اين مدل بي پولي نصيب همه شود!

هر جا هم مي رود پول نيست

بين خريدهاي جديد پرســپوليس، يكي از نفراتي كه نمايش هاي 
قانع كننده اي داشته عيسي آل كثير است. مهاجم پيشين نفت آبادان 
در 2 مسابقه با التعاون پرتحرك بود، به خوبي توانست در جريان بازي 
قرار بگيرد و حتي فاصله اي تا ثبت يك سوپرگل هم نداشت. صد البته 
حضور او به تنهايي براي به دوش كشيدن بار خط حمله پرسپوليس 
كافي نيست، اما عيسي دارد كار خودش را مي كند. او بين 2نيم فصل 
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 را به كلي فراموش كرد و حتي كارش 
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 

پرسپوليس مي ماند دچار همين شرايط مي شد.

هيچ كس را به زور نگه نداريد

نكته بازي
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 ذخيره ها 
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 هميشــگي اش 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 
الكس ته يس در دقيقــه48از روي نقطه پنالتي 
نتيجه را دوبرابر كرد. ايــن پنالتي به دليل خطا 
روي موسي مارگا به دست آمده بود. موسي مارگا 
مهاجم فرانسوي االصل تيم ملي مالي و از رقباي 
اصلي طارمي براي بــازي در تركيب اصلي پورتو 
اســت. در دقيقه87و درحالي كه 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 ته يس به گل تبديل شــد و پورتو بازي را 
3بر يك برد. توفان يك دقيقــه اي طارمي باعث 
شــد هواداران او در ايران و پرتغــال در توييتر و 
ساير شبكه هاي اجتماعي به تعريف و تمجيد از 

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 
به زودي 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.«
همهخوبها

درخشش مهدي طارمي در نخستين هفته ليگ 
پرتغال، ادامه اي بر درخشــش لژيونرهاي ايراني 
در اين هفته بود. در هفته اي كه هر 3گل شارلروا 
را ايراني ها زدنــد و جهانبخش بــراي برايتون 
درخشــيد، حتي يونس دلفي هم بعد از مدت ها 
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 3-1شارلروا مقابل بيرشوت كه 
ششــمين برد اين تيم در ششــمين هفته ليگ 
بلژيك بــود، كاوه رضايــي 2گل و علي قلي زاده 
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.

 بيت آشور به كلرادو پيوست
استيونبيتآشور33سالهكهشنيدهميشــدبرايحضوردرليگايرانمذاكراتيباتراكتورداشته،باامضاي
قرارداديرسميبهكلرادورپيدزپيوستتاسالآيندههمدرMLSبهفوتبالشادامهدهد.بيتآشوربهعنوان
بازيكنآزادراهيتيمجديدششد.اوفصلپيشدرتيمفوتباللسآنجلستوپميزد.

علي عليپور در گفت وگويي كوتاه با همشهري به شايعات 
و حواشــي پيش آمده 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 رسول پناه 
در مصاحبه اي گفت عليپور نبايد باشگاه را بازي مي داد. 
اين اتفاقات موج تندي را عليه اين مهاجم به راه انداخت و 
هواداران پرسپوليس نيز يك بار 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 مي شود 
پيشنهاد مالي سنگيني به پرســپوليس داده گفت: »اين 
را همه مي دانند كه من در اين ســال ها كمترين دريافتي 
را داشته ام و اتفاقا پيشنهاد خيلي سنگيني هم به باشگاه 
ندادم اما باشگاه قبول نكرد.« آقاي گل سابق سرخپوشان در 
پايان درخصوص بازي هاي جانشين خودش در خط حمله 
پرسپوليس يعني عيســي آل كثير هم گفت: »اميدوارم 
آل كثير در پرسپوليس موفق شود و آنقدر خوب بازي كند 

كه نبود من اصال به چشم نيايد.«

موج لژيونر شدن فوتباليست ها شدت گرفته كه كامال 
طبيعي است. از قبل هم پيش بيني مي شد با توجه به 
افزايش چشمگير نرخ ارز، اين اتفاق رخ بدهد. زماني 
فقط حضور در ليگ هاي عربي مي توانست آورده مالي 
خوبي براي فوتباليست ها داشــته باشد، اما االن يك 
پيشــنهاد محقر 200هزار دالري از ليگ هاي سطح 
پايين اروپايي هم بيش از 5ميليارد تومان ارزش دارد 
و منافع مالي بازيكنان را بيش از حضور در ايران تامين 
مي كند. پس هر كه به هواي پــول مي رود، تكليفش 
روشن است. با اين حال برخي همچنان عقيده دارند 

صرف حضور در فوتبال اروپا باعث پيشرفت بازيكنان 
مي شود. از آن جمله است رضا اسدي، هافبك اين فصل 
تراكتور كه مدعي شده صددرصد راهي اروپا خواهد شد. 
او در مصاحبه اش از لحني نسبتا تحقيرآميز در مورد 
ليگ ايران اســتفاده كرده كه بازتاب هاي 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 عزت اللهي 

سال هاست كه در تيم هاي زير متوسط اروپايي دست 
به دست مي شود و واقعا پيشرفت چشمگيري نداشته؛ 
چه بسا اگر او در ايران باقي مي ماند، حداقل بازيكني 
شبيه احمد نوراللهي مي شد، اما لژيونر شدن چندان 
برايش سودمند نبوده است. استعدادي مثل مرتضي 
پورعلي گنجي هم كه تكليفش را روشن كرده و ظاهرا 
به خاطر عوايد مالي است كه بازي در خارج از ايران را 
ترجيح مي دهد. از نظر فني اما به جرأت مي توان 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 فني اش رسيد يا نه؟ اين همه 
يعني هر لژيونر شــدني هم لزوما باعث ترقي نيست. 

حساب مالي اما همانطور كه گفتيم كامال جداست.

  عليپور: با پرتغالي ها قرارداد نبسته بودم
اميدواربودمدرپرسپوليسبمانماماپيشنهادمناسبيبهمنندادند

  آيا همه لژيونرها پيشرفت كردند؟
گاهيباقيماندندرايرانبهترازقبولهرپيشنهادياست

  صدا، دوربين، پنالتي!
درهفتهدرخششلژيونرهاي
ايراني،مهديطارميدرنخستين
تماسشباتوپيكپنالتيگرفت



9 2 دوشنبه 31 شهریور 99  شماره 8043 ورزش 3 0 2 3 6 9 3

بعد از 2 بــرد با ارزش مقابــل التعاون عربســتان، حاال 
پرسپوليسي ها براي صعود به دور بعدي فقط به 2 تساوي 
از 2 بازي باقيمانده نياز دارند. البته اگر سرخپوشــان به 
دنبال صدرنشيني مي گردند 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 تيم 6امتيازي 6امتياز گرفت و حاال باالتر 
از همه در صدر جدول قرار گرفته است. تيم يحيي امشب 
مقابل الدحيل قرار مي گيرد كه تنها شكست سرخپوشان 

را طي 4بازي گذشــته به اين تيم تحميل كرده است. در 
بازي رفت 2 تيم، پرسپوليس در همان 15دقيقه ابتدايي 
2گل غافلگيرانه خورد و ديگر نتوانست به بازي برگردد. آن 
مسابقه روز 22بهمن  98 در قطر برگزار شد و از اقبال بلند 
پرسپوليس بازي برگشت هم دوباره در قطر برگزار مي شود. 
در فاصله بازي رفت و برگشت 2 تيم 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 مي گيرد و جــدال او با همبازي هاي 

سابقش ديدني خواهد بود. ديدار پرسپوليس با الدحيل 
از ساعت18:30 امروز آغاز مي شود و 3ساعت بعد يعني 
از ســاعت21:30 دو تيم التعاون و الشارجه در اين گروه 
به مصاف هم مي روند. در گروهD نيز از ساعت18:30 دو 
تيم السد قطر و النصر عربستان به مصاف هم مي روند و از 
ساعت21:30 سپاهان به مصاف العين امارات مي رود. اگر 
در بازي نخست السد از حريفش امتياز بگيرد سپاهاني ها 
قبل از شروع بازي خودشــان به طور قطعي از رقابت ها 

حذف مي شوند.

 يحيي: الدحيل مدعي قهرماني آسياست
سرمربي پرســپوليس در نشســت خبری پيش از ديدار با 
الدحيل به تمجيد از حريف قدرتمند خود پرداخت. يحيي 
گل محمدي پيرامون بازي امشــب گفت: »مقابل الدحيل 
بازی داريم كه مدعی صعود از گروه اســت و حتی می توانم 
بگويم مدعی قهرمانی در آسياست. هر بازی كه جلو می رويم 
حساسيت بيشتر می شود. تيم هايی كه در گروه ما هستند 
همگی شانس صعود دارند و اين به جذابيت گروه اضافه كرده 
است. فكر می كنم تا روز آخر اين جذابيت ادامه داشته باشد.« 
يحيي درباره شرايط برگزاري مسابقات گفت: »طوالنی شدن 
برگزاری مسابقات مقداری خستگی و رخوت در بازيكنان به 
وجود آورده است. 15ماه است كه تيم تمرين می كند و مسابقه 
می دهد و شرايط را سخت كرده اما برای همه تيم ها اينطور 
بوده است. ذهنيت بازيكنان پرسپوليس بزرگ بوده و اين به 
ما كمك كرده است. بازيكنان از بازی و بردن خسته نشده اند 

و هدف بزرگی را دنبال می كنند كه شادی هواداران است.«

تنظيمپرسپوليسرويتكتير
   اگر پرسپوليس عادت يك-هيچ بردن را حفظ كند امشب به عنوان سرگروه صعود خواهد كرد

 سون 4 گل زد، كين 4 گل ساخت
تاتنهام با درخشش سون، ستاره كره اي و هري كين، ستاره انگليسي اش با نتيجه 5 بر 2 ساوتهمپتون را شكست 
داد. سون در اين بازي 4 گل زده و كين 4 گل ساخت و يك گل زد. حاال هري كين اولين بازيكن انگليسي است كه در 

تاريخ ليگ برتر توانسته در يك بازي، 4 پاس گل بدهد.

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 بستري هاي كرونا 
4 برابر 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 پروتكل هاي بهداشتي از سوي مردم، اتفاقات 
هفته هاي گذشته ازجمله افزايش مسافرت ها به استان 
و حوادث مرتبط با قهرماني تراكتور دليل افزايش آمار 
ابتال به كرونا در اســتان است. « به اين ترتيب جشن 
بي محاباي هواداران پرشور تراكتور بعد از قهرماني در 
جام حذفي به عنوان 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 غم انگيز داســتان، مي تواند 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 نسخه هاي مديران باشگاه براي كنترل شور 
و هيجان هواداران خودي نبود و از ســوي آنها تالش 
چشمگيري براي جلوگيري از تجمع تي تي ها ديده 
نشد. كاش يك سرسوزن از آن همه تقال براي تعطيلي 
مســابقات، بعد از قهرماني حذفي تراكتور هم وجود 
مي داشــت تا امروز بار اضافي به كادر بي گناه درمان 
تحميل نشــود. كاش يكي از هزاران جمله اي را كه 
بهار امســال براي تعطيلي ليگ به زبان آورديد، بعد 
از قهرماني تيم محبوب تبريــزي تكرار مي كرديد تا 
بلكه مردم هوشيار شوند و تن به اين رفتار پرريسك 
ندهند؛ اما افســوس كه همه توصيه ها، هميشه فقط 

براي ديگران است.

وقتي»كادردرمان«فراموششد
  دانشگاه علوم پزشكي تبريز، از نقش جشن قهرماني تراكتور در تصاعد كرونا خبر داد

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 بي انصافي 
متهم كرده است. حدادي كه خودش را براي بازي هاي 
المپيك توكيو آماده مي كند، اصرار دارد جراحان آلماني 
خارپاشنه اش را عمل كنند، اتفاقي كه برآورد  مي شود 8تا 
9هزار دالر خرج روي دست فدراسيون پزشكي ورزشي 
و ورزش ايران بگذارد. بــا توجه به همين موضوع هيأت 
اجرايي كميته ملي المپيك از مدت ها پيش با اين سفر 
مخالفت كرده بود اما حاال فدراســيون پزشكي ورزشي 
از ســفر حدادي به آلمان براي جراحي خبر داده است. 
اينطور كه احمد مساجدي، سرپرست فدراسيون پزشكي 
مي گويد، حدادي تأكيد بر اين داشته كه پزشكي كه در 
داخل كشور خارپاشنه اش را جراحي مي كند، بايد به او 
تضمين بدهد كه اين ورزشكار به موقع آماده بازگشت به 
ميادين مي شود و به المپيك مي رسد اما اين تضمين از 
سوي جراحان ايراني به او داده نشده است. مهم تر اينكه 
مساجدي مدعي شده پزشــك آلماني معتمد حدادي 

قول داده  او را در كوتاه ترين 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 به موقع رسيدن 
تضمين مي خواهد، بايد خــودش هم تضمين دهد كه 
در المپيك مدال مي گيرد. جالب اينكــه اين انتقادات 
با واكنش تند علي نژاد، معاون وزير ورزش همراه شــده 
است. او روز گذشــته در گفت و گو با ايسنا اين چنين به 
منتقدان پاسخ داد: »فدراسيون پزشكي ورزشي متولي 
اين كار است و هزينه ها را براساس وظايف حمايت درماني 
كه دارد، پرداخت مي كند. در مورد موضوعات پزشكي 
مادربزرگ ها هم صحبت مي كننــد و بايد اجازه بدهيم 
متخصصان صحبت كنند و به مجموعه پزشكي كشور 
احترام بگذاريم. اگر وزارت ورزش و كميته مي خواستند 
تصميم بگيرند خيلي كارشناســي نبود اما تشخيص 
پزشكان ما اين بوده اســت كه او به آلمان برود. از اين رو 
هجمه به ورزشكار المپيكي و فدراسيون پزشكي ورزشي 

دور از انصاف است.«

وزارتورزشپشتحداديدرآمد

محمدحســين مرادمند، يكــي از چهره هاي ويژه 
فصل نقل و انتقاالت امسال بود؛ بازيكني كه ابتدا با 
استقاللي ها 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 
گفت و گو با همشهري ورزشي از داليل حضورش در 

باشگاه پرسپوليس گفته است.

 اينكه حاال قرار است پيراهن استقالل را 
بر تن كني، چه احساسي داري؟

براي همه فوتباليست ها حضور در استقالل و پرسپوليس 
يك اتفاق خاص است و من هم احســاس بسيار خوبي 
دارم كه حاال عضوي از يك تيم ريشه دار و بزرگ هستم. 
اميدوارم در استقالل عملكرد خوبي داشته باشم تا هواداران 

و كادر فني هم از عملكردم راضي باشند.
 فكر نمي كني 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 مهم تر است. من هم 
دنبال يك چالش جديد بودم و فكر مي كنم انتخاب خوبي 
انجام داده ام. من هميشه جنگيدن و رقابت را دوست دارم.

 حاال چرا استقالل را براي ادامه فوتبالت 
انتخاب كردي؟

اولين و مهم ترين هدفم قهرمان شدن با استقالل در ليگ 
برتر است. من مي دانم اين قهرماني چقدر براي هواداران 
اهميت دارد؛ خصوصا در شرايطي كه استقالل چند فصل 

قهرمان نشده است.
 فكر مي كني با پيراهن استقالل به تيم 

ملي هم برسي؟
من به اين موضوع فكر مي كنم، 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 مهم تر آن 
جمله معروفت، حاشيه هاي زيادي را ايجاد كرد. در 

اين خصوص چه صحبتي داري؟
من دوســت ندارم درخصوص اين مسائل صحبت كنم 

و كاري به حاشــيه ها و حرف هايي كه بعضي ها مي زنند، 
ندارم. من قبال هم يك بار 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 رسانه اي شود. در آن 
شرايط آقاي گل محمدي با من تماس گرفت كه مذاكره 
كنيم. او بزرگ تر و مربي من بوده و نمي توانستم به صورت 
تلفني همه حرف ها را بزنم و بگويم كه با استقالل قرارداد 
امضا كرده ام. من به ديدار گل محمدي رفتم تا اين موضوع را 

به او منتقل كنم. هنگامي كه وارد باشگاه پرسپوليس شدم، 
آقاي رســول پناه در آنجا حضور داشت و همانجا شنيدم 
آقاي گل محمدي 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 مي كنم؛ چون حقيقتا رضايتنامه 
نداشتم. مي توانيد از مسئوالن باشگاه استقالل سؤال كنيد 
كه چه ساعتي با من قرارداد بســتند و قبل از حضور در 

باشگاه پرسپوليس كارم با استقالل تمام  شده بود.

 اميرحسين اعظمي
خبرنگار

مرادمند:پسازامضابااستقالل
بهباشگاهپرسپوليسرفتم

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



جامعه10 2 دوشنبه 31 شهریور 99  شماره 8043  3 0 2 3 6 1 8 

گزارشي از ناگفته هاي قصرشيرین؛ شهري كه جنگ در آن آغاز شد و به پایان رسيد 

حماسه قصر
درســت همان زماني كه قصرشيريني هاي  ادامه از 

جنگ زده در ســرپل ذهاب غافلگير شده صفحه اول
بودند، چند افسر تخريب چي دشمن در قصرشيرين سربازان را به 
خط كرده بودند. عنوان درس: تخريب با تي. ان.تي. اين درسي بود 
كه 100هزار نفر را خانه خراب كرد. دشمن همه ساختمان هاي شهر 
100هزار 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 علي اكبر تعريف مي كند؛ روستازاده اي كه همراه صدها 
روستايي ديگر به ارتفاعات پناه برده و در خفا شاهد ماجرا بودند. 
آن موقع 10 ساله بود: »آنجا محاصره شده بوديم؛ ۷ شبانه روز. آن 
شبي كه صدام حســين در مهديه نماز مي خواند، زن جواني در 
ارتفاعات در حال وضع حمل بود. دهانش را گرفته بودند تا جيغ 
نزند و عراقي ها پيدايمان نكنند. بچه به دنيا آمد و آن زن جان 

باخت.«

از نسل آفتاب
شهريور ۵۹؛ قصرشيرين ديگر سقوط كرده و بعثي ها در شهر 
رژه مي روند. خيلي ها غافلگير شده اند و حاال در چنگ عراقي ها 
هستند؛ زن، مرد، بچه، پير و جوان. اين جنگ قانون ندارد با اسرا 
هر جور دلشان بخواهد رفتار مي كنند؛ برخي به اسارت مي روند، 
عده اي شكنجه مي شوند، گروهي را به ستون مي بندند و تيرباران 
مي كنند و گاهي هم بعثي ها از اين همه وحشــي گري به تنگ 

مي آيند دست از سر عده اي برمي دارند تا بروند به امان خدا.
حرف حساب دشمن، فحاشي و اهانت است. حاج محمد ۸0 سال را 
رد كرده و اينها را مو به مو به خاطر دارد. او در جمع اسراي شهريور 
بوده؛ آخرين نفرات. وقتي خاطــرات را تداعي مي كند، لرزش 
دستانش چندبرابر مي شود و خشم در چشمان كم سويش مي دود: 
»سر جوانمردان زير چكمه دشمن بود. با چشم خودم ديدم كه 
عده اي با دست خالي مردانه جنگيدند و شهيد شدند. اسرايي كه 
تاب اهانت را نداشتند، واكنش نشان مي دادند، قنداق ها بي رحمانه 
به سمت شان مي رفت، روي زمين كه مي افتادند، عراقي ها با چكمه 
سرهايشان را لگد مي كردند و بعد تير خالص. با هر شليك فرياد 
جيغ و شيون گوش آسمان را كر مي كرد. قيامت بود آن روزها. 

آخر دنيا بود.«
پشت دروازه شهر كه به دشتي بي انتها و سوزان منتهي مي شود، 
نيروهاي پراكنده مردمي و نظامي هنوز اميد دارند براي نجات 

قصرشيرين.
مقاومت در بيابان هاي اطراف شهري كه هواي شهريورش ۴۲درجه 
سانتيگراد را رد مي كند و آن هم زير آتش توپخانه دشمني كه 

جنون تخريب لحظه اي امانش نمي دهد.
با كدام انگيزه ممكن است! كرباليي احمد به خاطر مي آورد كه در 
همين دشت ذهاب كه چند كيلومتر با قصرشيرين فاصله دارد، 
چگونه آدم ها به گلوله بسته مي شدند: »همه سرباز بودند؛ نظامي 
و مردمي فرقي نداشــت؛ جوان هايي از مشهد، تهران، شيراز، 
اصفهان و... . نخستين بار بود به استان كرمانشاه مي آمدند، اصال 
نمي دانستند قصرشيرين چه شكل و شمايلي دارد، اما برايش 
تا پاي جان مي جنگيدند. زخمي هاي قصرشيرين را به بهداري 

دشت ذهاب مي آوردند. كسي حريف شــان نبود، يك مداواي 
مختصر سرپايي مي شدند. پزشــك مي گفت اعزام شوند به 
بيمارستان، اما آنها بازمي گشتند به قصرشيرين تا سنگرها خالي 

نماند.«
تانك هاي سوخته و رهاشــده در دشت ذهاب گواهي تاريخ آن 
روزهاســت؛ يادگار مقاومت جوان هايي از نسل آفتاب؛ يادگار 
آنهايي كه در اين دشت بي دفاع از جان مايه گذاشتند تا دشمن 
را از خاكشــان برانند. حاال فاصله ها زياد است. كرباليي احمد 
و هم نسالنش آن حماســه ها را ديده اند و مثل گنجينه باارزش 
در ســينه از آن محافظت مي كنند. در موردش باغرور و افتخار 
حرف مي زنند و گفتن از آن روزها خسته شان نمي كند. اما براي 
نسل جديد اين صحبت ها افسانه هايي است كه ديگر تكراري 
شده است. نســل جديدي هاي قصرشيرين، خاطرات شفاهي 
را به ياد نمي آورند يا دســت كم نمي خواهند به ياد آورند. آنها 
خواسته هايشان فرق مي كند؛ تشــنه آباداني و رفاه هستند. 
مي گويند: »جنگ تمام شد و رفت. االن چه؟! حاال كه جنگ نيست. 

اين شهر چرا آباد نمي شود؟!«
 غرفه دار »بازار عباسي« قصرشيرين مي گويد: صدها روستا مرده 
و هنوز زنده نشده. مي پرسم: چرا؟ مي گويد: زمين هاي كشاورزي   

بعد از جنگ  هرگز آباد نشد.

مرزنشين
قصرشــيرين بعد از ۴دهه با يك پنجم جمعيت قبل از جنگ به 
حيات خود ادامه مي دهد؛ يعني ۲0هزار نفر. جنگ زده ها، آنها كه 
رفته بودند سال ۷1به شهرشان، به قصرشان بازگشتند؛ قصري 
كه سوخته بود. ميرزا ثابت مي گويد: »خشت روي خشت نبود و 
تا چشم كار مي كرد خاك بود و خاك. بر خاك سوخته اش بوسه 
زديم و برايش سوگواري كرديم. خيلي ها طاقت اين همه ويراني را 
نداشتند، با خودشان لج كردند و بازگشتند، اما دل شان تاب نياورد 
و دوباره آمدند براي آباداني. قصرشيرين ساخته شد بعد از چند 

سال زحمت، اما هيچ وقت مثل سابقش نشد.«
خيلي از جوان ها مهاجــرت كرده اند به شــهرهاي ديگر، اما 
سالخورده ها مانده اند: »مرزداري در خون اين مردم است. آبا و 
اجداد ما هيچ وقت اين خاك را رها نكرده اند. ما هم دلبسته ايم به 
اين مرز و بوم. اين رودخانه اروند آرام حال ما را خوب مي كند. براي 

ماها كه آن روزهاي سخت را ديده ايم و از دست دادن خاك مان را 
شاهد بوده ايم، جاي شكرش باقي است كه شهر هست. اما نسل 
جديد خواسته هايشان فرق مي كند؛ باالخره ۴دهه گذشته و دنبال 

زندگي آرام هستند.«
طباخ قصرشيرين هر روز آفتاب نزده كركره دكان ۹-۸متري اش 
را باال مي دهد و تا نزديكي ظهر با مگس ها سر و كله مي زند. كله ها 
در ديگ مي جوشند و مشتري يكي در ميان است. طباخ ۲۸ساله 
است؛ متولد قصرشيرين: »مرز به خاطر كرونا بسته شده. آن روزها 
بهتر بود، اما االن نصف كله ها به فروش مي رسد و باقي روي دستم 
باد مي كند. با اين حال، ضرر نمي كنم. دخل و خرج روزمره ام تامين 
شود، كافي است.« كاوه مي گويد: »۵سال در تهرانپارس پايتخت 

طباخي كردم و حسابي كارم رونق داشت.«
او نتوانســت در آن غربت دوام بياورد: »همه خانواده ام اينجا 
هستند، كجا بروم. « حســين از معدود افرادي است كه همه 
خانواده او در قصرشيرين مانده اند و مهاجرت نكرده اند. اينجا هر 
كسي نام خانوادگي اش را بگويد، خاندانش را مي شناسند و تقريبا 
هر خاندان قديمي در محله اي خاص زندگي مي كنند. از حسين 
مي پرسم: فاميلت در كدام محله هستند. مي گويد: »پدر، مادر، 
برادرم و پدربزرگ و عموهايم در محله باال هستند.« مي گويم: 

محله باال كجاست؟ مي گويد: »گلزار شهداي قصرشيرين!« 
 قصرشــيريني ها مي گويند در بحبوحه اشغال اين شهر حدود 

۹00غيرنظامي زير آتش دشمن شهيد شدند.
امثال حسين هم در اين شهر بســيارند؛ جوان هايي كه حتي 
پيشــنهادهاي وسوســه انگيز كار و تجارت در آن سوي مرز 
مجاب شان نمي كند دل از ديارشان بَِكنند. سبزي فروش 3۵ساله 
مثل بلبل عربي حرف مي زند؛ كپري براي خودش ساخته در گوشه 
خيابان. تيغ آفتاب شاخ و برگ هاي خشك را مي درد، حرارت از 
روي سبزي ها مي جوشد و به شكل خط هاي نامرئي كج و معوج 
باال مي آيد. محمد مثل شمع در حال آب شدن است؛ عرق از تمام 
جانش سرازير شده. مرتب با چفيه پيشاني اش را خشك مي كند: 
»شوري چشمانم را مي سوزاند. به خاطر همين كم سو شدند. اين را 
از خودم درنمي آورم. چشم پزشك گفت مراقب قطره هاي عرق 
پيشاني ام باشم كه در چشمم نرود.« سبزي فروش جوان ۲سال 
در نجف بوده، آنجا در يك هتــل كار مي كرده و به گفته خودش 
درآمدش ۵-۴برابر اينجا بوده: »قصرشيرين از نجف هم گرم تر 

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

نداشتم.«

لقمه اي در دهان دشمن
به گواهي نقشه جغرافيا، بخش زيادي از قصرشيرين در دل كشور 
عراق است. مرز خسروي در نوك پيكان است و 1۵كيلومتر با اين 
شهر فاصله دارد. محلي ها مي گويند يكي از داليل اصلي سقوط 

قصرشيرين موقعيت جغرافيايي آن بوده است.
از قصرشيرين تا مرز خسروي صد ها روستا وجود داشته كه حاال 

اثري از آنها نيست و بعد از ويراني احيا نشدند.
 در مسير قصرشيرين به مرز خســروي، ساختمان سوخته اي 
هست كه اطرافش را تانك هاي جزغاله محاصره كرده اند. تنها 
اثري كه از جنگ مي توان پيدا كرد همين ويرانه سياه است كه 
روي تپه اي بيرون قصرشيرين، آوارش، وحشت غريبي در دل ها 
مي ريزد. همزمان با حمله عراق، اين ساختمان يك بيمارستان در 
حال تاسيس بود؛ بيمارستاني كه هيچ گاه بيمارستان نشد، هرگز 
بيماري به خود نديد؛ چون خمپاره ها امانش ندادند. مرز برهوت 
است. هيچ عابري در آن تردد نمي كند و كاميون ها تا چند كيلومتر 
صف كشــيده اند. در محموله ها همه  چيز پيدا مي شود؛ ميوه و 
تره بار، ميلگرد، شيشه، چاي، پارچه و... . راننده يكي از كاميون ها 
مي گويد: »اجازه نمي دهند وارد كشور عراق شويم. آنها لب مرز 

محموله ها را بار كاميون هاي خودشان مي كنند و مي روند.«
در مرز خسروي مرد ميانسالي به نام علي شرف تعريف مي كند كه 
۷ ماه قبل از اشغال كامل شهر، قصرشيرين بارها بمباران هوايي 
شد: »جنگ در اين شهر ۸-۷ ماه زودتر شروع شد. قصرشيرين 
مثل لقمه اي بود در دهان دشمن. براي اشغالش مي توانست از 
همه 1۸0كيلومتر مرز مشترك استفاده كند كه اين كار را هم كرد. 
مي خواهم بگويم يك دفعه چشم باز كرديم و ديديم دورتا دورمان 
عراقي است. آن موقع 10ساله بودم. صدها تانك با هزاران نيروي 
تا دندان مسلح، جلوي چشمان مان از روي تفنن آدم ها را به تير 
برق مي بستند و تيرباران مي كردند. مي دانيد چه بر سر ما بچه ها 

مي آمد؛ زهره ترك مي شديم؛ زهره ترك به معناي واقعي. با چشم 
خودم ديدم كه يك كودك و يك دختر جوان از ترس مردند.«

دشت سكوت
قصرشيرين ۲بار اشغال شد. نيمه مرداد ۵۹، اوايل جنگ شهر 
سقوط كرد و يك ســال بعد ۲0فروردين 60آزاد شد. بعد از آن 
قصرشيرين پايگاه نظامي  بود. جنگ هنوز ادامه داشت و فرصتي 
براي آباداني وجود نداشت؛ با اين حال تعداد كمي از مردم به شهر 
بازگشتند. سال 6۷، 6روز بعد از امضاي قطعنامه ۵۹۸و اعالم 
آتش بس، مردم آرام آرام به شهر بازمي گشتند كه منافقين با 
پشتيباني صدام به كشــور حمله كردند. قصرشيرين دوباره 
اشغال شد و نيروهاي دشمن در اندك زماني تا 1۴۵كيلومتر به 
خاك كشور نفوذ كردند. آنها ايراني بودند، اما هم پيمان دشمن. 
عباسي از نيروهاي مردمي قصرشيرين است .  او  ورود منافقين را 
اينطور ترسيم مي كند: »از ۵هزار نفر بيشتر بودند. صد ها تانك، 
نفربر، آمبوالنس و اتوبوس، ارتش بزرگي تشكيل داده بود. نيروي 
هوايي عراق هم از آنها پشتيباني مي كرد. ميگ ها )جنگنده( سايه 
انداخته بودند روي شهر و منافقين با بمباران آنها بدرقه مي شدند. 
قصرشيرين سريع سقوط كرد. وقتي اين ارتش به دشت ذهاب 
رسيد، باور كنيد جاي سوزن انداختن نبود. هر كسي كه محاسن 
داشت را  به شهادت مي رساندند. از چنگ دشمن فرار كردم و 
خودم را به سرپل ذهاب رساندم. مردم باخبر شده بودند و آماده 
براي مقاومت. به آنها گفتم كه ريش ها را بتراشيد و گرنه تيرباران 
مي شويد! فرياد مي زدند براي آزادي ما آمده اند؛ آن هم با توپ 
و تانك. هر كسي مخالفت مي كرد، فاتحه اش خوانده بود. يادم 
هست حرف هاي مردم خيلي از منافقين را دچار ترديد كرده بود.«
منافقين ظرف مدت كوتاهي شهرهاي قصرشيرين، سرپل ذهاب، 
كرند غرب و اســالم آباد 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، اسالم آباد غرب را 
ترك كردند و به تنگه چهارزير رسيدند كه 30كيلومتر با كرمانشاه 
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 هلي برن)پياده شدن نيرو از بالگرد( 
كردند. بعد هوانيروز تانك ها را بمباران كرد. باالي آن ارتفاعات، 
تماشاي چنين صحنه هايي غرورآفرين بود. منافقين كه قرار بود 
۴۸ساعته به تهران برسند، نتوانستند از تنگه چهارريز عبور كنند 
و زمين گير شدند. دشمن متواري شده بود. آنها قرص هايي همراه 
داشتند كه بعد از شكست از آن استفاده كردند؛ قرص هايي كه بين 
مردم به عنوان قرص مرگ معروف شده بود و به محض خوردن آن 
مي مردند. بعد از اين عمليات كه به مرصاد معروف است، دشت پر 

از جنازه بود؛ جنازه منافقاني كه خودكشي كرده بودند.«
بعد از عمليات مرصاد در هشتم مرداد 6۷جنگ تمام و قصرشيرين 
دوباره آزاد شــد. حاال تنگه مرصاد با تانك هاي ســوخته و 

بالگردهايش يادگار آن روزهاست.
 دشت وســيع مرصاد ســكوت پرمعنايي دارد؛ انگار صداي 

گلوله باران را در دلش حبس كرده باشد.
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رئیــس مجلــس: ضروری اســت 
کمیسیون امنیت ملی پس از شكست 
مفتضحانه آمریكا در حوزه حقوقی و 
سیاسی حرکت های یک جانبه آمریكا 
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

ســایه اقــدام آمریــكا و 
فعال سازي  مكانیسم ماشه مجلس

بر سر جلسه علني دیروز 
بهارستان مجلس سنگیني مي کرد و به 
محور اصلي موضع گیري هاي نمایندگان 
بدل شده بود. اقدام متقابل علیه آمریكا، 
مكانیســم ماشــه، برجــام و آمریــكا 
پرتكرارترین واژگانــي بودکه در صحن 

بهارستان باز تكرار شد.
اگرچه بحث فعال سازي مكانیسم ماشه 
توســط آمریكا واکنش ها و تحلیل هاي 
متفاوتي را در نشســت دیــروز مجلس 
دربر داشــت اما مذمت رویكرد آمریكا 
در قبال ایران از یک ســو و بي ثمر بودن 
مكانیســیم ماشه از ســوي دیگر محور 
مشترك موضع گیري ها، از نطق پیش از 
دستور رئیس مجلس گرفته تا تذکرات، 
نطق ها و حتي اظهارنظر توییتري دیگر 

نمایندگان را شامل مي شد.

ترامپ يا بايدن فرقي ندارد
محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس در 
آغاز نشست دیروز به بحث اقدام متقابل 
علیه آمریكا اشاره کرد و گفت: کمیسیون 
امنیت ملي پس از شكســت آمریكا در 

حوزه حقوقي و سیاســي، حرکت هاي 
یكجانبه آمریكا را رصــد کند و اقدامات 
متقابــل الزم را براي صیانــت از منافع 
مردم با جدیت پیگیري کرده و به صحن 

ارائه دهد.
او دیروز در نطق پیش از دســتور جلسه 
علني مجلس ادامه داد: تجربه این مدت 
نشــان داده که هرگاه در برابر اقدامات 
خصمانه آمریكا منفعل عمل کردیم فشار 
تحریمي بیشتري به معیشت مردم وارد 
شده؛ لذا ضروري است با اقدامات فعاالنه، 
هوشمندانه و مؤثر اجازه نداد بیش از این 

به مردم فشار بیشتري وارد شود.
وي ادامه داد: در همین راســتا ضروري 
اســت کمیســیون امنیت ملي پس از 
شكســت مفتضحانه آمریــكا در حوزه 
حقوقي و سیاسي، حرکت هاي یكجانبه 
آمریكا که موجب اعتراض دیگر کشورها 
و جامعه بین المللي نیز هســت را رصد 
کند و اقدامــات متقابــل الزم را براي 
صیانت از منافع مردم با جدیت پیگیري 

کرده و به صحن ارائه دهد.
به گــزارش خانه ملــت، رئیس مجلس 
افزود: اینكه ترامپ رئیس جمهور شود یا 
بایدن، هیچ فرقي در سیاست اصلي ضربه 

زدن به ملت ایران حاصل نخواهد شــد، 
پس الزم است روي قوي شدن ملت ایران 
تمرکز کنیم و پیــروزي واقعي را زماني 
اعالم کنیم که اقتصــاد و مردم ما قوي 
شده باشند و احســاس کنند در زندگي 

آنان تغییرات ملموس ایجاد شده است.

تذكر با چاشني مكانيسم ماشه 
احد آزادي خــواه، نماینده مالیر از دیگر 
نمایندگانــي بود که درباره مكانیســم 
ماشه از تریبون مجلس صحبت کرد. او 
در تذکري در جلسه علني دیروز با اشاره 
به ادعاي آمریكا براي بازگشت تحریم ها 
علیه ایران اظهار کرد: استكبار رسما ظلم 
مي کند. این ظلم بّین و آشكار به بشریت 
است. وي ادامه داد: حتما نمایندگان به 
این اقدام وحشیانه شخصیت هاي مدعي 
آمریكا در جاي خود پاســخ مناســبي 

خواهند داد.
عباس گودرزي نیز در جریان نشســت 
علني دیروز مجلس در واکنش به ادعاي 
آمریكا براي بازگشت به تحریم ها علیه 
آمریكا در تذکري گفت: الزم اســت در 
محكومیت افزون طلبي و زیاده خواهي 
آمریكا و تهدید به اعمال مكانیسم ماشه 
این توضیح را بدهم که مكانیسم ماشه 

حاصل اعتماد به دشمن است. هر کشور و 
ملتي که به دشمنش اعتماد کند متضرر 
مي شود، اعتماد به خدا و سنن آفرینش 
و بي اعتمادي به دشــمن و شناخت او، 
2عامل اصلي در عزت و سرافرازي ملت 

است.
او ادامه داد: قطعا ماشه بدون تیر خواهد 
بود. دشــمن هر غلطي تا امروز خواسته 
کرده، تنها راه این اســت که ملت ایران 
خودش را قوي کنــد و ایــن اتفاق در 
حال رخ دادن است. همچنین سیدعلي 
موســوي، نماینده ملــكان در مجلس 
شوراي اسالمي در تذکري گفت: طرح 
ماشه آمریكا با شكســت مواجه خواهد 

شد.

بحــث مكانســیم ماشــه و اهمیت آن 
نزد نماینــدگان چنان بــود که برخي 
نمایندگان در همان نشست بهارستان 
از طریق شبكه هاي مجازي در این وادي 
فعال شدند و اظهارنظر کردند؛ چنان که 
مصطفي میرســلیم، نماینده تهران در 
واکنش به فعال ســازي مكانیسم ماشه 
در حســاب کاربري خود در توییترش 
با هشــتگ هاي آمریكا و برجام نوشت: 
»اقدام مذبوحانه  آمریكا در شــلیک تیر 
خالص به  برجام، غیــر از اثبات عناد و 
لجاجت و کینه توزي این دولت مستكبر، 
نشــان دهنده ضرورت اتحاد جهاني بر 
به انــزوا کشــاندن دولــت خودکامه 

آمریكاست.«

 مرکز پ ژوهش هاي مجلس یازدهم تحت ریاست علیرضا زاکاني پیشنهاد داده
 تا در چارچوب تقویت گام هاي کاهش محدودیت هاي هسته اي، وضعیت تمامي 

برنامه هاي هسته اي ایران به قبل از توافق هسته اي سال1394 بازگردد

خبرهاي کوتاه

سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در 
پاسخ به سؤالي درباره ادامه رایزني هاي ایران 
و کره جنوبي جهت وصول طلب ایران از این 
کشور و آزادي دارایي هاي بلوکه شده ایران 
در این کشور آسیایي گفت: پیشرفت هایي 
حاصل شــده ولي آنچه براي ما مهم است 
اقدام است نه کالم، ما از تمامي امكانات خود 
استفاده مي کنیم تا حقوق ملت ایران حفظ 
شود. به گزارش ایســنا، سعید خطیب زاده 
همچنین در مورد ســفر ظریف بــه اروپا و 
برخي از حواشــي ایجاد شده در این زمینه 
گفت: سفر آقاي ظریف از آفریقا تا اروپا در 
حال برنامه ریزي است و بعید مي دانیم که 
به خاطر مســائل لجستیكي و پروتكل هاي 
کرونایي به زودي انجام شود، گرچه برخي 
افراد در ایــن ارتباط از هیــچ، یک چیزي 

مي سازند.

وزارت دادگســتري الیحه پیشنهادي قوه 
قضاییه در زمینه تشــكیل دادگاه دریایي را 
که به منظور رفع خأل قانوني موجود در این 
زمینه تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسي 
به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارائه کرد. به 
گزارش ایلنا، مطابق این پیشنهاد به منظور 
رسیدگي به دعاوي موضوع این قانون، دادگاه 
دریایي در حوزه قضایي شهرســتان تهران 
و حوزه قضایي استان هاي ساحلي تشكیل 
مي شــود. همچنین تعیین حــوزه قضایي 
محل تشكیل دادگاه دریایي در استان هاي 
ســاحلي و تعداد شــعب آن به تشــخیص 
رئیس قوه قضاییه تعیین مي شــود. قضات 
دادگاه دریایي که با حكم رئیس قوه قضاییه 
منصوب مي شوند، باید ضمن داشتن حداقل 
5 سال سابقه قضاوت در دادگاه هاي عمومي 
حقوقي، دوره هاي آموزشي داخلي و خارجي 

مربوط را گذرانده باشند.

برنامه ريزي براي سفر 
ظريف از آفريقا تا اروپا

 »دادگاه دريايي«
 تشكيل مي شود

نقشه هاي مجلس براي برجام کافه مجلس

سخنراني هاي هفتاد و پنجمین اجالس 
 سياست
مجمع عمومي سازمان ملل از امروز ساعت خارجي

9صبح به وقت نیویورك و 16:30 به وقت 
ایران آغاز مي شــود. حســن روحانــي، رئیس جمهور، 
سیزدهمین مقامي است که سخنراني او در این دوره از 
اجالس پخش خواهد شــد. این هشــتمین و آخرین 
سخنراني روحاني در طول 2دوره ریاست جمهوري وي در 
اجالس مجمع عمومي سازمان ملل خواهد بود. برنامه 
روحاني در نوبت صبح روز نخست اجالس، بعدازظهر به 
وقت ایران، پخش خواهد شد. دســتور کار این دوره از 
اجالس یک تفاوت اساسي با ادوار مجمع عمومي سازمان 
ملل دارد و آن غیرزنده بودن سخنراني هاســت. شیوع 

بیماري کرونا مقامــات عالي کشــورها را از حضور در 
نیویورك بازداشــته و جاي آن را به ویدئوهاي روساي 
جمهور، پادشاهي ها و امراي کشورها داده است. براساس 
تصمیم دبیرخانه سازمان ملل، اظهارات رهبران جهان در 
این دور از نشست از قبل ضبط شده است. از نمایندگان 
هر کشور عضو، کشور ناظر و اتحادیه اروپا خواسته شده 
بود سخنراني هاي ضبط شده خود را به مقر سازمان ملل 
ارائه کنند. با وجود این، هنگام پخش سخنراني ها سالن 
مجمع خالي نخواهد بود. این ویدئوها توسط یک نماینده 
از هر کشور که در سالن حضور فیزیكي خواهد داشت به 

رئیس ارائه خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا، دومین ســخنران 

اجالس هفتــاد و پنجم، پــس از رئیس جمهور برزیل، 
خواهد بود. روساي جمهور ترکیه، چین، روسیه و امیر 
قطر نیز قبل از روحاني سخنراني خواهند کرد. بالفاصله 
بعد از ایران ســخنراني امانوئل مكرون، رئیس جمهور 

فرانسه، پخش خواهد شد.
به گزارش همشــهري، بیماري کرونــا مالقات مقامات 
کشورها با یكدیگر را در حاشیه اجالس نیز لغو کرد. سال 
گذشته رئیس جمهور در حاشیه مجمع عمومي سازمان 
ملل عالوه بر دیدار با آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان 
ملل، با سران و مقامات عالي رتبه 15کشور جهان دیدار 
و گفت و گو کرد. ازجمله مهم ترین این دیدارها، دیدار با 
صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانســه و نخست وزیر 

انگلستان بود. امسال ولي دیداري برگزار نخواهد شد.
از ایران مجید تخت روانچي، نماینده کشورمان در سازمان 
ملل متحد، در مجمع عمومي سازمان ملل حضور خواهد 

داشت.

سران کشورها امسال به خاطر کرونا فرصتي براي مالقات هاي حاشیه مجمع سازمان ملل ندارند

آخرين سخنراني روحاني در سازمان ملل

  تماشاگري مجلس انقالبي 
حسینعلي شهریاري، نماینده زاهدان در مجلس خطاب به محمدباقر 
قالیباف گفت: در چند ماه گذشته مجلس چه کار کرده است؟ قیمت ها 
چند برابر شده و کسي جوابگو نیست. تماشــاگر بودن مجلس براي 
نمایندگان انقالبي قابل تحمل نیست.به گزارش خانه ملت، او در نطق 
میان دستور خود خطاب به رئیس قوه مجریه با بیان اینكه کشور انقالبي 
با مردم انقالبي 42سال تحریم و 8سال دفاع مقدس را تحمل کردند تا 
رئیس جمهور انقالبي با تفكر انقالبي داشته باشند، ادعا کرد: متأسفانه 
این تفكر در دولت شما وجود ندارد. وي افزود: مردم در رنج و مشقت 
زیادي به سرمي برند و هر روز شاهد افزایش بي رویه قیمت ها هستیم که 
در بعضي موارد مواد غذایي 4برابر شده است. بگذریم که یک اتومبیل 

یک شبه افزایش قیمت پیدا مي کند.

  تشكيل فراكسيون مستقلين واليي در مجلس يازدهم
ذبیح اهلل اعظمي، عضو کمیسیون کشــاورزي از تشكیل فراکسیون 
نمایندگان مستقلین والیي با حضور نمایندگان مستقل و اصالح طلب 
در مجلس یازدهم خبر داد.او در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: حدود چند 
وقت پیش برخي از دوستان در مجلس اقدام به برنامه ریزي و پیگیري 
براي تشكیل فراکسیون مستقلین والیي کردند، بنده نیز به عنوان یک 
عضو در این فراکسیون ثبت نام کردم. امیدواریم این فراکسیون بتواند 
گام هاي مثبتي در حوزه مسائل اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و اشتغال 
بردارد. وي در ادامه اظهار کرد: در این فراکسیون افراد زبده و خبره اي 
حضور دارند؛ تــالش ما براي برنامه ریزي و تــالش مجدانه براي حل 

مشكالت مردم است.

  هنوز هم دير نشده است
کمال علیپور، نماینده قائمشهر در نطق میان دستور خود گفت: سال 
گذشــته نظام ســلطه اینگونه وانمود مي کرد ملت ایران 40سالگي 
انقالب را نخواهد دید و انقالب به بن بست مي رسد و کساني نیز اسیر 
جنگ رواني دشمن شدند، اما رهبر فرزانه انقالب برنامه قرن آینده و 
گام دوم انقالب را ترسیم کردند. یكي از الزامات گام دوم، مجلس تراز 
انقالب است. مجلس انقالبي عالوه بر داشتن استانداردهاي عمومي 
الگوهاي مردم ســاالري باید داراي یک سري مختصات و ویژگي ها از 
جنس ماهیت انقالب اســالمي هم باشــد.به گزارش خانه ملت، این 
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به یک ســال مهلت دولت تا 
پایان 1400 گفت: هنوز هم دیر نشده است. درست است درآمد کشور 
کاهش داشته و قدرت خرید خانواده هاي ایراني نسبت به سال گذشته 

کاهش یافته، اما یک سال از عمر دولت باقي مانده است.

  اعالم وصول طرح اصالح نظارت بر رفتار نمايندگان 
در نشست دیروز مجلس، طرح اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 
اعالم وصول شد. به گزارش خانه ملت، طرح حمایت از مالكیت صنعتي، 
طرح اصالح موادي از آیین نامه داخلي مجلس و قانون نظارت بر رفتار 
نمایندگان، طرح اصالح موادي از قانون تاسیس و اداره مراکز و مدارس 
غیردولتي و طرح احكام کلي قانون بودجه1400 طرح هایی بودند که 

در پایان جلسه دیروز مجلس اعالم وصول شدند.

   بازگشت به 94
همزمان با ورود نمايندگان به تدوين طرح مقابله با آمريكا؛ مركز پژوهش هاي مجلس 
نيز طرحي را به عنوان طرح پيشنهادي براي مقابله با اقدامات يكجانبه و خصمانه  
آمريكا تهيه و ارائه كرده است. در اين طرح پيشــنهادي كه نخستين طرح مركز 
پ ژوهش هاي مجلس يازدهم تحت رياست عليرضا زاكاني است، پيشنهاد شده كه در 
چارچوب تقويت گام هاي كاهش محدوديت هاي هسته اي، وضعيت كليه برنامه هاي 
هسته اي ايران به قبل از توافق هسته اي سال1۳۹۴ بازگردد. ضمن آنكه دسترسي 
آژانس بين المللي انرژي اتمي از طريق فناوري هاي مدرن نظارتي و برخط و حضور 
طوالني مدت نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي در كشور طي حداكثر 2هفته 
متوقف شــود. در اين گزارش همچنين عنوان شده درصورتي كه به هر نحو تمام يا 
بخشي از مفاد قطعنامه هاي سابق شوراي امنيت عليه ايران در موضوع هسته اي 
اجرا شود، برجام از لحاظ قانوني بي اعتبار بوده و دولت مكلف است اجراي آن را در 

عمل نيز متوقف كند.
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 حسين قناعتي، عضو سابق اتاق فكر ستاد فرماندهي مقابله با كرونای استان تهران 
نيز در گفت وگو با همشهري مي گويد توقف دوركاري در شرايط كنوني تصميم قابل 
دفاعي نيست. به گفته او، با وجود درس ها و عبرت هايي كه پس از شيوع كرونا در 
8 ماه گذشته گرفته ايم، در مسير درست مبارزه با كرونا قرار نداريم و استراتژي هاي 
تدوين شده در اين حوزه مبتني بر محورهاي مؤثر براي كاهش شيوع بيماري نيست: 
»پيشگيري، فاصله گذاري فيزيكي، اقتدار در برخورد با تخلف هاي ضد كرونا و نيز 
بيماريابي فعال و قرنطينه كردن افراد به روش هاي قانوني از مواردي است كه از آغاز 
شيوع كرونا در كشور به درستي اجرا نشــده است.«  رئيس سابق اتاق فكر ستاد 

فرماندهي مقابله با كرونای تهران به همشهري مي گويد تنها راه كنترل و جلوگيري 
از شيوع بيش از پيش كرونا در جامعه افزايش فاصله گذاري فيزيكي و برخورد جدي 
با كساني است كه قوانين اين حوزه را نقض مي كنند: »در كره جنوبي شاهد بوديم كه 
دولت، با اقتدار كساني را كه قوانين ضد كرونا را نقض مي كردند مورد تعقيب قانوني 
قرار مي داد. حاال در كشور ما قوانين وضع شــده اما با نصيحت و موعظه از مردم 
مي خواهيم قوانين را رعايت كنند كه بي شك با اين روش در كنترل بيماري موفق 
نخواهيم شد.« قناعتي، توليد واكسن كرونا را راه درمان بيماري نمي داند و مي گويد: 
»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 نمي كند و 
نبايد انتظارها درباره توليد واكسن كرونا را در جامعه باال برد.«  قناعتي، دوركاري را 

بهترين فرصت براي تحول در ساختارهاي اداري و آموزشي كشور مي داند و مي گويد 
هنوز موفق نشــده ايم 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 
فعاليت خود را شروع كردند، بهترين فرصت براي تحول در ساختار آموزشي به سمت 
خودآموزي ايجاد شد اما هنوز در اين زمينه موفق نيستيم و نمي دانيم قرار است به 
چه سمتي حركت كنيم.«  او با انتقاد از عملكرد و برخي تصميم هاي مسئوالن در لغو يا 
كاهش دوركاري در ادارات پايتخت به همشهري مي گويد: »رفتار و تصميم هاي برخي 
مسئوالن به سمتي پيش مي رود كه به نظر مي رسد جان مردم اهميتي ندارد. به نظر 
مي رسد در برخي تصميم گيري ها، افراد و مشاوراني به غلط مشغول ارائه آمارهاي 

اشتباه هستند و اين آمارها مبناي تصميم گيري ها شده است.«

تقریبا همه استان هاي كشــور در وضعيت قرمز قرار 
دارند. هيچ اســتاني وضعيت زرد یا نارنجی ندارد. به 
گفته رئيس دانشگاه علوم پزشــكي قم، این استان 
وضعيت قرمز را هــم رد كرده و شــرایط فعلی اش 
نزدیک به وضعيت ســياه است. وضعيت قرمز به این 
معناست كه به ازاي هر 100هزار نفر جمعيت 3نفر در 
بيمارستان به دليل كرونا بستري باشند اما این عدد در 
قم به ازاي این 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 ایران زودهنگام بروز كرده، پيش از اینكه 
پایيز بياید. در آغاز موج سوم، خبرها گویاي آن است كه 
تعدادي از سازمان ها نيروهاي دوركار را به كار حضوري 

فراخوانده اند.
بعد از مــوج دوم كرونا در ایران كه اوایل تابســتان 
آغاز شــد، ســتاد ملي مقابله با كرونــا، دوركاري 
دست كم یک ســوم كاركنان دولت را اجباري اعالم 
كرد؛ تصميمي كه تا پایان تابســتان ادامه یافت و 
تمدید شد. با وجود دوركارشدن یک سوم كارمندان، 
نيمه حضــوري شــدن فعاليت هاي آموزشــي در 
3 ماه گذشــته، آمار روزانه ابتال به كرونــا در ایران 
بيست وهشتم شهریور از 3هزار نفر در روز فراتر رفت. 
پيگيري هاي همشهري نشــان مي دهد مسئوالن 
وزارت بهداشت از تعدادي از بيمارستان هاي بخش 
 خصوصي هم خواســته اند بخش هاي ویژه اي براي 
پذیرش و درمان بيماران مبتال به كرونا آماده سازي 
كننــد؛ اقداماتي كه نشــان مي دهد مســئوالن 
پيش بيني فوران بيماري در پایتخــت را كرده اند. 
در چنين شــرایطي بازگشــت به  كار كارمندان در 
سازمان ها و اداره ها سياستي متناقض به نظر مي  رسد. 
فاصله گــذاري اجتماعــي و كم كــردن ترددهاي 
روزمره و تراكم افراد در فضاهاي بسته از مهم ترین 
سياست هاي كنترلي كرونا در كشورهاي مختلف 
جهان است. بسياري از كشــورهایي كه توانسته اند 
آمار مرگ ومير ناشي از كووید-19 را به شدت كاهش 
دهند، همچنان در حال اجراي سياست هاي دوركاري 
هستند. بسياري از سازمان هاي بزرگ، نيروهاي مورد 
نياز جدید را از ميان نيروهاي دوركار انتخاب مي كنند 
و با چشم اندازي كه در پيش اســت تعداد كمي از 
افراد انتظار دارند با شرایط فعلي سياست  دوركاري 
ملغي شود. یافته هاي یک نظرســنجي جدید كه 
شهریور امسال در آمریكا انجام شده نشان مي دهد 
اكثر كارمندان فدرال در آمریكا كه هم اكنون به دليل 
بيماري همه گير ویروس كرونا از خانه كار مي كنند، 
انتظار ندارند به این زودي ها به سر كارشان برگردند. 
طبــق یافته هاي این نظرســنجي، فقط 10درصد 
كاركنان انتظار دارند در 2ماه آینده برگردند و زمان 
دوركاري را در كمترین حالت یک سال دیگر فرض 

مي كنند. 

ماجرای لغو دوركاري در ايران از كجا شروع شد؟
حدود 10روز قبل انوشــيروان محســني بندپي، 
اســتاندار تهران به عنوان نماینده عالــي دولت در 
پایتخت، خواستار پایان دادن به دوركاري كاركنان 
دستگاه هاي اجرایي از ابتداي ماه مهر و بازگشت به 
 كار حضوري آن دسته از كارمنداني شد كه بيماري 
زمينه اي ندارند. استانداري تهران در ماه هاي گذشته 
مرجع اصلي اطالع  رسانی درباره تمدید دوركاري در 
تهران بوده اســت. امروز آخرین روز شهریور است و 
اگرچه مسئوالن هنوز به طور رسمي در این زمينه 
اعالم نظــر نكرده اند اما پيگيري هاي همشــهري 
نشــان مي دهد تعدادي از ســازمان هاي دولتي به 
كارمندانشــان اعالم كرده اند كه از اول مهر سركار 
حاضر باشــند. تعدادي از كارمندان ســازمان هاي 
مختلف در تماس تلفني با همشهري گفته اند كه به 
آنها اعالم شده درصورتي كه از اول مهر سركار حاضر 
نشوند براي آنها غيبت منظور شده و از حقوقشان كسر 
مي شود. ستاد ملي مقابله با كرونا هنوز درباره اینكه 
شهریور پایان دوركاري یک سوم كاركنان دولت است 
یا اینكه این دوركاري تمدید مي شود اعالم نظر رسمي 
نكرده، اما كم نيستند كارشناسان بهداشتي و درماني 
كه معتقدند در صورت لغو دوركاري ها در شــرایط 
كنوني باید شاهد افزایش بيش از پيش تعداد بيماران 
مبتال به كرونا بود. در عين حال موافقان پایان دادن 
به دوركاري كه تعدادشــان كم نيست، مي گویند 
روش هایي مثل استفاده از ماسک و شستن مرتب 
دست ها مي تواند جایگزیني براي دوركاري باشد. این 
گروه معتقدند پيامدهاي دوركاري براي بهره وري 
سازمان ها و اقتصاد سنگين شده و تداوم آن به شكل 
كنوني خسارت بار است. استدالل  هایي مشابه آنچه در 

زمان بازگشایي هاي دور اول شنيده ایم.

نگاه موافق؛ اداره ها تنها مراكز تجمع مردم نيستند 
مصطفي قانعي، عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله 
با كرونا درباره لغــو دوركاري كارمنــدان اداره ها در 
شهرهایي كه در وضعيت قرمز قرار دارند به همشهري 
مي گوید: »اینكه تصور كنيم تا یک ماه دیگر كرونا با 
محدودسازي ها تمام مي شود تصور درستي نيست. 
برخي كشورها چنين تصوري داشــتند و با اجراي 
سياست هاي سختگيرانه در این حوزه تالش كردند 
بيماري را مهار كنند اما موفقيت چنداني به  دســت 

نياوردند. بنابراین نباید تصور كرد كه دوركاري كمكي 
به پایان دادن شيوع بيماري مي كند.«

عضو هيأت علمي و فوق تخصص ریه دانشگاه علوم 
پزشــكي و خدمات بهداشــتي درماني بيمارستان 
بقيه اهلل معتقد است مسئوالن كشور باید به این فكر 
كنند كه اگر شيوع بيماري ادامه پيدا كرد به چه شكل 
اقتصاد كشور را اداره كنند تا جامعه دچار مشكل نشود: 
»تردیدي در این نيست كه هرچه فاصله فيزیكي مردم 
از هم بيشتر باشد یا تعداد مراكز تجمع افراد كمتر شود، 
شانس انتقال بيماري نيز كمتر مي شود، اما باید درنظر 
داشت تنها مراكز تجمع افراد در اداره ها نيست بلكه 
اتوبوس ها، مترو، پاساژها و ده ها مركز دیگر از مراكزي 
هستند كه تجمع مردم در آنها بعضا از اداره ها و سازمان 
نيز بيشتر است. مردم در همه این مراكز تردد دارند.« 

قانعي  تنهــا راه موفقيت مقابله با انتقــال ویروس از 
فردي به فرد دیگر را استفاده از ماسک و شستن مرتب 
دست ها مي داند و به همشهري مي گوید: »اگر از ماسک 
استفاده شود و مردم دست هاي خود را به شكل مرتب 
بشویند، شانس انتقال بيماري از فردي به فرد دیگر تا 
5درصد كاهش مي یابد. از این رو رعایت پروتكل هاي 

بهداشتي و توجه به اجراي آنها اهميت باالیي دارد.« 
او در ادامه با ارائه پيش فرضي درباره اینكه اگر بيماري 
كرونا مهار شود و مردم اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
را كنار بگذارند، شيوع آنفلوآنزا در راه است و ممكن 
است با همه گيري این بيماري روبه رو باشيم، مي گوید: 
»از نظر علمي ماسک زدن مي تواند به اندازه واكسن 
زدن مؤثر باشد، بنابراین اگر فكر مي كنيم كه واكسن 
مي تواند ما را از بيماري در امــان نگه دارد باید گفت 
كه زدن ماسک به اندازه واكسن و حتي بيشتر از آن 

اهميت دارد.«
قانعي ادامه مي  دهد: »در كميته علمي ســتاد ملي 
مقابله بــا كرونا درباره تــاب آوري مــردم و رعایت 
دستورالعمل هاي بهداشتي بحث شده است. به این 
نتيجه رسيده ایم كه وقتي مسئله اي طوالني مي شود، 
حساسيت مردم براي رعایت بهداشت فردي به حداقل 
مي رسد. مردم در ابتدا توصيه ها را به دليل ترسي كه 
از بيماري داشــتند جدي مي گرفتند اما این نگراني 
رفته رفته كاهش پيدا كرده اســت.« او بــر این باور 
است كه باید روش هاي متقاعدسازي مردم به رعایت 
دستورات بهداشتي در مقایسه با گذشته تغيير كند: 
»با شيوه هاي قبلي نمي توان مردم را مجاب به رعایت 

دستورالعمل هاي قبلي كرد.« 
قانعي معتقد است مردم به نسبت روزهاي آغاز شيوع 
بيماري با فرایندهاي خودمراقبتي و دیگرمراقبتي آشنا 
شده و درمقابل افراد مبتال به بيماري، از خود و دیگران 
مراقبت مي كنند: »امروز شاهد هستيم اگر كسي در 
اتوبوس ســرفه مي كند مردم نگاه شماتت باري به او 
مي كنند. این نگاه ناشي از تقویت حس خودمراقبتي و 

دیگرمراقبتي در جامعه است.«

 نــگاه منتقــد؛ فاصله گــذاري فيزيكــي 
مهم تر از ماسك و شستن دست 

با وجود اینكه قانعي پایان دادن به دوركاري را با توجه 
به طوالني شــدن فرایند بيمــاري كرونا، تصميمي 
اجتناب ناپذیر مي داند، مينو محرز، عضو دیگر كميته 
علمي ستاد ملي مقابله با كرونا چنين دیدگاهي ندارد 
و به همشهري مي گوید فاصله گذاري فيزیكي، اصلي 
غيرقابل حذف در جلوگيري از شيوع بيماري است: 
»اگر فردي فاصله گذاري فيزیكي را رعایت نكند اما 
با ماســک در جایي كه تهویه مناسب ندارد به مدت 
طوالني قــرار بگيرد، ابتالي فرد بــه بيماري قطعي 
است.« او مي گوید شستن دســت ها، زدن ماسک و 
حفظ فاصله فيزیكي و دوري از مكان هاي تجميع افراد، 
زنجيره مقابله با ویروس است و نمي شود با حذف یكي 
از آنها اميدوار بود بيماري در جامعه شيوع پيدا نكند: 
»تعداد بيماران مبتال به كرونا در مقایسه با روزهاي 
ابتداي خردادماه گذشته به شدت افزایش یافته است. 
ویروس جهش داشته و اكنون با حضور افرادي به عنوان 
بيمار روبه رو هستيم كه به شكل خانوادگي به مراكز 

بيمارستاني مراجعه مي كنند.« 
محرز با ابراز تأسف از اینكه دیدگاه هاي كارشناسي 
و علمي متخصصان از سوي سياســتگذاران در این 
حوزه جدي گرفته نمي شود به همشهري مي گوید: 
»مدت هاســت دیدگاه هاي علمي مورد توجه قرار 
نمي گيرد. در موضوع كنكور، بازگشــایي مدارس و 
برخي دیگر از اتفاقات، نظرات ارائه شده كارشناسان 
مورد توجه قرار نگرفته است. از سوي دیگر، مردم هم با 
انجام سفرهاي ميليوني موجب شدت گرفتن بيماري 

شده اند و آنها هم توصيه ها را جدي نمي گيرند.« 
او تأكيد مي كند پزشكان وضعيت بيماران را مي بينند 
اما سياستگذاران با بيماران در ارتباط نيستند و به این 
دليل اثر تصميم هاي خــود را در جامعه نمي بينند: 
»شدت سرایت بيماري رو به افزایش است. اگر این روند 
ادامه پيدا كند مطمئناً به سمت فاجعه پيش خواهيم 
رفت. بنابراین هرگونه تصميمي كه منجر به افزایش 
تجمع در جامعه شود مطلقاً مورد تأیيد نيست. یک 
كارمند بيمار مي تواند بيماري را به مراجعان منتقل 
كند. هر مراجعه كننده هم بيماري را به خانواده منتقل 
مي كند. با این روند زنجيره بيماري گسترش خواهد 
یافت؛ اتفاقي كه مي تواند عوارض جدي در پي داشته 

باشد.«

تعدادی از ســازمان های دولتی به كاركنانشــان 
اعالم كرده اند كــه دوركاری از ابتــدای مهر اجرا 
نمی شــود و همه آنها باید سركارشــان برگردند

پایــان دوركاري اداره هــا و ســازمان ها ميــان موافقت هــا و 
مخالفت هــاي كارشناســان در هالــه اي از ابهــام قــرار دارد 

دوراهی دورکاری
حميدرضا بوجاريان

خبرنگار

اضطراب در زندگي ســبب 
بروز پيامدهایــي در رفتار 
افــراد مي شــود كــه این 
پيامدها مي توانــد تبعات 
سبک و ســنگين بسياري 
در جامعه داشــته باشد. در 
شرایط كرونا و هنگامي كه 
نمي دانيــم كدام  شــهرها 
مانند تهران وضعيت قرمز 
دارند و  محدوده هایي را با بيشــترین مشكل شيوع 
بيماري نمي شناســيم این اضطراب بيشتر مي شود. 
هنگامي به آتش اضطراب دميده مي شود كه مسئوالن 
نيز درباره محدوده هاي قرمز و محله هاي مشكل دار 
حرفي نمي زننــد و اطالعاتي بــه افكارعمومي ارائه 
نمي كنند. از ســوي دیگر، نمي شود كشور را به دليل 
شــيوع بيماري تعطيل كــرد. در چنين شــرایطي 
متأسفانه عملكرد سيستم اداري كشور نمي تواند به 
ابهامات و سؤاالتي كه در اذهان عمومي ایجاد مي شود، 
پاسخ دهد. سؤاالتي كه هنگام بروز بحران هایي مانند 
كرونا ایجاد مي شود و نمي توان براي آن پاسخي پيدا 
كرد. باید گفت بســياري از تصميم گيري ها ازسوي 
مسئوالن در دوره هاي بحران مانند دوره اي كه اكنون 
با آن روبه رو هستيم مبناي كارشناسي دقيقي ندارد. 
در بسياري از برهه ها هم این مشــكل وجود دارد اما 
چون در شــرایط عادي تبعــات تصميم هاي بدون 
پشتوانه كارشناسي مشهود نيست نمي توان تبعات 
آنها را به سرعت مشــاهده كرد. اما در زمان بحران، 
تبعات تصميم گيري هاي غيركارشناســي به سرعت 
خود را نشان می دهد و مدیران ناتوان ازتصميم گيري 
را مجبور به اصالح اشــتباهات خــود درمدت زمان 

كوتاهي مي كند.
 در زمينــه دور كار بودن یا نبــودن كارمندان دولت 
در پایتخت نيز این مشــكل به خوبي دیده مي شود. 
مســئوالن مي گویند دوره دوركاري در تهران كه در 
وضعيت قرمز قرار دارد به پایان رسيده و كارمندان باید 
به محل كار خود بازگردند. چنين تصميمي بدون اینكه 
به مردم اطالعات كامل و جامعي درباره بيماري و مقدار 
شيوع آن در شهر ارائه شود مي تواند به ایجاد نگراني و 
ترس در آنها منجر شود و مخالفت هایي در پي داشته 
باشد. مسئوالني كه چنين تصميم هایي مي گيرند باید 
به مردم بگویند برمبناي كدام پشتوانه كارشناسي به 
نتيجه رسيده اند كه دوركاري ها را لغو كنند. مسئوالن 
باید بدانند تصميم هاي اینچنيني و لغو و سپس تأیيد 
دوباره آن به فاصله چند ســاعت از هم سبب مي شود 
اعتماد مردم به تصميم گيري هاي مسئوالن به حداقل 
برســد و اضطراب جاي اميد را در دل مــردم بگيرد. 
اضطرابي كه خود كليد ابتال به بيماري اســت و بدون 
شک مي تواند مشكالت جدي براي مردم ایجاد كند. 
بنابراین ضرورت دارد مسئوالن براي كاهش ترس هاي 
مردم از حضور در مراكز اداري و بازگشــت دوباره به 
محل كار، با ارائه اطالعات درست و جامع به شهروندان 
و اطمينان بخشــي به آنان اقدام كنند تا شهروندان 
همراهي بيشتري با تصميم ها داشته باشند و بتوانند 

خود را از بيماري در امان نگه دارند.

 ناتوان از 
پاسخ  به مردم

 حسين
 ايماني جاجرمي 
 دانشيار گروه اجتماعي 

دانشگاه تهران 

نقد و نظر

بيش از 92هزار مورد ابتال به كرونا در یک روز. این آمار 
تكان دهنده اي از هند است كه در هفته هاي اخير روند 
تصاعدي شــيوع كووید-19را تجربه مي كند. دولت 
دهلي ناگزیر از اتخاذ سياست هاي كنترلي تازه است، 
هر چند كه حزب بي جي پي تمایلي به شروع مجدد 

قرنطينه ندارد.
به گزارش همشهري، رسانه هاي هند گزارش داده اند 
كه در بيست و چهار ســاعت منتهي به ظهر یكشنبه 
92هــزار و 605بيمار جدید مبتال بــه كرونا در هند 
شناسایي شده اســت. با وجود این آمار جدید، هند 
پس از آمریــكا در جایگاه دوم جــدول جهاني كرونا 

ایستاده است.
طبق اعالم وزارت بهداشــت هند، تاكنون 86هزار و 
774نفر از اتباع این كشــور براثر ابتال به كرونا جان 
خود را از دســت داده اند. همچنين یــک ميليون و 
10هزار و 802نفر در این كشور براثر ابتال به كرونا در 

بيمارستان ها بستري شده اند.
شيوع دوباره و گسترده كرونا در هند، در حالي است 
كه هند پس از 60روز قرنطينه عمومي به این نتيجه 
رسيده بود كه خســارت اقتصادي ناشي از قرنطينه 

به مراتب كمتر از خود ویروس كروناست.

هند، دومين نقطه 
پرخطر جهان
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آمار بهبودیافتگان  تا دیروز

359.570
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زالی: دوركاري را لغو نكنيد
تهران در وضعيت كامال قرمز قرار دارد، نه  تنها بايد دوركاري ادامه داشته باشد كه بخشي از محدوديت هاي تردد هم بايد برگردد

رئيس ستاد كروناي استان تهران با بيان اينكه تهران وارد موج سوم كرونا شده و اگر مداخالت جدي صورت نگيرد هفته هاي سختي را خواهيم داشت، گفته است 
كه نامه اي از طرف ستاد كروناي استان تهران براي بازگشت محدوديت هاي كرونايي به ويژه بحث دوركاري در استان تهران به وزير بهداشت ارسال شده است.

به گزارش همشهري،  عليرضا زالي صبح ديروز در حاشيه جلسه اي در ستاد كروناي استان تهران در جمع خبرنگاران، گفت: طي اين نامه درخواست بازگشت 
محدوديت ها ازجمله بحث دوركاري مطرح شده، به نظر مي رسد در ميان شهرهاي كشور، تهران شرايط سخت تري دارد.  به همين دليل درخواست كرده ايم كه 
مجموعه محدوديت هاي كميته امنيتي و انتظامي ستاد ملي در گروه هاي ۳ و ۴، به خصوص 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 شده ايم، به گونه اي كه فاصله  بين موج دوم و موج 
سوم، فاصله بسيار كوتاهي بوده  است.  با توجه به اينكه از روز شنبه تا به امروز در حال رصد وضعيت هستيم، به نظر مي رسد كه آمار رو به افزايش است و طبيعتا 

اين آمار موج گذرا تلقي نمي شود، آماري كه االن تجربه مي كنيم در تطابق با شكل گيري موج سوم است. 
زالي با بيان اينكه در آستانه پاييز و تغييرات اقليمي و آب و هوايي هستيم، گفت: دراين شرايط ميزان حضور در محيط هاي بسته بيشتر مي شود و همچنين همزماني 
پاندمي كرونا با ساير بيماري هاي تنفسي پاييز مي تواند در گسترش بيماري نقش زيادي داشته باشد. او در ادامه سخنانش 5دليل اصلي براي افزايش آمار ابتال به 

كرونا در هفته هاي اخير را مطرح كرده است. 5عاملي كه به گفته او بايد در تصميم گيري هاي كنوني درباره دوركاري مورد توجه قرار گيرد.

زالي با بيان اينكه در طول 2 هفته گذشته ميزان رعايت شيوه نامه هاي بهداشــتي در محيط هاي عمومي و خدماتي باالي 85درصد بود كه امروز به 70 1 كاهش رعايت پروتكل ها
رسيده و با يك افت 15درصدي روبه رو هستيم، ادامه داد: اين آمار در موج دوم تا زير 10درصد در تهران افت كرده؛ بنابراين بخشي از داليل شكل گيري موج سوم 

به دليل كم شدن رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي است.

رئيس ستاد كروناي تهران تجمعات را به عنوان عامل بعدي مؤثر در شكل گيري موج سوم، عنوان كرد: اگرچه بسياري از هيأت هاي مذهبي شيوه نامه هاي 2 تأثير تجمعات
بهداشتي را رعايت كردند، اما برخي هيأت ها با وجود تأكيدات سازمان تبليغات اسالمي برخي از شيوه نامه ها را مورد توجه قرار ندادند و طبيعتا تجمع در محيط هاي 

بسته و مسقف، بدون تهويه كافي و بدون رعايت اصول بهداشتي، در انتقال ويروس تأثيرگذار است.

او شتاب در برخي از بازگشايي ها را عامل بعدي دانســت و گفت: با تغيير شرايط مشاغل آموزشي و با توجه به ۳  بازگشايي زودهنگام
بازگشايي مدارس و دانشگاه ها 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.

به گفته زالي، مسئله ديگر درباره لغو دوركاري افزايش تردد در تهران است. او ادامه داد: همچنين در طول ۴  فشار بر حمل ونقل عمومي
2هفته اخير، فشار بر حمل ونقل تهران بسيار افزايش پيدا كرده، االن به طور متوسط باالي950 تا 960 هزار نفر از مترو 

و تعداد قابل توجهي در مجموع از اتوبوس استفاده مي كنند. در اين شرايط انتظار ما اين است كه براي حل اين معضل 
بايد ابتدا مشكالت زيرساختي حمل ونقل فعلي تهران به خصوص در بخش مترو برطرف شود، چراكه در شرايط فعلي 

تنها مي تواند تا ۳0درصد نيازها را پوشش دهد، درصورتي كه اين مسئله بايد تا ۳ برابر افزايش پيدا كند.

او با بيان اينكه حضور مردم در اجتماع نيز به ميزان كافي كم نشده است، ادامه داد: متأسفانه 5  ضعف خدمات الكترونيكي
بحث خدمات الكترونيك در حوزه خدمات عمومي نيز به ميزان مورد نظر، مورد توجه قرار نمي گيرد.

نگاه مخالف؛ مشاوره هاي غلط مي دهند 
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فوت وفن

راسته بازار

   اگــر اطالعات الزم یا دســتي بر آتش 
تعميرات وسایل گرمایشي دارید، بهتر است 
علت برخي مشــكالت رایج پكيج دیواري 
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 این توجه داشته باشيد كه گرچه 
ســاختار و ســاختمان پكيج هاي دیواري 
بسيار ساده به  نظر مي رسد، اما فرایند تعمير 
این تجهيزات مستلزم برخورداري از دانش، 
مهارت و تخصص الزم است كه درصورت 
نداشتن این اطالعات و تخصص الزم بهتر 

است كار را به تعميركاران خبره بسپارید.
   یكي از رایج ترین مشكالتي كه بسياري 
از مصرف كنندگان با آن دســت به گریبان 
هســتند، خاموش شــدن ناگهاني پكيج 
دیواري است كه در برخي مواقع ممكن است 
این مشكل در اثر فعال شدن سوئيچ ایمني 
دستگاه براي جلوگيري از بروز حادثه، افت 
فشار، ایراد در ترموستات، كمبود سوخت 
گاز، نبــود جریان در اجــزاي الكتریكي و 

خرابي یا نشتي پمپ پكيج باشد.
   روشن نشدن پكيج نيز دالیل مختلفي 
مانند تنظيم فشار دستگاه، گرم شدن بيش 
از حد و بروز مشــكل در مشعل یا شمعك 
پكيج دارد. كاهش فشــار پكيج ناشــي از 
معيوب بودن شــير اطمينان، نشــتي در 
دریچه خودكار تخليه هوا، وجود نشتي در 
شيرهاي رادیاتور، مشــكل در گيج فشار و 

گرفتگي هواي رادیاتوراست.
   وجود نشــتي در پكيج و چكه كردن و 
آبریزش، یكي دیگر از مشــكالت رایج این 
دستگاه اســت. از مهم ترین علت هاي بروز 
نشتي در ســاختار پكيج مي توان به  وجود 
مشكل در دیافراگم ظرف انبساط، مشكل 
در شير اطمينان، وجود نشتي در اتصاالت 
لوله ها، نشــتي اتصاالت پمپ و پمپ آب و 

ترك خوردن مبدل حرارتي، اشاره كرد.
   ســروصداي زیاد پكيج مشكل دیگري 
اســت كه مي تواند ناشــي از نفوذ هوا به 
پمپ هاي دستگاه باشــد كه با بازكردن و 
هواگيري از طریق 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 باید 

تعویض شود.
   انتشــار بوي گاز نيز مي تواند ناشي از 
گرفتگي دودكش یا مســدود شدن لوله ها 
یا در اثر نشــت گاز از پكيج به  دليل نصب 
شدن نادرست باشد و علت سرد و گرم شدن 
مرتب آب خروجــي پكيج نيز جرم گرفتن 
مبدل حرارتي، خرابي سنســور شوفاژ یا 

خرابي پمپ آب دستگاه است.

مجتمع بوستان، یكي از بزرگ ترین بازارها 
و پاساژهاي تهران اســت و در شمال غرب 
ميدان پونك واقع شــده اســت. البته این 
ميدان دیگر سال هاســت ميدان نيست و 
به چهــارراه تبدیل شــده اما ســاختمان 
عظيم الجثــه شــمال غرب ميــدان هنوز 
پابرجاست. معماري این ساختمان بزرگ 
كه شــامل حدود یك هــزار واحد تجاري 
و اداري اســت از شــكل دایره بهره فراوان 

برده است.
     تعداد مغازه هاي بوستان به قدري زیاد 
و متنوع اســت كه هر آنچه را كه بخواهيد 
بخریــد در اینجا مي توانيد پيــدا كنيد؛ از 
پوشــاك شــامل كفش، مانتــو، لباس و 
لباس هاي مجلسي و كت و شلوار تا كتاب 
و لوازم التحریــر و لــوازم كادو و دكوري. 
 طال، ســاعت، پارچه و شــال و روســري، 
موبایــل فروشــي، چرم فروشــي از دیگر 

مغازه هاي مجتمع بوستان است.
     در مركز خرید بوستان مثل بازار بزرگ 
تهران راســته هایي براي صنف هاي خاص 
وجود دارد. به طور مثــال 3 راهروی بزرگ 
در شمال شــرقي مجتمع بوستان وجود 
دارد كه راسته  طالفروشــي است. راسته 
موبایل فروشــي ها نيز از دیگر راسته هاي 
مجتمع بوستان است كه شــامل 2 راهرو 
و یك داالن مي شــود. در راسته خياط ها 
كه شــامل3 راهرو از بوســتان است تمام 
سفارشــات خياطــي و تعميــر پذیرفته 

مي شود.
     معماري مجتمع بوستان عجيب و غریب 
اســت و باید خيلي مواظب باشــيد كه در 
مجتمع گم نشوید. یك نكته بسيار مهم در 
مورد معماري مجتمع بوستان این است كه 
شما مي توانيد بدون آنكه از پله هاي بوستان 
اســتفاده كنيد بين طبقات حركت كنيد. 
معماري منحصر به فرد مجتمع این امكان را 
براي شما فراهم كرده كه از تمامي طبقات 
گذر كنيد بدون آنكه از پله برقي یا پله هاي 

معمولي استفاده كنيد.

عيب يابي پكيج ديواري 

مجتمع تجاري بوستان پونك

مجموع گردش مالي صنعت مبلمان كشــور چيزي بالغ 
بر 100هزار ميليارد تومان است و بيش از 80 هزار واحد 
صنعتي، صنفي و خدماتي در این بخش فعال هستند كه 
این حجم از گردش مالي و اشــتغال تنهــا با به كارگيري 
50درصد پتانســيل این صنعت حاصل شده است. بيش 
از نيمي از ظرفيت صنعت مبلمان به دالیل مختلف خالي 
و بدون استفاده است كه با به كارگيري آن مي توان حجم 
توليد، گردش مالي، اشــتغال، صادرات و ارزآوري و بازده 
اقتصادي را تا دوبرابر ميزان كنوني افزایش داد. فراموش 
نكنيم كه همين ميزان توليد، حجم واردات را در این حوزه 
به صفر رسانده و گرچه با توجه به سياست حمایت از صنایع 
داخلي و حفظ ذخایر ارزي واردات مبلمان به كشور ممنوع 
شــده اما تنوع، كيفيت و ميزان باالي توليد داخلي باعث 
مي شود جاي خالي محصوالت خارجي در بازار احساس 
نشــود. با این حال چه چيز مانع مي شود كه این صنعت 
توانمند و داراي ارزش افزوده باال نتواند تمام ظرفيت هاي 

خود را استفاده كند؟

 وابستگي به واردات 
كاهش توان اقتصــادي مردم كه تابعي از شــرایط كلي 
اقتصاد كشور است بازار داخلي صنعت مبلمان را به ركود 
برده و ضعف برنامه هــاي صادراتي، امكان جبران كاهش 
خرید داخلي از این مســير را تاحد زیادي ســخت كرده 
اســت، اما با این حال، بزرگ ترین مشكل صنعت مبلمان 
هم اكنون از سوي كارشناسان، مشــكالت دسترسي به 
مواداوليه توليد عنوان مي شود. صنعت مبلمان تا حد زیادي 
وابسته به واردات است. رئيس اتحادیه توليدكنندگان و 
صادركنندگان مبلمان ایران در گفت وگو با همشــهري، 
با اشــاره به متنوع بودن مواداوليه مــورد نياز این صنعت 
مي گوید: درصد وابستگي به واردات در كاالهاي مختلف 
متفاوت است. در حوزه  توليدات مختلف، مواداوليه متنوعي 
مثل فوم، رنگ، پارچه، چرم و فلزات استفاده مي شود كه 
بسته به ميزان مصرف، بين 20تا 50درصد آنها با واردات 
تامين مي شــود اما در بعضي مواد و لوازم مثل یراق آالت 

این وابستگي بســيار بيشــتر و چيزي بالغ بر 80درصد 
است. حســن احمدیان، با اشــاره به ممنوعيت واردات 
محصول كامل در حوزه مبلمان، اضافــه مي كند: امروز 
واردات محصول نهایي در مبلمان و دكوراسيون خانگي 
نزدیك به صفر اســت و تنها در زمينه بعضــي از كاالها 
مثل صندلي دندانپزشــكي یا تخت بيمارستاني به دليل 
نبود تكنولوژي توليد، این نياز وجود دارد و واردات انجام 
مي گيرد. همچنين بخش عمده ماشين آالت مورد نياز این 
صنعت خارجي است و توان توليد آن در داخل كشور وجود 
ندارد. به گفته این مقام صنفــي در MDF نيز كه یكي از 
اصلي ترین مواداوليه صنعت مبلمان است حدود 35درصد 
نياز با واردات تامين مي شــود. این در حالي اســت كه به 
گفته نایب رئيس اتحادیه توليدكنندگان و صادركنندگان 
مبلمان كشور، ایران اكنون در صنعت MDF و چوب در 
منطقه پس از تركيه، بزرگ ترین كشور تأمين كننده منطقه 
است، به شرطي كه وزارتخانه و ســازمان هاي مربوطه از 

صادرات حمایت كنند.

گراني و كمبود ارز 
وابستگي صنعت مبلمان به واردات در شرایطي كه افزایش 
نرخ ارز به معضلي براي كل اقتصاد كشــور تبدیل شده 
و تامين ارز مورد نياز صنایع به دشــواري انجام مي شود، 
بخش زیادي از توان توليد را گرفته و كارخانه هاي زیادي را 
به كاهش یا توقف توليد وادار كرده است. در 2سال گذشته 
بازگشــت تحریم هاي اقتصادي و كاهش شدید صادرات 
نفت، مدیریت منابع ارزي را بــه ضرورتي اجتناب ناپذیر 

تبدیل 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 ۷ ماه 
پيش، كار را از این هم سخت تر كرده تا جایي كه طي 6 ماه 
ابتداي امسال در زمينه واردات مواداوليه توليد بسياري از 
صنایع هيچ ثبت سفارشي انجام نشد و حجم زیادي از اقالم 
خریداري شده به دليل عدم تخصيص ارز در گمركات كشور 
دپو شــد؛ امري كه توقف یا كاهش شدید توليد در برخي 
صنایع و رشــد قيمت ها در بازار را به دنبال داشت. در این 
زمينه نایب رئيس اتحادیه توليدكنندگان و صادركنندگان 
مبلمان ایران با بيان اینكه بيش از 30درصد شركت هاي 
فعال در صنعت مبلمان در 6 ماه گذشته زمينگير شده اند، 
گفت: بيشتر واحد هاي توليدي باقيمانده نيز تنها با حدود 
30درصد ظرفيت در حال فعاليت هستند. علي رسول زاده 
كه در یك برنامه تلویزیوني ســخن مي گفت، با اشاره به 
گســتردگي صنعت مبلمان افزود: ایــن صنعت بيش از 
9درصد توليد و 9درصد اشتغال كشور را به خود اختصاص 
داده اســت، اما به اندازه تأثيرگذاري اش در اشتغال دیده 
نمي شــود. او با بيان اینكه 20هفته است كه هيچ ارزي 
دریافت نكرده ایم، اضافه كرد: ميليارد ها دالر كاال و سرمایه 
این كشور در گمركات در حال از بين رفتن است و دولت 
براي نگهــداري آنها هزینه مي كند، امــا اجازه نمي دهد 

صنعتگر، مواداوليه را به كارخانه خود انتقال دهد.

كمبود چوب
 نكته مهم دیگري كــه این مقام صنفــي به عنوان یكي 

از مشــكالت توليد به آن اشــاره كرد، كمبود چوب بود. 
رسول زاده با اشاره به اینكه جنگل هاي كشور از 18ميليون 
هكتار در ســال1336 به 12ميليون هكتار رسيده است، 
ادامه داد: براي هــر مترمكعب MDF باید 1.4مترمكعب 
چوب با قطر بيش از 10سانتي متر استفاده شود. براساس 
آمار وزارت صمت، در سال به حدود 2ميليون و 300هزار 
مترمكعب MDF خام براي صنعت چوب نياز اســت كه 
براي توليد این ميزان MDF خام 3.5ميليون مترمكعب 
چوب خام باید مورد اســتفاده قرار گيرد. 3منبع شامل 
زراعت، درختان حاصــل از محصوالت باغي و چوب هاي 
بدون پوست وارداتي منابع تامين كننده چوب مورد نياز 
 كشور هستند. این در حالي است كه ایران، جزو كشور هاي

 كم پوشش جنگلي محسوب مي شود و كمتر از 10درصد 
سطح كشور را جنگل تشكيل مي دهد. با این حال به گفته 
كامران پورمقدم، مدیر طرح توسعه زراعت چوب سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 900هزار هكتار اراضي 
قابل كشت درختان سریع الرشد، شناسایي شده و آماده 

سرمایه گذاري در زمينه كشت است.

اراده دولت براي رفع مشكالت
بخش زیادي از مشكالت تامين مواداوليه به سياست هاي 
دولت در زمينه واردات و تاميــن ارز برمي گردد، با این 
حال دولت معتقد است كه در این زمينه كم كاري نشده 
است. رئيس اداره صنایع سلولزي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در ميزگرد بررســي مشكالت صنعت مبلمان 
در این باره گفت: در زمينه حمایت از بدنه توليد كشور 
كم كاري نكرده ایم و پيگير ترخيص كاال ها و مواداوليه 
از گمرك هستيم. ابراهيم عزیزي هریس ضمن اذعان 
به تنگنا هاي دست اندركاران صنعت مبلمان براي تهيه 
مواداوليه و تخصيص و تأمين ارز مورد نيازشــان افزود: 
دولت تالش كــرده نياز هاي این صنعــت را در زمينه 
واردات مواداوليه تأمين كند اما به واسطه مسائل ارزي 
و سياســت هاي بانك مركزي، محدودیت هایي در این 

زمينه وجود دارد.

   سرمايه گذاري 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 دست اندركاران صنعت، حجم صادرات نسبت به توان موجود 
بسيار كم و در حدي است كه نمي تواند هزينه هاي واردات را پوشش دهد. احمديان در اين زمينه افزود: كشورهاي اطراف، 
بازار هدف ما هستند كه بايد با تدوين برنامه هاي 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.

صنعت مبلمان كشور با وجود ظرفيت هاي باالي توليد و صادرات، به دليل مشكالت گسترده در تامين مواداوليه، با كمتر از نيمي  از ظرفيت توليد فعاليت مي كند

70درصد ظرفيت خالي در صنعت مبلمان چند و چون

كاهش شديد خريد باتري خودرو 

با وجــود پيش بيني فعــاالن بازار و 
باتري ســازان 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 به خود مي بيند 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 

فروشندگان باتري تهران گفت و گو كرده ايم.

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

واردات باتري به كشور هم اكنون با ممنوعيت روبه روست و اگر وارداتي 
هم انجام شود به شكل قانوني نيست اما در شرایط نبود منع قانوني نيز 
افزایش نرخ ارز، واردات باتري به كشــور را فاقد صرفه اقتصادي كرده و 
امروز هيچ كس چنين كاري را انجام نمي دهد. خصوصا اینكه توليدات 
داخلي چه از لحاظ كيفيت و چه ميزان توليد، جوابگوي مصرف داخلي 
است. البته ظرف یك ماه اخير تمام كارخانه هاي توليدكننده باتري قيمت 
محصوالتشان را به شــكل نجومي افزایش داده و حداقل به دوبرابر نرخ 
قبل رسانده اند. این ممكن است عاملي ترغيب كننده براي واردات باتري 
خارجي باشد و قاچاق را افزایش دهد. از خرداد امسال كم كم افزایش نرخ 

آغاز شد و در یك ماه اخير به اوج رسيده است.
باتري هاي بي كيفيت و تقلبي از كجا وارد بازار مي شوند؟

كيفيت توليدات كارخانه هاي داخلي بســيار خوب اســت و این موارد 
نمي تواند توليد داخل باشد. از سوي دیگر ميزان توليد هم جوابگوي بازار 
هست و واردات رسمي نداریم اما متأسفانه مواردي از واردات غيررسمي 
انجام مي شود. باتري هاي تقلبي موجود در بازار همان هایي هستند كه 
به صورت قاچاق وارد و در بازار كشــور توزیع مي شوند. البته این موارد 

زیاد نيست.
دليل افزايش شديد قيمت را چه مي دانيد؟

مهم ترین عامل گراني باتري افزایش نرخ ارز است. قيمت باتري زمستان 
پارسال 15درصد افزایش یافت اما بعد از این تاریخ با وجود نوسان زیاد 
نرخ ارز، توليدكنندگان كاالي توليدي شان را با همان قيمت قبل توليد 
و عرضه كردند اما تداوم قيمت باالي دالر آنهــا را مجاب كرد كه براي 
جبران هزینه ها دست به افزایش قيمت بزنند؛ گرچه نزدیك به 80درصد 
مواداوليه توليد باتري، داخلي اســت و تنها 20درصد با واردات تامين 
مي شود. سرب و پالســتيك از مواداوليه اي هستند كه در داخل كشور 
تهيه مي شوند ولي قيمت این مواد هم افزایش زیادي داشته است. سرب 
با قيمت جهاني تغيير قيمت مي دهد و با توجه به افزایش قيمت جهاني 
این فلز، در ایران هم گران به دست توليدكنندگان مي رسد. االن قيمت 
یك باتري فرسوده به 300تا400هزار تومان رسيده و نباید انتظار داشت 

قيمت نهایي 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 نمي فروشــند و فقط خدمات 
تعميرات انجام مي دهند و خدمات فــروش باتري در 300-200واحد 
نمایندگي انجام مي شود كه آنها هم چون باتري را با قيمت جدید و گران 
مي خرند ناچارند آن را با قيمت جدید به فروش برسانند. البته كارخانه ها 
جنس را به بنكدار مي فروشــند و افزایش قيمتي كه در این ميان اتفاق 
مي افتد هم كم نيست. اما باتري چيزي نيست كه صاحب خودرو بتواند 
مالحظه و صرفه جویي كند و آن را نخرد، اگر ماشين روشن نشود و آن را 
هل بدهد ضرر و زیان آن بيشتر از خرید باتري است. اگر ماشين استارت 
نخورد، ناچار است باتري بخرد، پس باتري خریداري مي شود اما طبيعتا 
فروش واحدها بســيار پایين آمده و اگر یك نمایندگي قبال 100باتري 
مي فروخت االن بيشــتر از 40باتري نمي تواند بفروشد. در تعميرگاه ها 
هم شرایط به همين صورت است اما این مختص صنف ما نيست، همه 
جا وضع كاسبي و درآمد خراب است. االن مردم مي گردند ببينند كجا 
مي توانند جنس را ارزان تر تهيه كنند تا پول زیادي ندهند، حتي خيلي 

از مردم براي خرید باتري به بنكدار مراجعه مي كنند. 

تغيير سبك زندگي در ايران طي دهه هاي گذشته، مبل، 
ميز، صندلي و هرآنچه مبلمان خانگي و اداري خوانده 
مي شود را از كااليي لوكس به يك نياز تبديل كرده و 
اين تغيير در توســعه صنعت مبلمان ايران تأثيرگذار 
بوده است؛ گرچه صنعت مبلمان، صنعت گسترده اي 
است كه تنها توليد مبل را شامل نمي شود، 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 مي دهد. 
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 پيش بيني مي كنند. اختالف 
بسيار زياد بين آنچه هســت و آنچه مي تواند باشد، 
گوياي مشكالت زيادي اســت كه در زنجيره توليد تا 
مصرف اين صنعت وجود دارد و باعث مي شود بخش 
عظيمي از ظرفيت هاي اين صنعت پربازده كشور خالي 
بماند؛ مشكالتي كه بخش عمده آن به شرايط نامساعد 

اقتصادي كشور بازمي گردد.

فرخنده رفائی
خبر نگار

ركوردزني قيمت تخم مرغ در بازار مواد پروتئيني رشد توليد و تشديد ركود بازار و صادرات فرش دستباف نرخ مصوب روغن نباتي اعالم شد

نوسان قيمت انواع روغن نباتي در بازار در حالي ادامه دارد كه ســتاد تنظيم بازار در مصوبه اخير خود 
نرخ عرضه این محصول را اعالم كرد. به گزارش همشهري، تنگناهاي توليد كنندگان براي تخصيص ارز 
مورد نياز واردات روغن خام و عدم تكاپوي دانه هــاي روغني توليد داخل براي تامين نياز كارخانه هاي 
روغن كشي با وجود اقدامات وزارت جهاد كشاورزي براي افزایش سطح زیركشت و توليد این محصوالت، 
موجب نوسان قيمت و عرضه این 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 ذخایر 
اســتراتژیك، گفت: نرخ عرضه روغن آفتاب 5 هزار و 500 تومان و روغن سویا و روغن پالم نيز 5 هزار 
و 100 تومان مصوب شده اســت. محمدرضا كالمي، با بيان اینكه بخش خصوصي باید وظيفه تامين 
مواداوليه مورد نياز خود را انجام دهد زیرا دولتي كردن اقتصاد به صالح كشور نيست و دولت فقط در 
حد ذخایر استراتژیك وظيفه و تكليف دارد، افزود: مقرر شده تا بانك مركزي ارز مورد نياز براي تامين 

دانه هاي روغني و كنجاله سویا را تامين كند.

مشكالت تامين نهاده هاي دام و طيور با ارز دولتي و رشد هزینه تمام شده توليد مرغ و تخم مرغ زمينه 
سير صعودي این اقالم در بازار مصرف را فراهم كرده است. به گزارش همشهري، زمزمه هاي آزادسازي 
قيمت مرغ و تخم مرغ با پراخت یارانه نقدي به اقشار هدف در حالي به گوش مي رسد كه با تداوم سير 
صعودي نرخ این اقالم طي چند هفته گذشته با رسيدن نرخ هر شانه تخم مرغ به 38 هزار تومان، این 
فراورده صدرنشين گراني مواد پروتئيني در بازار خرده فروشي شده است. مهدي یوسف خاني، رئيس 
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي این افرایش قيمت را بي سابقه و ناشي از رشد صادرات تخم مرغ دانسته 
و گفت: برخي نيز با سوء استفاده از اهرم صادرات قيمت ها را به شكل كاذب باال مي برند و حباب ایجاد 
مي كنند. اما مجيد ارغنده پور، مدیركل دفتر نظارت بر تشكل ها و هماهنگي امور استان هاي سازمان 
حمایت گفت: ستاد تنظيم بازار قيمت مصوب عرضه هر شانه تخم مرغ را 20 هزار تومان تعيين كرده، 
توليد كنندگان معتقدند قيمت تمام شده این كاال بيشتر از نرخ مصوب است، اما عرضه این محصول با 

قيمت باالتر تخلف است.

تازه ترین آمارها در حالي از رشــد  4 برابري توليد انواع فرش دستباف طي نيمه نخست امسال نسبت 
به  مدت مشابه سال گذشته حكایت دارد كه ركود حرف نخست بازار و صادرات این هنر صنعت ایراني 
است. به گزارش همشهري، گالیه هاي فعاالن صنفي از افت شدید فروش و صادرات انواع فرش دستباف 
در شرایطي است كه مسئوالن از رشد توليد این محصول خبر مي دهند. رئيس مركز ملي فرش ایران با 
بيان اینكه افزایش چشمگيري نزدیك به 4 برابري در ميزان توليد فرش دستباف طي نيمه نخست سال 
 جاري نسبت به آمارها و برآوردهاي سال گذشته را شاهد هستيم، گفت: از علت هاي این افزایش توليد را 
مي توان تعطيلي بعضي از مشاغل به  علت شيوع ویروس كرونا و جذب دوباره قاليبافان به  كار بافت قالي 
به عنوان جایگزین فعاليت هاي دیگر، دانست. فرحناز رافع، افزود: فرش دستباف طي یكي دو دهه اخير 
به  دليل مسائل گوناگون بيروني و دروني دچار فراز و نشيب  هایي شده كه كاهش تقاضاي جهاني را در 
بر داشته است. او افزود: كاالهاي مكمل و جانشين، تغيير سبك و سالیق مصرف  كنندگان، تورم و اخيرا 

تحریم ها و شيوع كرونا در كاهش صادرات فرش دستباف مؤثر بوده است.
نرخ برخي انواع فرش دستباف در فروشگاه هاي اينترنتي  نرخ مصوب برخي انواع تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران نرخ انواع روغن نباتي مايع و جامد در فروشگاه هاي اينترنتي 

قيمت)تومان(مشخصات نام و برند روغن 

289.000كيلوگرمي روغن جامد اصيل 

450039.900گرمي روغن جامد گياهي غنچه 

440.600كيلوگرمي روغن نيمه گياهي جامد غنچه

326.900ليتري روغن سرخ كردني بهار 

180020.000گرمي روغن سرخ كردني اویال 

2۷0026.400گرمي روغن سرخ كردني بهار الماس 

900۷.۷00ميلي ليتر روغن آفتابگردان فاميال 

1.511.880ليتري روغن سرخ كردني بهار 

135013.۷00گرمي روغن آفتابگردان پخت وپز الدن 

810۷.500گرمي روغن سرخ كردني فاميال 

قيمت)تومان(مشخصات نوع فرش 

624.000.000متري - جفت – كرم فرش دستباف كاشمر 

5531.00.000رج- طرح رضایي فرش چله ابریشم تبریز 

12.۷00.000ابعاد 400* 300فرش دستباف كاشمر 

3.900.000آذرشهر- ابعاد 300* 200فرش دستباف تبریز 

6.500.000ابعاد 350* 250فرش دستباف كاشان 

1۷5.000.000نادر- 6متري فرش دستباف قم 

4.500.000ابعاد 195* 115فرش دستباف كاشمر 

1.900.00ابعاد 145* 105فرش دستباف نایين 

6.500.000ابعاد 350* 2۷6فرش دستباف بختياري 

6.800.000ابعاد 245* 165فرش دستبافت اصفهان

قيمت)تومان(مشخصات نوع تخم مرغ 

6.980بسته بندي 9عددي تخم مرغ پوسته قهوه اي 

4.820بسته بندي 6عدديتخم مرغ پوسته قهوه اي

14.400بسته بندي 20عددي تخم مرغ پوسته قهوه اي

20.500بسته بندي 30عددي شناسنامه دار تخم مرغ پوسته قهوه اي

9.140بسته بندي 12عددي تخم مرغ پوسته قهوه اي

10.390غير بسته بندي- هر كيلوگرم تخم مرغ پوسته سفيد 

9.140بسته بندي 12عددي تخم مرغ پوسته سفيد

10.400بسته بندي 15عددي تخم مرغ پوسته سفيد

14.400بسته بندي20عددي تخم مرغ پوسته سفيد

4.820بسته بندي 6عددي تخم مرغ پوسته سفيد
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این شماره

اینجا قربانیان، راوی جنگند
گزارشی از آدم ها و حال و هوای موزه صلح تهران

 موزه صلح تهران، یكی از حلقه های زنجیــره جهانی موزه های صلح
- INMP- است. هدف آن تقبیح جنگ است و تكریم صلح. این مركز 
به صورت اختصاصی انواع سالح های شــیمیایی و كشتارجمعی را با 
نمایش انواع اسناد، تصاویر و فیلم ها معرفی می كند. آنچه بر قربانیان 
این سالح ها در جنگ گذشته را هم می توان در این موزه، واقع در پارك 
شهر تهران، شــنید. راویان این داستان، اســناد زنده جنگ هستند؛ 
افرادی كه خود از انواع سالح ها آسیب دیده اند، اما جان به در برده اند تا 
سرگذشتشان را در راستای نمایش چهره زشت و خشونت بار جنگ ها 
برای بازدیدكنندگان نقل كنند. رئیس موزه صلح تهران معتقد است كه 
ارتباط رودرروی بازدید كنندگان با قربانیان سالح های كشتار جمعی، 

تأثیرگذاری زیادی دارد.
محمد رضا تقی پور مقدم، رئیس موزه صلح تهران حال و هوای این موزه 
را این چنین توصیف می كند: موزه صلح تهران یكی از اعضای شــبكه 
جهانی موزه های صلح است. هر موزه براساس داستانی از جنگ پا گرفته 
است؛ مثال موزه صلح ژاپن براساس داستان بمباران اتمی هیروشیما و 
ناكازاكی در سال1945 بنا شده اســت یا موزه صلح گرنیكای اسپانیا 
براساس داســتان بمباران هوایی ســال1937. داستان شكل گیری 
موزه صلح تهران هم براســاس چنین رویدادی است. صدام در اسفند 
ســال1362 برای 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 تقی پور مقدم، مهم ترین ویژگی موزه صلح، راویان و راهنمایان 
موزه هستند كه همگی قربانیان و آسیب دیدگان سالح های شیمیایی 
و جنگ به شــمار می روند. مثال احمد سلیمی 14بار  و حسن حسنی 
سعدی 10بار پیوند قرنیه چشم انجام داده اند. آقای علیرضا یزدانپناه، 
4بار پیوند قرنیه چشــم انجام داده و كاندیدای پیوند ریه است. آقای 
حسن حسن تبار، 8 بار پیوند قرنیه چشم انجام داده است. در حقیقت 
راویان این موزه، خود اسناد عواقب استفاده از سالح های كشتار جمعی 

و شیمیایی هستند.
قســمت های مختلف این موزه به نمایش و توضیح عوارض استفاده 
از سالح های شیمیایی مانند آســیب هایی كه این سالح ها به اعضای 
بدن مانند چشم و ریه وارد می كنند، یا آسیب های زیست محیطی این 
سالح ها اختصاص دارد. در قســمت دیگری از موزه، بازدیدكنندگان 
با جنایاتی  كه صدام انجام داده آشــنا می شوند. همچنین تجهیزات 
و داروهایی كه برای مقابله با آثار حمله شــیمیایی در اختیار سربازان 
قرار می گرفت ماننــد آمپول خودكار آتروپین كه بــه رزمندگان داده 
می شد تا درصورت آلوده شدن به گاز اعصاب آن را به خود تزریق كنند 

به بازدیدكنندگان معرفی می شود.
تقی پور مقدم در ادامه توضیح می دهد كه در بخش سوم موزه به شرح 
بمباران شیمیایی مناطق درمانی و بیمارستان ها كه برخالف تمامی 
پروتكل های جنگی است و همچنین بمباران شهر سردشت در تیرماه 
سال1366 به عنوان نخســتین منطقه غیرنظامی كه در دنیا بمباران 
شیمیایی شده است پرداخته می شود. روایت زندگی كودكانی كه از این 
بمباران جان به در بردند و اكنون بزرگ شده و تشكیل خانواده داده اند، 
اما هنوز درگیر آثار مخرب سالح های شیمیایی هستند در این بخش 
نقل می شود. برای مثال داستان علی جاللی را می گوییم؛ رزمنده ای 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 
فرای لینگر صحبت می شود كه در ســال66 با وجود مخالفت دولت 
اتریش تعدادی از مصدومان شیمیایی ایرانی را در بیمارستان اتریش 
تحت درمان قرار داد. موزه صلح در سال95 این پزشك را دعوت كرد و 
با حضور هنرمندان ایرانی از او به عنوان پزشكی كه كاری بشردوستانه 
انجام داده است، قدردانی و تشكر كرد. معرفی كشورهایی كه به صدام 
در تامین سالح شیمیایی كمك كرده اند، برنامه دیگر این بخش هستند.

به گفته تقی پور مقدم كه خود از جانبازان جنگ اســت، در قســمت 
چهارم موزه انواع سالح های نوین كشتار جمعی مانند گلوله های حاوی 
اورانیوم فقیر شده معرفی می شوند؛ گلوله هایی حاوی زباله های اتمی 
كه از ســرعت و نفوذپذیری باالیی برخوردارند و نیمه عمر آنها چهار و 
نیم میلیارد سال اســت. درباره این سالح ها با كمك موزه صلح تهران 
مستندی به نام »تولد در زمین سوخته« اثر آقای وحید فرجی ساخته 
شد. در این بخش همچنین به بررســی مین ها، بمب های خوشه ای، 
بمب های اتمی و فسفری پرداخته می شود. داستان ساداكو، دختربچه 
ژاپنی كه پس از بمباران اتمی ژاپن زنده ماند اما به دلیل ابتال به سرطان 
خون در بیمارستان بستری شــد هم در این بخش نقل می شود. این 
دختربچه پس از بستری شدن براساس افسانه ای ژاپنی كه می گوید اگر 
فرد بیمار، هزار درنای كاغذی بسازد شفا می یابد، شروع به ساخت درنای 
كاغذی كرد اما پس از ساختن 654 درنا، 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 به عهده دارد.
رئیس موزه صلح می گوید كه در بخش پایانی موزه به معرفی دین اسالم 
و چندین نفر صلح طلب مشهور می پردازیم، افرادی مانند ژان هانری 
دونان، نخستین برنده نوبل صلح و مؤسس سازمان صلیب سرخ، مهاتما 
گاندی، نلسون ماندال، امام موسی صدر،  مادر ترزا و مصطفی  چمران. 
همكاران ما كه به تازگی به دلیل آســیب های واردشده از سالح های 

كشتار جمعی به شهادت رسیده اند نیز در این بخش معرفی می شوند.
تقی پور مقدم درباره دستاوردهای موزه صلح تهران می گوید: این موزه 
در سال2017 به نخستین سازمان مردم نهادی تبدیل شد كه در گرفتن 
نوبل صلح توسط یك سازمان بین المللی به نام I Can تأثیرگذار 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 پسربچه ای 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 حلبچه ای مشهور شده است، دعوت كرد و پس از مذاكره 
با مسئوالن عراقی، از او تست دی ان ای گرفته و مادر واقعی علی در عراق 
پیدا شد. تقی پور معتقد اســت با همین فعالیت های اجتماعی كه در 
جهان توسط موزه های صلح صورت می گیرد می توان تأثیرگذار بود. به 
گفته او هدف موزه های صلح، تقبیح جنگ و تكریم صلح است. با وجود 
فعالیت های چنین سازمان هایی است كه تا به امروز 193كشور جهان 

به پیمان عدم استفاده از سالح های شیمیایی پیوسته اند.
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 تقی پور مقدم 

توسط خانه سكه ایران ضرب شده است رونمایی كند.

سمیرا مصطفی نژاد
روزنامه نگار

قاعده های زبانی پشت خاكریزها 
رزمنده ها در سال های جنگ از چه واژه های جدید یا حتی عجیبی استفاده می كردند؟ 

در دنیایی كه بوی باروت در آن پیچــده و جان آدمی 
هر لحظه ممكن است از دســت برود، آنها دایره لغات 
خودشان را داشتند. خیلی وقت ها از همان اسم رمزهایی 
كه ما در فیلم های جنگی دیده ایم استفاده می كردند و 
برای كلمات، معانی تازه ای می ســاختند. البته یكی از 
رزمنده های آن سال ها كه حال و روز خوشی هم ندارد 
و ترجیح می دهد نامش در پرده بماند، می گوید: »علت 
بازی كردن با كلمات فقط امنیتی بودن فضا نبوده است. 
جبهه های جنگ جایی دیگر در این دنیاســت. باید آن  
خاكریزها را زندگی كنی تا بدانی«. انگار حق با اوست. 
گاهی آدم مجبور می شــود از تنها دارایی هایی كه دارد 
برای زنده ماندن استفاده كند؛ مثل كلمات، مثل خنده ها. 
دایره لغات جنگ هم از همین جا شروع می شود. مدتی 
كه از اندوه،  مرگ، خون و گلوله می گذرد، دیگر جریان 
زندگی تغییر می كند. استانداردها... واژه ها... همه  چیز 
در خدمت امید قرار می گیرد. هشت سال جنگ ایران و 

عراق هم از این قاعده های 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 می خواستند دوستی كه نامش را نمی دانند 

صدا كنند می گفتند: برادر عبداهلل...

ماندگارترین اصطالح های رزمنده های ایرانی 
چه بودند؟ 

  آتش خاموش كن: وقتی عراقی ها حمله می كردند 
و مواضع ایــران را زیر آتش مي گرفتند، نخســتین 
واكنش ایرانی ها، از شــدت حمالت آنها می كاست. 
سربازان ایرانی به این فرایند »آتش خاموش كردن« و 
افرادی كه آن را انجام می دادند »آتش خاموش كن« 

می گفتند.
  آجر پالستیكی: غذاهایی كه برای شام و ناهار به 
رزمندگان ایرانی می رسید خیلی وقت ها از كیفیت 
باالیی برخوردار نبود؛ كتلت ســخت و سفت و خفه 
كننده، یكی از معروف ترین این غذاهــا بود. به این 
كتلت ها و كباب های سفت، آجر پالستیكی می گفتند. 

هركس هم كه شــروع به خــوردن آن غذا می كرد 
دیگران از او می پرسیدند: »سمبه بدهم؟با پارچ آب 

بیاورم؟«
  تركش پلو: رزمندگان به عدس پلویی كه صرف 
می شد تركش پلو می گفتند. البته این اصطالح ریشه 
در جبهه های جنگ نداشت و در سربازی هنوز هم از 

آن استفاده می شود و به نظر می رسد كه خواهد شد.
  اوشین پلو: برنج سفید بدون مخلفات را می گفتند 

اوشین پلو!
  آدم خفه كن: به غذای شب عملیات، آدم خفه كن 
می گفتند. این اصطالح كنایه به امكان شهادت می زد. 

ممكن بود كه آن غذا،  آخرین غذای رزمنده باشد.
  آچار فرانسه: همه كاره در پشت جبهه های جنگ. 
همانطور كه از نامش پیداســت به مسئول تداركات 
یگان، كسی كه همه كار از او برمی آمد و به امور مختلف 

مسلط بود، آچار فرانسه می گفتند.
  آچار همه كاره: شــاید باورش ســخت باشد اما 
چفیه بین آنها چفیه نامیده نمی شــده. آنها از چفیه 
به عنوان پارچه ای كه هم سفره، هم لنگ حمام، هم 
تور ماهیگیری است، هم حوله، باند زخم و... استفاده 

می كردند و به آن  آچار همه كاره می گفتند. 
  آخ جون مرخصی: جراحت ناشی از تركش كوچك 
كه به مرخصی و رفتن به عقب منجر می شــد، كنایه 
است از اهل مبارزه و مقاومت نبودن! البته رزمنده ها 

می گویند این شوخی كوچكی بوده كه بین آنها رواج 
داشته نه نیش و كنایه به معنای منفی كلمه.

  آخرین صراط: نقطــه اوج درگیری، خط پایان، 
محل شهادت، موضعی خطرناك و مرگ آفرین... به 

این موقعیت ها می گفتند آخرین صراط.
  آدامس شیك: عبارت آدامس شیك كد رمز بوده 
اســت. التماس دعای مخصوص، سفارشی، شبانه و 
پنهانی را آدامس شیك می گفتند كه عموما پیش از 

عملیات سنگین به كارشان می آمده است.
  آدم كش گردان: امدادگر! كنایه از ناشــی بودن 
نیروهای امدادرســان خصوصا در شرایط عملیاتی و 

خطوط مقدم.
  آدیداس بسیجی: كفش كتانی راحت نسبت به 
پوتین ساق دار با بند بلند بدون زیپ! بعضی ها آدیداس 

بسیجی می پوشیدند، بعضی ها نه.
  آر پی جی به برجــك زدن: مرخصی گرفتن از 
فرماندهی در شــرایط آماده باش عمومی و حساس 
جنگ! این تركیب هم از آن تركیب های پركاربرد آن 

ایام بوده است.
  آر پی جی زن ســفره: فردی كــه لقمه های 
بزرگ می گرفت و غذا را نجویــده می بلعید تا بتواند 
بیشــتر از بقیه بخورد گاهی با این لفظ مورد خطاب 

قرار می گرفته است.
  آسایشگاه سالمندان: تداركات گردان و لشكر، 

اشاره ای است به مسئوالن تداركات واحدها كه معموال 
از بین رزمندگان مسن انتخاب می شدند.

  آهنگران گردان: نیروهای خوش صدا، آهنگران 
بودند، مثال ممكن بود كسی از آن سوی خاكریز داد 

بزند: آهنگر گردان! یك دهن بخوان! 
  بــرادر تجدیدی: وقتی رزمنــده اي مجروح 
می شد و به شــهادت نمی رســید او را تجدیدی 

می خواندند.
  ایستگاه بدنسازی: ایستگاه بدنسازی رزمندگان، 
ایستگاه صلواتی بوده است؛ جایی كه آنها می توانستند 

گلویی تازه كنند.
  حلوا خور: كسانی كه شــهید نمی شدند و از همه 

عملیات ها سالم برمی گشتند را حلواخور می گفتند!
  بوی چلو كباب: هنگامی كه ممكن بود عملیاتی 
آغاز شــود نیروهای ایرانی می گفتند بوی چلوكباب 

می آید.
  تركــش با معرفت:  ایــن اصطالح هــم از آن  
اصطالح های ماندگار آن ایام بود. پشــت خاكریزها 
به تركشی كه زوزه كشــان می آمد و از باالی سر رد 
می شد و راه خودش را ادامه می داد و به كسی آسیب 

نمی رساند، تركش بامعرفت می گفتند.
  دكمه تقوا: در جبهه های جنــگ ایران به دكمه 

باالیی پیراهن، دكمه تقوا می گفتند.
  اهل دل: به شكمو ها می گفتند اهل دل! 

آوین آزادی 
روزنامه نگار

2بار برنده جایزه معتبرترین مســابقات عكاسی خبری یعنی 
ورلدپرس فوتو شده است. عكس های زیادی دارد؛ عكس هایی 

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

از عكس های او یعنی همان تصویری كه رژه قدرتمندانه نیروهای 
جوان بسیجي را نشان می دهد، گاهی به عنوان درخشان ترین 
عكسش یاد می شود. به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، به سراغ 
تعدادی از عكاســان بنام رفتیم. سعید صادقی چهره شناخته 
شده عكاسی در ســال های جنگ، سیف اهلل 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 دانش آموخته عكاسی دیجیتال 
از كالج عكاسی واشنگتن درباره عكس ماندگار محمد فرنود 

نوشتند. راز ماندگاری این عكس را ازنگاه آنها بخوانید.

چشم روایتگر
نظرسنجی از چهره های عكاسی درباره عكسی ماندگار از دوران دفاع مقدس

شبنم سیدمجیدی
روزنامه نگار

تصویری پیشاجنگ از عزم برای دفاع
محمد فرنود از عكاســان نامی دفاع مقدس و تك عكــس مورد نظر با 
معیارهای امروز دنیای مجازی شاید یكی از پربازدیدترین عكس های 
دفاع مقدس 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 میدان آزادی انداخته شده اســت، در روزی كه به دستور امام)ره( درحالی كه اوضاع جنگ چندان 
خوب نبود، سپاه محمد رسول اهلل)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 می تواند به ارزش این عكس بیفزاید. اما خود عكس و اتمسفر حاكم بر آن هم به ما اجازه می دهد 
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 دفاع مقدس. شاید همین واكاوی تاریخی و جغرافیایی 
عكس بتواند دلیل اصلی ماندگاری اش را روشن كند. اما اگر بخواهیم از روایت تاریخی عكس كمی جدا شویم باید به چشم ها توجه 
كنیم؛ چشم هایی كه از عزم جزم انسان ها روایت می كند؛ جوانانی كه به روبه رو نگاه نمی كنند 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 نمی دهد؛ صفی موجود نیست تراكم 
چشم است. در این قاب فرنود، ما تصویر پیشاجنگ را شاهد هستیم؛ تصویری كه از عزمی جزم برای دفاع خبر می دهد. فردای این عكس 
چندان مورد توجه نبوده است. عكس رسالت خود را در اینجا به درستی انجام داده است و ما در جایی از تاریخ بدون توجه به پیش و پس از 
آن، ثبت شده ایم. ثبت عزم جزم برای دفاع از وطن، روح پشت این عكس است؛ همان روحی كه الزام به زنده ماندنش را شاید بتوان دلیل 

زنده ماندن این عكس حتی سال ها پس از پایان جنگ دانست.

آرش پژوه 
عكاس

صدای قدم های استوارشان همچنان به گوش می رسد...
همیشه برای ماندن و ماندگار شدن، عوامل متعددی باید در كنار هم 
قرار بگیرند؛ از جان و جهان موضوع گرفته تا شرایط مكانی و زمانی 
و ده ها باید و شــاید دیگر كه به فكر هیچ تنابنده ای هم نمی رسد.  
چرایی ماندگاری این اثر عكاســی از نظر من در تمامی رازها و شرایط خاصی است كه در یك عكس 
مستند و حدود 37سال پیش در میدان آزادی تهران، برای نخستین بار و نخستین لحظه در شبكیه چشم های محمد فرنود شكل 
گرفت و با صدای كلیك دوربین همیشه داغ او، برای همیشه »تاریخ« و همیشه »جنگ« كه داماد ناخوانده تاریخ است، ماندگار شد. 
برای من، تصور اینكه در استودیوی عكاسی مجهز و با تیم حرفه ای طراحی صحنه، لباس و گریم و با بازیگرانی حرفه ای حتی، بتوان 
به چنین تصویر تكان دهنده ای رسید، غیرممكن اســت.انگار زمین و زمان دست به دست هم داده اند كه بخش مهمی از واقعیت 
عینی و حسی دورانی از جنگ هشت ساله، در كسری از ثانیه در چهره مصمم نیروهای مردمی ایران جنگ زده ثابت شود؛ انجمادی 

از آنگونه كه پس از گذشت 4دهه، صدای نفس ها و قدم های استوارشان، همچنان به گوش می رسد... .

سیف اهلل صمدیان
عكاس و مستندساز

نگاه قدرتمندانه و هنرمندانه عكاس
ســتایش یك عكس و یك عكاس اساســا در ایجاد بینایی در 
نســل ها و افزایش شــناخت آنها در روزگاری كه ارزش های 
اجتماعی دچار فروپاشی شده و تن بی روح و روان بی آینده این 
سرزمین انباشته از زخم های عمیق شده است، می تواند اثرگذار باشد. اما نمی توان با نیشگونی 
گذرا آنچه یك عكاس با پمپاژ احساسی حقیقت به یك ملت، ثبت كرده است، آشــكار كرد. عكاسی ویژگی هایی دارد كه 
لحظه های درون عینیت ها را بر جانمایه نسل ها و آیندگان می نشاند. درك حقیقت، فهم و دانستن تاریخ عملكردها و رفتارها، 
نگرش ها و در نهایت جان عكاســی روزگاران جنگ، نیازمند نقد و بررســی و پژوهش علمی جدی است تا زمینه ای برای 
افزایش درك بدنه جامعه از مفاهیم ملی را ایجاد كند. حال نگاهی به ویژگی های این تصویر می اندازم. من به عنوان عكاس، 
این عكس را همراه با نگاه جدی عكاسی می بینم كه اعتقاد به پروپاگاندای ریشه ای هنرمندانه در آن دیده می شود. نوعی 
عكاسی صیقل یافته كه ایجاد ارتباط نزدیك میان مردم را رقم می زند. تقویت روحیه مردم و بسیج نیروهایی با چهره های 
اصیل از بدنه اجتماعی ایران را در روزگار ســال های جنگ از زاویه ای نشان می دهد كه ستایش اینگونه نیروهای فداكار را 
در پی دارد. تصویری است كه استحكام و قدرت را در چهره هایی بازگو می كند و این نگاه قدرتمندانه و هنرمندانه می تواند 

جایگاهی برای عكاسی ایران مشخص كند.

سعید صادقی
عكاس جنگ

عكسی خبری كه كاركردی تاریخی پیدا كرد
هر عكس باید حاوی پیام و سخنی باشد كه بتواند ذهن مخاطب را 
برای مدت زمانی درگیر كند. ولی هستند عكس هایی كه پیام ها و 
سخن های بسیار فراوان تری نسبت به دیگر عكس های یك عكاس 
در طول عمر حرفه ای اش دارند. به همین دلیل است كه چنین آثاری تا ابد در دل و چشم بسیاری از 
مخاطبانشان جا خوش می كنند و فراموش نمی شوند. نمونه های تاریخی فراوانی داریم كه شاید نیازی به یادآوری آنها نباشد فقط 
برای مثال می توان به عكس پرتره خانم شربت گل، دختر افغان اشاره كرد كه نابغه عكاسی جهان آقای استیو مك كوری آن را ثبت 
كرد و روی جلد مجله معتبر نشنال جئوگرافیك منتشر شد؛ عكسی كه با گذشت چند دهه از انتشار آن، همچنان می درخشد و 
روی دیوار بسیاری از خانه ها و مراكز هنری موزه ها و ... دیده می شود. و نكته مهم دیگر اینكه بسیاری از عكس های تولیدی عكاسان 
در دنیا، مثل این عكس از رژه نیروهای داوطلب بسیج در میدان آزادی پایتخت كه از آثار آقای محمد فرنود است، در زمان تولید و 
انتشار اولیه شان، كاركرد یك عكس خبری را داشته اند ولی همین عكس و عكس هایی در این ژانر به قدری باصالبت و قوی هستند 
كه بعد از مدت ها كاركرد یك عكس تاریخی یا یك عكس هنری را هم پیدا می كنند. همین ویژگی است كه باعث می شود عكسی 
ماندگار شود، در دل ها بنشیند و از ذهن ها بیرون نرود. در پایان فراموش نكنیم كه ما عكاسان با ثبت و انتشار یك عكس می توانیم 

شعله های یك جنگ را خاموش یا برعكس، با ثبت و انتشار یك عكس شعله های یك جنگ را برپا كنیم.

محمد نوروزی
عكاس جنگ
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پشت جبهه

این شماره

كدام بازیگران ارزنده ترین جوایز جنگی را گرفته اند؟

سیمرغ و خاكریز
پرویز پرستویی با دریافت 3جایزه از جشنواره فیلم فجر پرافتخارترین بازیگر سینمای ایران در ژانر دفاع مقدس است

در جنگ هشت ساله دفاع مقدس هركسی بنا به توان خود، در بخشی از آن سهیم شد. فیلمسازان هم ازجمله قهرمانانی بودند 
كه با دوربین خود به دل خطر می رفتند تا رشادت ها و دالوری های مردمان این سرزمین را ثبت كنند و اینگونه بود كه سینمای 
دفاع مقدس پدید آمد. شاید بتوان گفت ایرانی ترین ژانر سینمایی، سینمای دفاع مقدس است؛ سینمایی كه همواره یكی از 
سخت ترین و در عین حال پرمخاطب ترین ژانرهای فیلمسازی در سینمای ایران است. فیلم های دفاع مقدس از موفق ترین 
فیلم ها در جشنواره فیلم فجر هم هستند كه در این حوزه بازیگران بسیاری نقش های به یادماندنی ای را ایفا كرده اند. در ادامه 

به اسامی بازیگرانی كه ارزشمندترین جوایز را بابت بازی در فیلم های جنگی گرفته اند، اشاره می كنیم.

ویز   پرستویی پر
برای ایفای نقش در فیلم های سینمایی »لیلی با من است« و »آژانس شیشه ای« از تأثیر گذارترین بازیگران 
سینمای دفاع مقدس است. وی همواره حضور مستمری در فیلم های دفاع مقدسی در سه دهه60، 70و 80 
داشته است و با دریافت 4ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر برای 4فیلم 
»آژانس شیشه ای«، »بید مجنون«، »به نام پدر« و »بادیگارد«، بین بازیگران ایرانی ركورددار است كه 2فیلم 
در ژانر دفاع مقدس است. او در 11فیلم دفاع مقدسی )»دیار عاشقان«، »پیشتازان فتح«، لیلی با من است، آژانس شیشه ای، »روبان قرمز«، 
»موج مرده«، »دیوانه از قفس پرید«، »دوئل«، »به نام پدر«، »پاداش سكوت« و »سیزده59«( ایفای 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 شیشه ای از جشنواره فیلم دفاع مقدس ســال77 را در كارنامه خود دارد. همچنین دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم آژانس شیشه ای از جشنواره فیلم یوگسالوی 2000 از افتخارات هنری این بازیگر پیشكسوت است.

و شكیبایی خسر
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 به عنوان نقش اول بهره 
برد تا او یكی از ماندگارترین شخصیت های سینمای دفاع مقدس را خلق كند. از آخرین افتخارات 
شكیبایی هم دیپلم افتخار برای فیلم »اتوبوس شب« كیومرث پوراحمد بود؛ نقشی كه تا سال ها 

در حافظه تاریخی عالقه مندان سینمای ایران به جا 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 سال های فعالیتش ثابت كرده كه تمام وجود خود را در اختیار نقش 

می گذارد و آن قدر شكیبایی می كند تا نقشی را به دست بیاورد كه ارزش بازی كردن 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 دفاع مقدسی 
)مردی شبیه به باران، »قاصدك«، »حماســه قهرمان« و »مردی از جنس بلور«( نقش آفرینی 

كرده است.

جعفر دهقان
با ایفای نقش در 12فیلم دفاع مقدسی )»حماسه مجنون«، »بوی پیراهن یوسف«، »پرواز در شب«، »بلمی به 
سوی ساحل«، »عملیات كركوك«، »حمله به اچ3«، »هفت گذرگاه«، »عبور از خط سرخ«، »گلوگاه شیطان«، 
»تیرباران«، »تعقیب سایه ها« و »خلبان«( از ركورددارترین بازیگران دفاع مقدس است. او با بازی در فیلم حماسه 
مجنون توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد را در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر به دست آورد.

حسین یاری
با فیلم های دفاع مقدس 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 دفاع مقدسی )»سرباز كوچك«، »در مسلخ عشق«، حمله به اچ3، »نغمه«، »هور در آتش«، آتش 

در خرمن، »منطقه ممنوع«، »پرواز خاموش« و »آخرین مرحله«( ایفای نقش كرده است.

مریال زارعی
مریال زارعی با نقش آفرینی درخشــان و روانش در فیلم »شــیار143« نرگس آبیار »الفت« را در 
سینمای دفاع مقدس جاودانه و خاطره انگیز كرد. بازی در نقش الفت، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول زن را از جشنواره فجر و دفاع مقدس 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 خاطره انگیز تریــن نقش های آزیتــا حاجیــان، نقش محبوبــه در فیلم روبــان قرمز
 به كارگردانــی ابراهیــم حاتمی كیا اســت كه بــازی زیبــای او باعث شــد برای ایــن نقش، 
برنده ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن در بخش بین الملل هفدهمین جشنواره فیلم 

فجر شود.

پور  مهتاب نصیر
مهتاب نصیرپور ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن را برای ایفــای نقش در فیلم به نام 
پدر از جشنواره بیست وچهارم فجر دریافت و این موفقیت را یك ســال بعد با درخشش در فیلم 
»فرزند خاك« و دریافت ســیمرغ بلورین بازیگر نقش مكمل زن تكرار كرد. نصیرپور دربه نام پدر 

نقش »راحله«، همسر پرویز پرستویی را بازی می كند.

هنگامه قاضیانی
 هنگامــه قاضیانــی بــرای بــازی در نقش»لیــال«ی »روزهای زندگــی« پرویز شــیخ طادی 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را از سی امین جشنواره فیلم فجر دریافت كرد. داستان 
فیلم روزهای زندگی با بازی حمید فرخ نژاد و هنگامه قاضیانی در آخرین روزهای جنگ تحمیلی 

می گذرد.

كامبیز دیرباز
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مكمل مرد را در بیست ودومین دوره جشنواره فیلم فجر برای بازی 
در فیلم دوئل احمدرضا درویش به دست آورد. دوئل یكی از گران ترین فیلم های مستقل در سینمای 
ایران است كه در سال1382 ساخته و یك سال بعد، یعنی در سال1383 در سینماهای سراسر كشور 
به نمایش گذاشته شد. این فیلم در بیست ودومین دوره از جشنواره فیلم فجر توانست 8سیمرغ بلورین 

را از آن خود كند. دیرباز در 4فیلم دفاع مقدسی )نغمه، دوئل، به نام پدر و اخراجی ها( به ایفای نقش پرداخته است.

خ نژاد حمید فر
برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره بین المللی فیلم مسكو برای فیلم »طبل بزرگ زیر پای چپ« 
در سال2006 شد. فرخ نژاد جایزه بهترین بازیگر مرد پنجاه وچهارمین دوره جوایز سینمای آسیا و اقیانوسیه 
برای فیلم »شب واقعه« در سال2010 را نیز در كارنامه افتخارات خود جای داده است. وی در دوازدهمین دوره 

جشنواره دفاع مقدس هم برای فیلم روزهای زندگی نامزد تندیس بهترین بازیگر مرد در سال91 شد.

خدیجه نوروزی
روزنامه نگار

مقصرش صدام است
تكه خاطره هایی از پشت جبهه در دوران جنگ

یك »ذهن پشــت جبهــه ای« هرچه تــالش كند، خاطراتش پشــت 
سنگرهای خودی متوقف می شود؛ حتی یك پوكه هم به مواضع دشمن 
نزدیك نمی شــود، چون جنگ از راه دور، دوربینی است كه برای بیننده، 
پشت سنگرهای خودی كاشته می شــود. تصویر: چند سرباز در سنگر، 
سرخوابانده اند. گاهی یكی شان سرك می كشد و دوباره پشت می دهد به 
خاكریز. دیگری بلند می شود و آر پی جی 7روی شانه، ماشه را می چكاند. 
از دور دودی سیاه - در تصویری كه از موج انفجار می لرزد- رو به آسمان 
می رود. »شنوندگان عزیز توجه فرمایید... شنوندگان عزیز توجه فرمایید... 
خرمشــهر...« صدای محمود كریمــی علویجه، صــدای انفجار بمب و 
موشك، صدای شلیك شدن گلوله های ضدهوایی، آژیر قرمز و... یك ذهن 
پشــت جبهه  ای، گاهی برای اینكه راهی به سوی خاطره های 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 پیش تر نمی رود. رادیو و تلویزیون 
خاموش. خاطره های آن سال ها، حاال می توانند در سكوت اتاق روی در و 

پنجره، گوشه و كنار، فكر و خیال های پشت جبهه در سال های جنگ تمركز 
كنند. چسب های ضربدری روی شیشه های آماده برای كمتر پودرشدن 
در موج انفجار احتمالی بمب روی یكی از خانه های اطراف، تاریكی پس از 
آژیر قرمز و بازی عجیب نگاه چرخاندن در آسمان برای كشف هواپیماهای 
دشمن میان ستاره ها. می شد رد ضدهوایی ها را در آسمان گرفت و در حوالی 
آن نقطه چین های نارنجی، به نورهای زردی رسید كه میان ستاره حركت 
می كردند؛ دشمن درست باالی سر، هر چند دور، قِد آتش فندك ولی به 
هرحال این نزدیك ترین خاطره ممكن برای یك ذهن پشــت جبهه  ای از 

رویارویی با دشمن است.
  

»صدام« برای یادآوری خاطره های جنــگ حكم یادآور چیزهاي بد را دارد. 
اســمش را كه بیاوری، ذهن به كار می افتد و خاطره ها مثل گوشتی كه در 
چرخ گوشــت انداخته باشــی از حافظه بیرون می ریزند؛ رشته هایی به هم 
چسبیده از جمله ها و مفاهیم خاص پشــت جبهه در سال »جنگ جنگ تا 
پیروزی«... حتی سال ها پس از پذیرش قطعنامه 598هنوز هم اگر یك نفر 
حرفی از دهانش می پرید و به كســی برمی خورد، می شد بگوید: »با صدام 
بودم« و شر را بخواباند. فحش دادن و بعد حواله كردن آن به »صدام« یكی از 
توافق های رایج میان بچه های دهه 60در ایران بود. البته استفاده كاربردی 
اسم صدام برای بزرگ ترها جدی تر از این حرف ها بود. آنها برای تخلیه بار روانی 
به او محتاج بودند. رك و جدی به صدام فحش می دادند و وقتی گوش بچه ای، 
تیز و چشم هایش گرد می شد، توضیح می دادند: حتی اگر غذای مادرت روی 

اجاق سوخت هم مطمئن باش مقصرش صدام است!

  
»فرهنگ لغات پشت جبهه« از این نوع خاص را كه با صدام شروع شد، می شود 
با موقعیت جنگی )قرار گرفتن در شرایط دشوار(، مگر كاتیوشا خوردی 
)اغراق در دردكشــیدن(، مواضع اش با خاك یكسان شد )ضایع شدن(، 
منهدم شدم )نابود شدم(، این شوت نبود آرپی جی 7 بود )شعار طرفداران 
فوتبال در امجدیــه و آزادی(، شیمیایی زدند )...( و اصطالح های كاربردی 
دیگر ادامه داد ولی این كلمه ها و تركیب های جنگی دست كم اندازه یك كتاب 
جیبی كه در جیب بغل شلوار شش جیب جا می شود حجیم می شوند و از طرفی 
االن دیگر نوبت به نوشتن از اشــیای پشت جبهه در سال های جنگ رسیده 
است. شلوار شش جیب با پوتین سربازی و كوله پشتی سبِز ارتشی. قلك هایی 
به شكل و هم اندازه نارنجك كه در مراسم صبحگاهی مدرسه، سر صف میان 
دانش آموزها توزیع می كردند. هركس دلش می خواســت، سكه های یك تا 
5تومانی را می انداخت داخل نارنجك تا پر كه شد برگرداند مدرسه برای كمك 
به جبهه. این تكه خاطره مربوط به زمانی است كه با 5تومان می شد یك شیشه 
كانادادرای یا مثال آدامس خرسی خرید و بعد هم تصویر پشت كاغذ آدامس را 
لیس زد و برچسب كرد روی مچ دست. اسلحه های چوبی، تفنگ های آبپاش 
برای شبیه سازی جنگ در بازی های خیابانی، پالك های فلزی درست مثل 
همان ها كه سربازها به گردن می اندازند، جاسوئیچی های ساخته شده از پوكه 
و... ولی اینها هیچ كدام در زمره اشیای شگفت انگیز دوران جنگ در پشت جبهه 
جایی ندارند. گاهی فشنگ های نو هم تا پشت جبهه می آمدند. حسادت برانگیز، 
هم موقعیت آن پسربچه ای بود كه یك قطار فشنگ جای كمربند روی شلوار 

شش جیبش بسته بود و غروب جمعه در كوچه قدم می زد.

بهترین فیلم های جنگی چهاردهه اخیر در سینمای ایران كدام ها بودند؟

من »این جنگ« را 
پسندیدم

منتقدان و سینماگران، فیلم های »سفر به چزابه« رسول 
مالقلی پور، »مهاجر« ابراهیم حاتمی كیا و »گیالنه« رخشان 

بنی اعتماد را جزو موفق ترین های ژانر جنگی قرار داده اند

پشت آن همه صدای تیر و آژیر خطر، یك چیز نهفته بود؛ زندگی؛ همانی كه برای وطن، بارهای بار وسط 
گذاشته شد؛ آنكه چشم های مادران دلواپس را كه پسر گم كرده بودند، خشك نگذاشت؛ سرهای همیشه خم 
روی سجاده و تن های تنهای تنها در محشر. حاال باید با كدام تصویر آشنا، سراغ خاطرات آن سال ها رفت؟ 
كدام تصویر دقیق تر و عینی تر و مؤثر تر بوده؟ سینمای ایران در این سال ها 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، به نظرشان 
كدام فیلم ها بهترین فیلم ژانر جنگی بوده  و تصویر روشن تری از سال های دفاع مقدس ارائه كرده اند؟ موارد 
متعددی پیشنهاد شد؛ فیلم هایی در دل نبرد و درام های شكل  گرفته در حاشیه میدان. در این نظرها سفر به 
چزابه رسول مالقلی پور، مهاجر ابراهیم حاتمی كیا و گیالنه رخشان بنی اعتماد در صدر جدول قرار گرفتند.

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

شهرام فرهنگی
روزنامه نگار

و نقیبی خسر
انتخاب ها: مزرعه پدری، مهاجر، ایســتاده در غبار، ملكه و 

»روز سوم«
با قید رخ دادن داستان در میدان جنگ و از هر فیلمساز یك فیلم، نخستین 
انتخاب من مزرعه  پدری رسول مالقلی پور اســت. این فیلم، كامل ترین و 
به روزترین نگاه مالقلی پور به عنوان مهم ترین تصویرگر جنگ تاریخ ســینمای ایران به این واقعه است. 
مرثیه ای برای سربازان وطن، بدون خط كشی های مرسوم خودی و غیرخودی، و در نزدیك ترین شكل به 
آنچه واقعا رخ داد. در انتخاب بعدی مهاجر ابراهیم حاتمی كیا را انتخاب می كنم. این فیلم از سادگی درونی 
و معصومیتی در نگاه برخوردار است كه یگانه اش می كند؛ 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 می توان از ایستاده 
در غبار محمدحسین مهدویان نام برد. كارگردان با برخورد مدرن با فعل ماضی، در داكودرام استثنایی اش 
مرز میان مستند و بازسازی را برمی دارد و با اســتفاده از صدای راویان حقیقی تصویری می سازد كه در 
دقایقی باوركردنی نیست بخشی از مستندهای به جامانده از جنگ نباشد. ایستاده در غبار، فن ساالرانه ترین 
فیلم جنگی تاریخ سینمای ایران است. انتخاب بعدی من» ملكه«ی محمدعلی باشه آهنگر است. او از 
موقعیت دراماتیك داستانش گذر می كند و خیلی عمیق تر ما را به بنیادی ترین پرسش فلسفه  »ضدجنگ« 
می رساند: 2سمت یك خط ایستادن، چقدر ارزش جان آدم ها را كم یا زیاد می كند. فیلمی علیه پروپاگاندای 

سالیان قبل از خود، در ستایش انسان و در تكنیك، فراتر 
از زمانه اش. و در آخر، روز سوم. درام مؤثر و نمادین فیلم 
محمدحسین لطیفی درباره  مام میهن، همه  قدرتش را از 
مثلث پیش برنده  داستان می گیرد؛ خواهر، برادر و عاشق و 
مناسبات میان شان و از سوی دیگر بازیگران این سه رأس 
مثلث در بهترین نقش آفرینی های كارنامه. این نگاه هنوز 

كار می كند و بدل به یك »كالت« شده است.

علیرضا داوودنژاد
انتخاب ها: دیده بان، مهاجر، پرواز در شب، مزرعه پدری، تنگه 

ابوقریب و ایستاده در غبار
هنوز ابعاد حیرت آور اســتقامت و فداكاری ملت ایران در جریان جنگ دفاعی 
هشت ساله در هیچ فیلمی به نمایش در نیامده است، اما گوشه هایی از آن حماسه 

بزرگ كه ایــران و مردمانش را نزد مــن از جان عزیزتر كرده 
است در تاریخ سینمای ایران و فیلم هایی كه با مشقت فراوان 
ساخته شده اند قابل مشاهده است. دیده بان و مهاجر ابراهیم 
حاتمی كیا، پرواز در شب و مزرعه پدری رسول مالقلی پور، تنگه 
ابوقریب بهرام توكلی و ایستاده در غبار محمدحسین مهدویان 
ازجمله فیلم هایی هستند كه بدون ترتیب اولویت در خاطرم 

مانده و برایم یادآور آن دوران مصیبت بار، اما پرشكوه هستند.

شهرام جعفرنژاد
انتخاب ها: »باشو، غریبه كوچك«، »آژانس شیشه ای«، گیالنه، 

مهاجر، »هور در آتش«، سفر به چزابه، »دوئل« و »ملكه«
اگر منظور، فیلم هایی در حاشــیه دفاع مقدس باشد، می توان به باشو، 
غریبه كوچك بهرام بیضایی، آژانس شیشه ای ابراهیم حاتمی كیا، گیالنه 

رخشان بنی اعتماد اشــاره كرد. اما اگر فیلم هایی كه 
مستقیم به دفاع مقدس پرداخته اند مدنظر باشد، بدون 
ترتیب مهاجر ابراهیم حاتمی كیا، هور در آتش عزیزاهلل 
حمیدنژاد، ســفر به چزابه رســول مالقلی پور، دوئل 
احمدرضا درویش و ملكه محمدعلی باشه آهنگر، با این 
توضیح كه از هر كارگردان یك فیلم انتخاب  شده، از 
بهترین های فیلم های دفاع مقدس محسوب می شوند.

احمد طالبی نژاد
انتخاب ها: سفر به چزابه، پرواز در شــب، »پایان كودكی« و 

دیده بان
بهترین فیلم های جنگ معموال آن دسته از فیلم ها هستند كه درباره جنگ 
ساخته شده اند، مثل »عروسی خوبان« محســن مخملباف، »دندان مار« 
مسعود كیمیایی یا كیمیا احمدرضا درویش كه در ژانر فیلم جنگی قرار نمی گیرند؛ فیلم هایی اجتماعی 
هســتند با پس زمینه جنگ. اما در میان فیلم های جنگی، با آنچه از این ژانر می شناسیم )مثال دو سوم 
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 مالقلی پور در راس قرار می گیرند. این دو فیلم چه از نظر فرم و چه 
نوآوری هایی كه در آنها به كار رفته، فیلم های مهمی هستند. خصوصا سفر به چزابه كه در تلفیق گذشته و 
حال در جامعه ای جنگ زده موفق عمل می كند. اما نوبت به پایان كودكی كمال تبریزی می رسد كه فیلمی 

مهجور است. این فیلم كه به موقعیت كودكان در وضعیت 
جنگی پرداخته، آن روزها در غوغای فیلم های ستاره ساالر 
گم شد. در آخر هم »دیده بان« ابراهیم حاتمی كیا كه ساده 
و دور از شعارزدگی های امروزی  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، نوآوری های ساده و 

جذابی را تجربه كرده است.

مهرزاد دانش
انتخاب ها: »كیمیا«، »تنگه ابوقریب«، ســفر به چزابه، گیالنه و 

»نفس«
در این دسته بندی به نظر 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 فاصله زدایی مخاطب از پرده سینما، او را در میدان جنگ قرار 

می دهد. جایگاه سوم در این دســته بندی سفر به چزابه 
رسول مالقلی پور است. این فیلم با تبلور آخرالزمانی، در 
گذر از زمان به سرگردانی ها و از دست دادگی های جنگ 
می پردازد. گیالنه به كارگردانی رخشــان بنی اعتماد 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.

نیوشا صدر
انتخاب ها: 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 فیلم های دیگر سینمای جنگ، بهترین اثر این حوزه 
است. بیضایی فراتر از جو مسلط جامعه در آن روز و روزگار می ایستد و به انسان و تنهایی و غربتی می نگرد 
كه محصول ناشناختگی است. بیضایی به تقسیم بندی خود و دیگری می تازد كه جنگ تنها تقویت كننده 
آن است و از دل آن تفاهم و درك متقابل را بیرون می كشد. اما در رتبه بعدی گیالنه رخشان بنی اعتماد 

قرار دارد. این فیلم روایتگر ماجرای فراموش شدگان است؛ 
كســانی كه نام شــان هیچ وقت، هیچ جا برده نمی شود؛ 
كسانی كه باید دور بایستند، نباشند و حذف شوند تا به 
تصویر مسلط درون قاب خدشــه ای وارد نشود. و اما در 
انتخاب های بعدی روبان قرمز ابراهیم حاتمی كیا، كیمیا 
احمدرضا درویش و شیار 143 نرگس آبیار بدون ترتیب 

خاصی، فیلم های مورد عالقه من در این حوزه هستند.
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سيده زهرا عباسي
خبرنگار

مریم سرخوش
خبرنگار 

جنگ تحميلي كه آغاز شد تنها چند ماه براي ماندن دوام آوردند. به گفته خودشان در منطقه اي بودند كه 
زیر آتش توپخانه و خمپاره بود. همين شرایط هم باعث شد كه زندگي شان را بگذارند و پاي پياده راهي 
كوه شوند و ترك دیار كنند. داستان »هاني گرمله« و مهاجرت اجباري مردمش به دليل حمله دشمن، 
داستان روستاهاي مرزي غرب كشور ازجمله »كيمنه« و »بيدرواز« است كه به دليل بودن در تيررس 
آتش توپخانه عراق تخریب و ساكنانش مجبور به مهاجرت شدند. روستایيان جنگ زده اي كه عالوه بر 
از دست دادن خانه و كاشانه و منبع درآمدشان، غم و اندوه آوارگي هم سرشان هوار شده بود؛ غمي كه تا 
سال هاي پس از پایان جنگ هم تمامي نداشت و اجازه بازگشت به خانه هایشان را نمي دادند. اینها خاطره 
معلم بازنشسته اي است كه سال ها براي بازگشت به زادگاه پدري تالش كرده. سابق خدابخشيان كه از 
سال 79به عنوان عضو شوراي روستاي هاني گرمله انتخاب شده، داستان جالبي از روزهاي دفاع مقدس 

و سال هاي سخت پس از قطعنامه 598تعریف مي كند. حرف هایش را در ادامه بخوانيد.

پس از پيروزي انقاب اســامي كه جنگ داخلي 
كردستان شروع شــد و پيشــمرگ هاي 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 مي باريد. شرايط سختي بود كه امان 
مردم را بريده بود. لب مرز زندگــي مي كرديم و با 
نزديك ترين روستاي مرزي عراق تنها يك منطقه 
سبز فاصله داشتيم. هاني گرمله 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. خانه ها ويران شده بود و مردم تصميم گرفتند 
كه دسته جمعي روستا را ترك كنند. همه  چيزمان را 
رها كرديم و پاي پياده راه افتاديم. از كوه ها خودمان 
را به نيروهاي خودي رسانديم و از آنجا به طرف پاوه، 
مريوان،  روانسر و سروآباد رفتيم. تكه پاره شديم و هر 

كسي جايي رفت.
  

با همان حال و هواي جنگ هم كسي دلش به ماندن 
در غربت نبود. همان موقع يــادم مي آيد 180نفر از 
بچه هاي روستا برگشتند و فعاليت نظامي خودشان را 
به عنوان سرباز شروع كردند تا سال 67كه جنگ تمام 
شد، دل مان خوش بود كه برمي گرديم. دمكرات ها و 
پيشمرگ ها 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 
نمي دادند كه برگرديم. باغ هاي مان هنوز خشــك 

نشــده بود و همين باعث مي شــد كه مردم اصرار 
بيشتري به بازگشت داشته باشند. البته اجازه موقت 
داشتيم و گاهي اوقات به روستا سرمي زديم اما اجازه 
ساخت وساز نداشتيم و نمي توانستيم ساكن شويم. 
فرمانداري پاوه و شوراي تامين شهرستان موافقت 
نمي كردند و دائم مي گفتند 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 مي خواهيم به نتيجه 
برسيم بايد حجت االسام روحاني را ماقات كنيم. 
رئيس جمهور را مي گويم كــه آن روزها دبيركل 
شــوراي عالي امنيت ملي و نايب رئيس مجلس در 
سال 74بود. به همراه نماينده وقت اورامانات ماقات 
حضوري گرفتيم و توانستيم خواسته اهالي را اعام 
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 خانه اي كه بتوانيم زندگي كنيم. پس از 
14سال كه منطقه خالي از سكنه بود همه خانه ها 
از سوي دشمن ويران شــده بودند. آن زمان براي 
ساخت هر خانه 20تن ماســه، 50كيسه سيمان 
و 300هزار تومان وام باعــوض مي دادند. چيزي 
نبود كه دل مان خوش شود اما اهالي هاني گرمله 
آنقدر عاشق زادگاه شــان بودند كه با دست خالي 
و كلي مشكات شــروع به بازسازي كردند. زماني 

كه مهاجــرت كرديم 600خانــوار بوديم اما فقط 
300خانوار توانستند در روستا خانه سازي كنند، 
بقيه هم برنگشــتند. امروز جمعيت مان بيشــتر 
اســت؛ چون تعدادي از خانواده ها هم براي امرار 
معاش و كولبري به روســتاي ما آمده اند و ساكن 

اينجا شده اند.
  

بعد از سال ها 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. كا توسعه 
در اين روستا سخت شده و به همين دليل است كه 
پس از جنگ، اتفاق خاصي براي رفع محروميت ها 
صورت نگرفته. مردم نه شغلي دارند و نه امكاناتي. 
همه كولبري مي كنند براي 100يا 200هزار تومان 
از كوه هايي كه خودتان مي دانيد چقدر صعب العبور 
هستند. آب نداريم كه كشاورزي كنيم و اگر شرايطي 
فراهم شود تا همان باغ هاي انگورمان را احيا كنيم، 
كسي كولبري را انتخاب نمي كند. اينجا پر از گراز 
وحشي است كه درخت و بوته سالم نمي گذارند. اگر 
دولت يا جهادكشاورزي تسهياتي درنظر بگيرند و 
فنس كشي در اين منطقه انجام شود همه استقبال 

مي كنيم كه دوباره انگور بكاريم 
  

چند وقت پيش يكي از مســئوالن اين 
منطقه عنوان كرد كه آثار به جامانده از 
دوران جنگ در ارتفاعات مرزي روستاي 
هاني گرمله همچنان وجــود دارد و جان 
مردم را تهديد مي كنــد. او گفته بود كه 

به دليــل بارش هاي زيــاد و جاري 
شدن شــن و خاك، مين ها و 

مواد منفجره از زمين بيرون 
آمده اند و مردمي كه براي 
جمــع آوري گياهــان 
بــه ارتفاعــات مي روند 
بايد احتياط بيشــتري 
كنند. اما خودم چيزي 
نديدم. از زماني كه كرونا 
شروع شده تقريبا از اول 

فروردين تا آخر خرداد به 
تمام كوه هاي اين منطقه سر 
زده ام اما نه مين ديدم و نه مواد 

منفجره. در اين ســال ها تيم هاي مين روب تمام 
نقاط را بررسي كرده اند. خودشان اعام كرده اند تا 
جايي كه برايشان مقدور بوده پاكسازي انجام شده 
است. البته مي گويند در ارتفاعاتي كه به روستاي 
طويله عراق مشرف اســت همچنان مين ها باقي 
مانده  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.
  

با اينكه محروميت هاي زيادي را تحمل مي كنيم اما 
كسي دوست ندارد از اينجا برود. مردم ما براي گذران 
زندگي در دو راهي سختي قرار دارند. كسي دوست 
ندارد سرزمين آبا و اجدادي اش را ترك كند اما براي 
كسب يك لقمه نان جان شان را براي عبور از كوه ها 
كف دست شان گذاشــته اند. اگر مهاجرت كنيم نه 
زمين داريم نه باغ. اصا صاحب هيچ خاكي نيستم. 
مگر روستايي، بدون خاك مي شود؟ جنگ اگر زندگي 
را از ما گرفت اما خــاك ميهن مان را حفظ كرديم و 
امروز در زادگاه خودمان زندگي مي كنيم. البته كه 
شرايط روستاي ما بسيار مناســب تر از روستاهاي 
پاوه و مريوان است. حداقل ميوه ارزان قيمت داريم، 
آب و هواي ســالم و رايگان. هر جا كــه برويم براي 
زراعــت در 100متر زمين بايــد كلي اجاره 
بپردازيــم. سال هاســت كه همــه وعده 
مي دهند مرز مسافري روستاي شوشمي 
به طويله راه اندازي مي شود كه اگر بشود 
بسياري از مشكات 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 مي شــود. درصورت 
راه اندازي مرز مســافري 
ارتبــاط و رفت وآمــد ما 
گســترده تر خواهد شد 
و شايد محروميت هايي 
كــه 40ســال بعــد از 
جنگ تحميلــي همچنان 
بر روستاي ما ســايه  انداخته، 

كم رنگ تر شود.

۳1تير ســال67 یعني فقط 4 روز بعد از پذیرش قطعنامه598، 
5فروند جنگنده عراقي در آســمان »زرده« دیده شدند. در این 
روز، ۳ تا 5 بمب شيميایي بر سر مردم روستا فرود آمد. دودهاي 
رنگي به شكل رنگين كمان درآمدند اما بوي نامطبوعي همه جا را فرا 
گرفت. عالوه بر زرده، روستاهاي »نثاردیره« در گيالنغرب و بخشي 
از شهرستان هاي ثالث باباجاني و سرپل ذهاب هم آماج بمب هاي 

شيميایي رژیم بعثي قرار گرفتند.

شهادت یك سوم روستایيان
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 بمب ها روي چشمه آب 
اين روستا فرود آمد و اهالي بي خبر از همه جا از اين آب نوشيدند و دچار 
عوارض شديد و برخي شان هم شهيد شدند. در بمباران شيميايي زرده 

275 شهيد 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 سرطان هاي 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 بي دفاع زرده پس از 32ســال 

نذر زنانه 
12ســاله بودم كه جنگ شــد. در 
مسجدســليمان درس مي خواندم 
و پدر و مــادرم معلم بودنــد. مادرم 
قبل از جنگ كارگاه خياطي داشــت كه با 12-10نفر از زنان ديگر شهر لباس عروس، مجلسي 
يا فرم مدرسه مي دوختند. جنگ كه شد، مادرم چرخ ها را علم كرد؛ اين بار براي دوخت لباس 
رزمندگان. نهادهاي مختلف پارچه را مي آوردند و مادرم و ديگر زنان براي رزمندگان لباس رزم 
مي دوختند. زن ها در جنگ مشاركت زيادي داشتند و اين كار را داوطلبانه و به عنوان نذري براي سامت فرزند، همسرشان 
يا همه رزمندگان كه در ميدان جنگ بودند، انجام مي دادند. البته دفاع مقدس براي ما كه پشت جبهه بوديم، تجربه هاي 
ديگري هم داشت و فقط به اينگونه مشاركت ها ختم نمي شد. 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 
مي كرديم حتي با حضــور در اردوگاه يك كار بزرگ 
براي كشورمان انجام مي دهيم. يعني در ذهن يك بچه 
12ساله تحمل زندگي سخت اردوگاهي يك مقاومت 
بود. بماند كه مرگ دوستان يا شهادت خانواده شان هم 
برايمان خيلي سخت بود؛ تجربه اي كه نه مي توانستيم 

جلويش را بگيريم و نه باور كنيم.

تجربه اي كه هيچ وقت فراموش نشد

10ســاله بودم. تابســتان بود و از آبادان به اهــواز و خانه 
پدربزرگ و مادربزرگم آمــده بوديم. ناهار مي خورديم كه 
منطقه اي در اهواز را با موشــك زدند. نور خورشيد يكباره 
رفت و همه جا تاريك شــد. بوي دود، صداي آژير و جيغ 
زن ها همه جا را گرفته بود. چند ساعتي گذشت تا بفهميم 
جنگ شده اســت. همه ترســيده بوديم. در آن ساعت ها 
من نگران بودم كــه آيا مي توانم به خانه برگــردم يا نه؟ و 
هنوز نمي دانستيم جنگ چيســت؟ چرا بايد جنگ شود؟  

براي چه؟
حاال هم كه اين روايت را براي شما مي گويم، باز فكر مي كنم 
آيا نوشتن از جنگ مي تواند نتيجه اين بازي را تغيير دهد؟ 
آيا تصميم آدم هايي كه حاال درگير جنگ هستند، تغيير 
مي كند؟ همــه ما بي آنكه بخواهيم درگير جنگ شــديم. 
نمي دانستيم كجا پناه ببريم؟ حوالي عصر پدر و دايي ام به 
خانه آمدند. از شهداي زياد مي گفتند. ما را با همه نگراني و 

بي خبري سوار ماشين  كردند و به روستا بردند. اهواز مثل 
تهران نبود كه خانه ها زيرزمين داشته باشد. اوايل جنگ هم 
كه هنوز خبري از سنگر نبود. همه به روستاهاي اطراف پناه 
مي بردند. آن موقع فكر مي كرديم دو ســه روزي به روستا 
مي رويم و بعد همه  چيز به روال عــادي بازمي گردد. يك 

درصد هم احتمال نمي داديم 8سال طول بكشد.
اما روزها گذشــت و جنگ تمام نشــد. ما بچه ها در همان 
روســتايي كه پناهگاه مان شد به مدرســه رفتيم. بزرگ 
شديم و قد كشيديم. با بچه هاي روستا درس مي خوانديم. 
با بچه هاي روستا به نخلســتان مي رفتيم. بعدها هم كه به 
شهر بازگشتيم همچنان ترس از برنگشتن مردان خانواده، 
از دست دادن خانه، همبازي ها و تمام نشدن جنگ رهايم 
نكرد و تا سال ها بعد از جنگ ماند و از بين نرفت. همه آنهايي 
كه تجربه مستقيمي از جنگ داشــتند، همينطور بودند. 
تصوير تمام آدم هايي كه در جنگ شــهيد شــدند و حتي 
افرادي كه بعد از جنگ شيميايي شــدند يا بيماري هاي 
العاج گرفتند، تا سال ها جلوي چشم مان بود و هنوز هم 

تبعات آن را مي بينيم.

جنگ زندگي مان را گرفت؛ خاكمان را نه
اهالي روستاي »هاني گرمله« معتقدند روستايي بدون خاك نمي شود و با وجود تمام محروميت هاي اين منطقه جنگ زده، راضي به ترك زادگاه شان نيستند

سال هاي زيادي از پايان اسارت مسعود وصلتي مي گذرد، اما آن 
روزها هنوز هم برايش مانند خاطره هايي نزديك رنج آور است 
و پر از تجربه هاي تلخ. او متولد 1344 است و در زمان اسارت 
فقط 17 سال داشته، اما با وجود سن كم مانند بسياري ديگر از 
جوانان خوزستان يا شهرها و استان هاي ديگر با شور و اشتياق و 

براي اداي تكليف وارد جبهه هاي جنگ شده.
اين آزاده تاريخ اسارتش را 9 اســفند سال 1362 و در منطقه 
هورالهويزه اعام مي كند؛  يعني يك ســال و نيم بعد از شروع 
جنگ ايــران و عــراق. او توضيح مي دهــد: »در دهه60 همه 
نوجوانان و جوانان هم ســن و ســال ما اعتقاد و نگرش خاصي 
داشتند. من و بســياري از دوستانم ســال 59 و 4  ماه پيش از 
شروع جنگ )31 شهريور 59( وارد بسيج شديم و بعد از آغاز 
جنگ ابتدا در پشــت جبهه فعاليت مي كرديــم. بعد از اينكه 
سن مان اجازه داد وارد جنگ شديم؛ آن زمان تازه هفده ساله  
شده بودم«. وصلتي و ديگر هم رزمانش پيش از اسارت در چند 
عمليات حضور داشتند و ســرانجام در زمان عمليات خيبر به 
اسارت نيروهاي عراقي درآمدند؛ حدود 60-50 نفر از گردان 

عاشوراي تيپ 15 امام حسن)ع(.
او 77  ماه در اردوگاه موصل 2 عراق اسير بود؛  يعني زماني بيش 
از 6 سال. هرچند با عشق و عاقه وارد اين كارزار شده بود، اما 
نه او و نه ديگر هم رزمانش با وجود بارها فكر شهادت، تصوري 
هم از اسارت نداشتند. به همين دليل هم روزهاي اول اسارت 
برايشان به سختي گذشت. وصلتي از حس و حال آن  روزهاي 
خود مي گويد: »اكثــر بچه هاي رزمنــده مي گفتند وقتي به 
جبهه هاي جنگ آمديم فكر همه  چيز ازجمله شهادت و مجروح 
شــدن را كرده بوديم، اما كمتر كسي بود كه فكر اسارت بكند. 
ورود به دنياي اسارت با وجود وحشي گري بعثي ها خيلي سخت 
بود. من هم در زمان اســارت مجروح بودم و به همين دليل در 
ساعت هاي اول از بقيه دوستان جدايم كردند. تا يكي دو هفته 
احساس مي كردم در رؤيا هســتم و هيچ چيز واقعي نيست. تا 
اينكه با شروع آزارها و ضرب و شتم عراقي ها باورمان شد روزهاي 
سختي در پيش داريم. هيچ كدام تجربه اسارت نداشتيم. شايد 
فردي پيدا مي شد كه مثا چند روز در دست نيروهاي كومله 
اسير شده باشد، اما كسي تجربه اسارت به اين معنا را نداشت«.

روايتي از يك آزاده

رفاقت هاي جنگي

برخورد غيرانساني عراقي ها با اســرا تجربه اي نيست كه از ياد 
وصلتي يا هم رزمانش برود. خاطرات تلخــي كه او در كتابش 
به آنها اشــاره كرده، اما تجربه  او و هم رزمانش در ســال هاي 
اسارت در يك كتاب نمي گنجد. وصلتي روي ديگري از اسارت 
را به ياد مي آورد و آن، پويشــي براي تقويت جسمي و روحي 
اسراست؛ »سال اول براي همه مان ســخت گذشت، اما بعد از 
حدود 10  ماه كه صليب ســرخ به اردوگاه آمــد و نام مان وارد 
فهرست اسرا شد، كمتر تحت فشــار بوديم. از همين زمان هم 
بچه ها مصمم شدند براي ســال هاي اسارت شان برنامه ريزي 
كنند. يك زنداني حكمش مشخص اســت، اما ما هيچ زماني 
براي پايان اسارت متصور نبوديم و به همين دليل بايد فكري 
براي تقويت روحيه مان مي كرديم.« قرآن خواني، سوادآموزي، 
ورزش و يادگيري زبان هاي خارجي ازجمله فعاليت هايي است 
كه وصلتي به آنها اشــاره مي كند و مي گويد: »در ميان اســرا 
روحاني، معلم و دانشجو بود و هر كس با توجه به توانايي خود 
سعي مي كرد به ديگران كمك كند. همين هم شد كه مي توانيم 
بگوييم ســال هاي اسارت مان تلف نشــد و چيزهايي برايمان 

داشت كه بعدها در طول زندگي از آنها استفاده كرديم«.
دوســتي وصلتي و هم رزمانش حتي بعد از ســال هاي اسارت 
هم ادامه يافــت و اين روزها در گروه هــاي كوچك و صميمي 
بيست، سی نفره يا در گروه هاي گسترده تر دويست، سيصد نفره 

به فضاي مجازي كشيده شده است.
مسعود وصلتي 28 مرداد ســال 1369 آزاد مي شود و در اين 
سال ها رياست اداره فرهنگ  و ارشاد اسامي اهواز، فعاليت در 
اداره فرهنگ و ارشاد اسامي 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 مي كند.

»زرده«؛  نماد مظلوميت
فرحناز چراغي

كرمانشاه، خبرنگار

هنوز التيام نيافته اســت و به گفته پزشكان تا نســل ها بعد اثر خود را 
خواهد گذاشــت. تولد كودكان ناقص، سقط جنين و ناراحتي اعصاب، 
فقط گوشه اي از دردهاي التيام نيافته مردم روستاهاي زرده، سرميل 
و نثار ديره در ايــن روزهاســت. زرده در منطقه ريجــاب و در دامنه 
ارتفاعات داالهو و در 40كيلومتري شهر كرندغرب و در 140كيلومتري 
 غرب شهر كرمانشــاه واقع شده است كه براســاس آمارها 1500نفر 

جمعيت دارد. 

شهداي مظلوم دفاع مقدس
زرده اي ها و اهالي چند روســتاي ديگر در حوالي آن نماد مظلوميت 
انسان هايي هستند كه زندگي و سرنوشت شان دستخوش جنايت هاي 
رژيم بعثي شد؛ جنايتي كه خيانت آشكار دشمن بعثي عليه بشريت بود 
و هيچ جاي قوانين و مقررات بين المللي هم نمي گنجد. شهداي زرده 
جزو مظلوم ترين شهداي جنگ محسوب مي شوند؛ زيرا بي دفاع و بدون 

هر نوع آمادگي براي جنگ جان دادند.

عيسو حيدري از ساكنان 
زرده اســت. او با گالیه از 
شرایط كنوني اهالي روستا 
به همشــهري مي گوید: 
»بيش از ۳۰سال از پایان 
دفاع مقدس مي گذرد اما 
مردم این روستا عالوه بر 
صدمه هاي جنگ درگير 
بي شمار  محروميت هاي 

هم هستند«.
او با اشاره به زلزله سال96 
توضيح  سرپل  ذهاب  در 
مي دهد كــه هنوز بيش 
از 1۰۰خانوار این روســتا 

به دليل بي پولي نتوانسته اند خانه هایشان را بسازند و هنوز در كانكس 
زندگي مي كنند.

حيدري با بيان اینكه مردم روســتاي زرده، 8سال در دفاع مقدس زیر 
آتش توپخانه دشمن بودند، اظهار مي كند: »زن و مرد این روستا در دوران 
دفاع مقدس، روستا را ترك نكردند و ایستادند. در سوله زندگي كردند و 
سختي كشيدند اما ماندند تا از خاك كشور دفاع كنند. حاال كه ۳۲سال 
از جنگ مي گذرد، خيلي از فرزندان، جوانان و كودكان ما درگير عوارض 
شيميایي شده اند اما هيچ حق و حقوقي برایمان در نظر نگرفته اند. زن و 
بچه هاي ما در زمان دفاع مقدس رزمنده بودند اما امروز هيچ نامي از این 
مردم نيست. در طول جنگ به نظر من هيچ نقطه اي از ایران حتي جنوب 

هم به اندازه مردم این منطقه سختي نكشيدند«.
او از فریادهاي بي شمار اهالي روستا مي گوید كه به گوش كسي نرسيد و 
حتي انعكاس مشكالت در رسانه ها هم نتوانست دردي از دردهاي مردم 
این منطقه دوا كند. حيدري و دیگر اهالي زرده حاال چشم اميدشان بعد 
از خدا به مسئوالن است تا شاید یك بار براي هميشه رنج و مظلوميت و 

دردهایشان به پایان برسد.

درد ما را هيچ كس نديد

پونه  پيل رام
استاد دانشگاه، پژوهشگر و نويسنده درحوزه زنان

معصومه عامري
روزنامه نگار

دفاع مقــدس در آذربایجان غربي یعني دفاع مقدس از اشنویه تا  سردشت 
حراســت از 4۲۰كيلومتر منطقه مرزي در 
شمال غربي ترین استان كشور. از ارتفاعات 
مرزي داالمپر اشنویه تا سردشت كه 8سال 
با رژیم بعــث عراق جنگيــد و تلخ ترین 

بمباران شيميایي را تجربه كرد.
 سردشت، پيرانشهر، اشنویه و حتي نقده و 
مهاباد 8سال درگير جنگ بودند و هزاران 
نفر از مردم این استان شهيد و برخي دیگر 
هم با بمب هاي شــيميایي مسموم شدند. 
مردم آذربایجان غربي با 1۲هزار شــهيد، 
17هزار جانبــاز و بيش از ۲هــزار آزاده 
سهم مهمي در 8سال دفاع مقدس دارند 
و رشــادت هاي دالورمردان این استان 
در عمليات هاي مهم ماننــد ثامن االئمه، 
فتح المبين، بيت المقدس و چند عمليات 

دیگر مثال زدني است.

اهالی زرده در زمان جنگ در این سوله ها زندگی  می كردند

مله
 گر

نی
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 رو
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  حمايت ازمردم بهانه توزيع رانت شده است
سال هاست به بهانه حمایت از مردم و مصرف كننده رانت توزیع مي شود 
و وضعيت اقتصاد مردم در این شرایط هر روز بدتر مي شود. توزیع این 
رانت ها به جایي رسيده كه مشكالت از مسكن و خودرو به تخم مرغ 
رســيده و اگر به همين منوال ادامه یابد به نان هم خواهد رســيد. 

مسئوالن تا دیر نشده تدبير كنند.
الوندي از تهران 

  مردم استفاده از ماسك را جدي نمي گيرند
براي سركشي به مادر كهنسال و ناتوانم به روستاي كندوان در جاده 
چالوس رفته بودم. در ابتداي كندوان تجمع مسافران و مردم مقابل  آش 
فروشي هاي ابتداي كندوان باعث بسته شدن جاده و ترافيك سنگين 
بود كه موضوعي سواي مسئله من است. در بزرگترین آش فروشي آنجا 
حداقل 60نفر بدون رعایت كمترین مواردي دور ميزها نشسته و  آش 
مي خوردند. نه ماسكي در كار بود، نه فاصله اجتماعي و نه اسپري الكل. 

گيریم كه نظارتي در كار نباشد مردم نباید خودشان رعایت كنند.
دانيالي از كندوان 

  پل عابر تالش چرا بعد از يك بارندگي شكسته است
از مســئوالن شهرســتان تالش توقع داریم كه به مردم پاسخ دهند 
بخش عابر پل بزرگ تالش كه چندي قبل افتتاح شده چرا تحمل یك 
بارندگي ساده را نداشت و شكســت؟ تا كي باید تاوان ندانم كاري و 
بي مسئوليتي ها را بدهيم؟ چه كسي هزینه را جبران مي كند و چه كسي 

پاسخگوي جان هایي بود كه احتمال داشت از بين بروند. 
مومني از تالش

  مشكل ترخيص كانتينرهاي الستيك بوشهر چه شد
چندي قبل در خبرها آمده بود كه چندین كانتينر در بندر بوشــهر 
معطل مانده و زمينه ترخيص آنها فراهم نيست. این در حالي است كه 
قيمت الستيك در بازار بسيار افزایش یافته است و ترخيص این ميزان 
الســتيك مي تواند به تعادل بازار كمك شایاني بكند. مشكل كمبود 
الســتيك به خصوص در مورد كاميون داران بسيار ملموس تر است و 

توقع داریم مسئوالن نسبت به ترخيص این كانتينرها اقدام كنند.
اعاليي از بوشهر 

  مقبره شهداي شهرك ميانرود شيراز به حال خود رها شده است
مقبره شهدا در شهرك ميانرود شيراز در شرایط بسيار نامناسب به حال 
خود رها شده و هيچ گونه كمكي براي اتمام كار پروژه صورت نمي گيرد. 
سنگ هاي بنا یكي پس از دیگري كنده شده و مسير دسترسي مناسب 
نيز براي مقبره ایجاد نشده اســت. مردم شهرك ميانرود از مسئوالن 

توقع دارند نسبت به ساماندهي این فضا اقدام كنند.
فتحي از ميانرود شيراز

  نامگذاري معابر، كدام گره را مي گشايد
این روزها در گوشــه و كنار دیده مي شود كه نام معبري تغيير كرد یا 
معبري با نام بزرگي یا مناسبتي نامگذاري شد. خبرهاي مربوطه به این 
موضوع اغلب رسانه اي مي شود كه در جاي خود مي تواند قابل توجه 
باشد ولي سؤال این است كه این نامگذاري ها چه گرهي از كار فروبسته 

مردم باز مي كند. 
مسعودي از تهران

  غذا پختن با هيزم در سيستان و بلوچستان 
كمبود كپسول گاز مایع در گوشه و كنار استان سيستان و بلوچستان 
به حدي رسيده اســت كه برخي مردم براي آشپزي از هيزم استفاده 
مي كنند. چرا كشــوري كه دومين ذخایر گازي جهان را دارد قادر به 
تامين گاز مایع در استاني استراتژیك نيست؟ حاال بحث گازكشي و 

ماجراهایش به جاي خود!
رحمان زهي از زاهدان

  جلوي پخش لبنيات فاسد را بگيرند
چندي قبل از ســوپرماركتي در شهریار ماســت و پنير خریدم كه 
متأسفانه به رغم اینكه تاریخ درج شده روي ظرف هنوز تمام نشده بود 
محصول داخل ظرف خراب بود و قابل استفاده نبود. واقعا چه زماني 
قرار است بر این موضوع كه تقلب و كم فروشي محسوب مي شود نظارت 

شود و با متخلفان برخورد جدي صورت گيرد؟
محمدي از شهريار تهران

  خاموشي بسياري از جاده ها
در سفري اجباري كه به غرب كشور داشتم با حجم زیادي از خاموشي 
جاده ها در شب مواجه شدم كه واقعا برایم عجيب بود كه چرا این ميزان 
جاده هاي كشور خاموش هستند، آیا امكان تامين برق آنها را ندارند، 
المپ هایشان دچار مشكل شده اند، برق قطع است؟ واقعا چه پاسخي 

براي این مسئله هست؟
كاظمي از تهران 

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

 عشق خوانندگي
  از دختر 20ساله

 سارق ساخت
 خواننده مجالس عروسي وقتي در 

اینستاگرام با دختري 20ساله كه دادسرا
رؤیاي خواننده شدن در سر داشت 
آشنا شــد و فهميد كه او خانواده پولداري دارد، 
نقش خواســتگار را بازي كرد تا ایــن دختر را 

سركيسه كند.
به گزارش همشهري، مدتي قبل دختري 20ساله 
به نام آناهيتا در اینستاگرام با پستي از یك پسر 
گيتاریســت روبه رو شــد. او گيتار مي زد و آواز 
مي خواند و آناهيتا زیر پســتش نوشت كه چه 
صداي خوبي دارید. ارسال این پيام باعث آشنایي 
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 

پســري جوان به اتهام سرقت طال 
و جواهراتش شكایت كند. او گفت: 
مدتي قبل با آرین در اینســتاگرام 
آشنا شدم. وقتي فهميد دانشجوي 
موسيقي هســتم و به خوانندگي 
عالقــه دارم گفت كــه در تركيه 
صاحب یــك اســتودیوي بزرگ 
موسيقي اســت و براي شبكه هاي 
ماهواره اي كليپ مي سازد. طوري 

حرف مي زد كه به نظر مي رســيد آشنایي كامل 
به هنر و موسيقي دارد و صدایش هم خوب بود و 

خوب گيتار مي زد.
وي ادامه داد: من كه از كودكي عاشق خوانندگي 
و موسيقي بودم حرف هایش را باور كردم. تا اینكه 
او پيشنهاد ازدواج را مطرح كرد اما مدعي بود كه 
پدر و مادرش ساكن تركيه هستند و به دليل كرونا 

نمي توانند به این زودي به ایران بيایند.
دختر جــوان گفت: در این مدت عاشــق آرین 
شــده بودم تا اینكه گفت قصد دارد در تهران 
یك استودیو تاســيس كند و كليپ موسيقي 
بسازد و به من قول داد كه كليپي با صداي من 
مي ســازد تا در شــبكه هاي ماهواره اي پخش 
شــود و من معروف شــوم. اما مدعــي بود كه 
هرچه ســرمایه  دارد در تركيه است. به همين 
دليل از من خواســت به او كمك كنم و من هم 
قبول كردم. بــراي این كار طالهــاي خودم را 
برداشــتم و طالهاي مادرم را هم دزدیدم و با 
آرین قرار گذاشــتيم كه به طالفروشي برویم و 
آنها را بفروشيم و اســتودیو را راه اندازي كنيم. 
اما در بين راه كنار مغازه اي توقف كرد و خواست 
برایش آبميوه بخرم. من از ماشين پياده شده اما 
وقتي آبميوه به دست برگشتم اثري از آرین نبود. 
او تلفنش را هم خاموش كرده بود و تازه فهميدم 

كه فریب یك فرد شياد را خورده ام.

دستگيري خواننده عروسي 
با شــكایت دختــر جــوان، تحقيقــات براي 
دستگيري آرین آغاز شد و مأموران موفق شدند 
با ســرنخ هایي كه شــاكي در اختيارشان قرار 
داده بود، مــرد جوان را دســتگير كنند. متهم 
در بازجویي ها به فریب دختر جوان و ســرقت 
طالهایش اعتراف كرد مدعي شد كه آرزویش 
راه اندازي اســتودیو ضبط موســيقي بوده و به 
همين دليل نقشــه این سرقت را كشيده است. 
با اعترافات آرین بازپرس پرونــده براي او قرار 

قانوني صادر كرد و وي راهي زندان شد.

ساخت كليپ براي شبكه هاي 

ماهواره اي ترفند خواستگار 

قالبي براي سرقت ميليوني بود

درخواست پيگيري خط تاكسيراني با ذكر مبدأ و مقصد ميسر است
روابط عمومي سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با موضوع عدم توقف تاكسي ها در شهرك یاس در 
ستون با مردم روز 29تيرماه پاسخ داده است: »ضمن تشكر از شهروند 
گرامي به اطالع مي رساند خط تاكســيراني با عنوان شهرك یاس 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.«

شجرياني ها
حاال به آســتانه 80سالگي اســتاد محمدرضا  ادامه از 

شجریان رســيده ایم. دیر نيست كه شبكه هاي صفحه اول
اجتماعي پر شود از گوشه هاي آواز او و قطعه ها و تصنيف هاي آشنا و 
مهجوري كه دست به دســت مي گردد و به گوش همه عالقه مندان 
مي رسد. محمدرضا شجریان در ســال هاي اخير حاضر نبوده است. 
خبري از كنســرت ها و كارگاه هــا و انتشــار آلبوم ها نيســت، اما 
شجریاني بودن سلوكي است كه از گذشته تا امروز امتداد داشته است. 

روزي نيست كه به خيل انبوه شجریاني ها افزوده نشود.

درگيري ميان همسایه ها در یك ساختمان مسكوني در 
مشهد تا جایي ادامه داشت كه یكي از آنها با كمك دو 
نفر از دوستانش با قمه به خانه همسایه  حمله كردند و 

جنایتي هولناك را رقم زدند.
به گزارش همشهري، شامگاه شنبه گذشته، درگيري 
هولناكي در ساختماني در بلوار حجاب مشهد رخ داد. 
3مرد كه قمه به دست داشــتند به 4عضو خانواده اي 
كه در یكــي از طبقات ســاختمان زندگي مي كردند 
حمله كردند و همــه آنها را هدف ضربــات قمه قرار 
دادند. ساكنان محل با مشــاهده این درگيري پليس 
را خبر كردند و مأموران كالنتري وقتي به محل حادثه 
رسيدند مردان قمه  به دســت از آنجا گریخته بودند. 
مأموران در یكي از طبقات ساختمان با پيكر غرق در 

خون یك زن و شوهر و دختر و پسر آنها روبه رو شدند 
دقایقي بعد همگي آنها با كمك اورژانس به بيمارستان 

منتقل شدند.

گزارش قتل 
زمان زیادي از این ماجرا نگذشته بود كه از بيمارستان 
خبر رسيد پسر خانواده به دليل شدت خونریزي جانش 
را از دست داده است. گزارش مرگ او به قاضي علي اكبر 
احمدي نژاد، كشيك جنایي مشهد، مخابره شد و وي 
همراه تيم تحقيق راهي محل حادثه شــدند. 3عضو 
دیگر خانواده اگر چه دچار خونریزي شدید شده بودند 
اما زنده مانده بودند و تالش پزشكان براي درمان آنها 
ادامه داشت. با شروع تحقيقات تخصصي معلوم شد كه 

قربانيان حادثه با یكي از همسایه هایشان درگير شده 
بودند. مأموران در پرس و جو از همسایه ها و همچنين 
مجروحان دریافتند كه خانواده قربانيان از مدت ها قبل 
با 2نفر از همسایه هایشان بر سر رفت وآمد در ساختمان 
اختالف داشــتند. اختالفات آنها حتي به شكایت هم 
منجر شده بود و آنها در یكي از دادسراها پرونده داشتند 
تا اینكه شب حادثه، دوباره درگيري ميان آنها شروع 
شد. این بار یكي از همسایه ها با كمك 2نفر از اقوامش 
درحالي كه همگي قمه به دســت داشتند راهي خانه 

قربانيان شدند و آنها را هدف ضربات قمه قرار دادند.
با این اطالعات دستور بازداشت مرد همسایه صادر شد و 
مأموران او را دستگير كردند. این مرد وقتي مقابل قاضي 
احمدي نژاد قرار گرفت درباره جزئيات شــب حادثه 

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

جر و بحث آنقدر باال گرفت كه عصباني شدم و با 2نفر حمله مرگبار مردان قمه به دست به خانه همسايه
از اقوامم تماس گرفتم و خواستم كه براي گوشمالي 
همســایه به خانه ما بيایند. وقتي آنها آمدند قمه در 
دست داشــتند و همراه هم به طبقه سوم، جایي كه 
همسایه مان زندگي مي كردند، رفتيم. من فقط قصد 
داشتم آنها را بترسانم تا دست از مزاحمت ها و آزارشان 
بردارند، امــا دو نفري كه همراهــم بودند زیاده روي 
كردند. یكي از آنها سراغ پسر همسایه  رفت و چنان او 
را با قمه زد كه نقش زمين شد. من و دیگري هم بقيه 
اعضاي این خانواده را مجروح كردیم و سپس آنجا را 
ترك كردیم و همدستانم ســوار ماشين شدند و فرار 
كردند، اما تصورش را هم نمي كردم كه پسر همسایه 

در این حادثه كشته شود.
با اعترافــات این مرد، قاضــي جنایي بــراي او قرار 
بازداشت صادر كرد و تحقيقات براي دستگيري 2متهم 

دیگر كه یكي از آنها عامل جنایت است، ادامه دارد.

داماد یكي از خوانندگان معروف كه از 3 ماه قبل در 
پرونده قتل آتشــين زني تحت تعقيب بود، دیروز 
خودش را تســليم كرد اما مدعي شــد كه بي گناه 
اســت. به گزارش همشــهري، صبح 29خرداد ماه 
جسد سوخته زني زیرپل عابرپياده در اتوبان باقري 
تهران كشف شد و بررسي ها نشان مي داد كه حدود 
48ساعت از مرگ این زن مي گذرد. در 2متري جسد 
4فشنگ و قسمتي از یك كلت شكسته كشف شد و 
وجود 2گردنبند و انگشتر طالي زن جوان نيز روي 
گردن و دستش نشــان مي داد كه او با انگيزه اي جز 

سرقت به قتل رسيده است.

اختالف يك ميلياردي 
كارآگاهان در ادامه هویت مقتول را شناسایي كردند. 
او زني 61ساله بود كه خانواده اش با مراجعه به پليس 

خبر از گم شدن وي داده بودند.
بررسي ها از این حكایت داشت كه این زن مغازه اي 
در مركز تهران داشــته كه ســال90 آن را به مبلغ 
یك ميليارد تومان بــه زني دیگر فروختــه بود اما 
چك هایي كه بابت آن گرفته بود پاس نشــده بود و 
به همين دليل با خریدار دچار اختالف شــده بود. 
اختالف آنها باعث شكایت در دادسرا شده بود و این 
اختالف ادامه داشت تا اینكه مشخص شد آخرین بار 
مقتول با پسر زن خریدار قرار داشته تا درخصوص 
اختالفات مالي صحبت كنند. ماموران متوجه شدند 
كه این پسر محسن نام دارد و داماد )شوهرخواهر( 
یكي از خواننده هاي معروف پاپ است. او سال ها قبل 
به اتهام قاچاق مواد مخدر در یكي 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 بررسي هاي پليسي نشان مي داد 
كه او آخرین بار در تهران دیده شده است. همچنين 
بررسي تصاویر دوربين هاي مداربسته اطراف محل 
زندگي مقتول نشان مي داد كه او آخرین بار سوار بر 
یك خودروي پژو شده و پس از آن ناپدید شده است. 
كارآگاهان با استعالم شماره پالك پژو دریافتند كه 
خودرو متعلق به همسر محسن بوده است و مأموران 
در بازرســي این خودرو آثار خون نيز كشف كردند. 
همه این سرنخ ها وقتي كنار هم چيده شد، باعث شد 
كه قاضي مصطفي واحــدي، بازپرس جنایي تهران 
دستور بازداشت محســن را به عنوان تنها مظنون 
جنایت صادر كند اما معلوم شــد كه وي همزمان با 

قتل زن 61ساله ناپدید شده و كسي از او خبر ندارد.

پايان 3 ماه فرار
متهم تالش كرده بود ردي از خودش به جا نگذارد. 
او از زندان مرخصي گرفته و دیگر بازنگشــته بود تا 

اینكه صبح دیروز به دادسراي جنایي 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 بي خبرم. از طرفي چون مي دانستم 
نخستين مظنون من هستم تصميم گرفتم فرار كنم. 
چرا كه پرونده قبلي ام هنوز باز اســت. او ادامه داد: 
پرونده قبلي ام مربوط به ســال90 است كه به اتهام 
نگهداري یك كيلو شيشــه بازداشت و به حبس ابد 
محكوم شدم. شيشــه براي یكي از دوستانم بود كه 
من محموله را برایش نگه مي داشتم. چند سال كه 
از دوران محكوميتم گذشت درخواست عفو دادم كه 
موافقت شد و محكوميتم به 25سال زندان تبدیل 
شــد. البته من رأي باز بودم و مي توانستم مرخصي 

بگيرم و بعد به زندان برگردم.

متهم گفت: از مدتي قبل به خاطر كرونا در مرخصي 
بودم كه شــنيدم زني كه با او اختالف داریم به قتل 
رسيده و از ترسم فرار كردم. در این مدت در شهرهاي 
مختلف بودم و اغلب در پارك هــا و اماكن عمومي 
مي خوابيدم. معموال چادر مي زدم و وســایل خواب 
مانند پتو و بالش داشتم. اما دیگر از این آوارگي خسته 
شــده بودم و تصميم گرفتم خودم را معرفي كنم و 

بگویم من قاتل نيستم.
مرد مظنون درخصوص آثار خون كشــف شده در 
ماشين همســرش نيز گفت: من خبر ندارم. ممكن 
است آثار خون به دليل این باشد كه همسرم گوشت 
خریده است. متهم در حالي منكر جنایت شده كه 
آثار خون كشف شده در ماشين با گروه خوني مقتول 
مطابقت دارد. در این شرایط قاضي واحدي با وجود 
شواهد مستدل در پرونده، محســن را به اتهام قتل 

بازداشت كرد و تحقيقات از وي ادامه دارد.

  داماد خواننده معروف پاپ به جرم قتل یك زن بازداشت شد

اتهام قتل در پرونده زنداني حبس ابد

چند نفر را با اين شــگرد به دام 
انداختي؟

فقط همين یك مورد بود. آن هم ناگهاني این نقشه به 
ذهنم رسيد. بارها تصميم گرفتم بي خيال ادامه دادن 

به این بازي شوم اما نشد.
فكر نمي كردي دستگير شوي؟

نه اصال. فكر مي كردم ردي از خودم به جا نگذاشته ام.
شاكي را از قبل نشان كرده بودي؟

نه اصال. آشــنایي ما كامال اتفاقي و در اینستاگرام بود. 
آناهيتا خودش به من پيام داد و شروع كرد به تعریف 
كردن از صدایم. من رؤیاي خواننده شدن در سر داشتم. 
راستش تا قبل از كرونا در مجالس عروسي و مهماني ها 
مي خواندم. گاهي با دوســتانم كه دي جي  هستند به 
مهماني ها مي رفتم تا اینكه كرونا آمد و تقریبا كار من 
تعطيل شد. با این حال گاهي در رستوران ها مي خواندم. 
صدایم خوب است. اما دختر جوان را هرگز ندیده بودم 
و او را نمي شناختم. وقتي مرا در اینستاگرام فالو كرد و با 
هم چت كردیم متوجه شدم پولدار است. وسوسه شدم 
تا پولهایش را تصاحب كنــم. فكر مي كردم از ترس به 
خانواده اش حرفي نمي زد و جرأت نمي كند شــكایت 

كند اما معادالتم درست از آب در نيامد.
مي خواســتي با پول هاي دزدي 

چه كار كني؟
آرزویم این بود اســتودیوي خودم را داشــته باشم. 
مي خواستم بخوانم و كليپ درست كنم. دوست داشتم 
كليپ ها را به شبكه هاي ماهوار ه اي بفرستم و معروف 
شوم. وقتي متوجه شدم كه آناهيتا هم مانند من عاشق 
موسيقي، خوانندگي و آواز است گفتم بهترین موقعيت 

است براي رسيدن به آرزویم.
به نظرت اگر حقيقت را مي گفتي باز 

هم به اين خواسته ات نمي رسيدي؟
اگر آناهيتا متوجه مي شد كه من كارگر یك رستورانم 
و اطراف تهران زندگي مي كنم مطمئن باشيد جوابش 
منفي بود. از طرفي قطعا خانواده اش اجازه نمي دادند 

كه تنها دخترشان با من بي پول ازدواج كند.
خانواده ات واقعا در تركيه هستند؟

نه. همه اینها دروغ بود. براي اینكه او حرف هایم را باور 
كند لباس هاي شيك مي پوشيدم و گاهي ماشين هاي 
مدل باال مثل بنــز و بي ام دبليو اجــاره مي كردم كه 

اعتمادش را جلب كنم.
ارزش طالهايي كه سرقت كردي 

چقدر بود؟
حدود 400ميليون تومان دستم را گرفت اما درست 
زماني كه براي راه اندازي استودیو برنامه ریزي مي كردم 

دستگير شدم.

ث
مك

گفت وگو با متهم

گردنبند مقتول پليس را به خانه قاتل كشاند
وقتي جسد زن جواني كه آثار 30ضربه چاقو روي بدنش وجود داشت 
در سطل زباله اي در مشهد پيدا شد، تحقيقات پليسي- قضایي براي 
كشف راز این جنایت كليد خورد و گردنبند مقتول كه اسم خودش 

روي آن حك شده بود، پليس را به خانه قاتل كشاند.
به گزارش همشهري، حدود ساعت 2بامداد شنبه كارگران شهرداري 
مشهد كه در حال جمع آوري زباله ها بودند به سطلي فلزي رسيدند 
كه مقدار زیادي نخاله  ســاختماني داخل آن بود. یكي از كارگران 
وقتي نخاله ها را كنار زد چشمش به جسد زني افتاد كه داخل سطل 
بود. ابتدا تصور مي شدكه ماكت یك 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 علي اكبر احمدي نژاد، كشــيك 
جنایي مشهد گزارش شد و او همراه تيمي از كارآگاهان جنایي راهي 
محل حادثه در منطقه قاسم آباد شدند. در بررسي جسد مقتول آثار 
30ضربه چاقو دیده مي شد و در ابتدا به نظر مي رسيد كه او قرباني 
یك انتقام جویي شده است. با این حال هيچ سرنخي كه هویت وي را 
فاش كند وجود نداشت تا اینكه مأموران متوجه گردنبندي شدند 

كه به گردن وي آویزان و روي آن یك اســم نوشته 
حك شده بود: »نگار«.

این تنها سرنخ براي كشف راز جنایت بود 
و مأموران نام نگار را در بانك اطالعاتي 

پليس جســت وجو كردند تا اینكه 
در ميان تمامــي عكس هایي كه 
روبه رویشــان قــرار گرفته بود، 
متوجه عكسي شدند كه شباهت 
زیادي به مقتول داشت. اینگونه 
بود كه هویت وي شناسایي شد 

و وقتي مأموران سراغ خانواده اش 
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 تهدید مي شد. حتي حدود 10روز 
قبل تر 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 شاید این حمله از سوي 
همان فردي انجام شده بود كه زن جوان را تهدید مي كرد. در این 
شرایط تحقيقات روي شناسایي این فرد متمركز شد تا اینكه چند 
ساعت پس از پيدا شدن جسد نگار، این مرد شناسایي شد. مأموران 
با دستور قاضي احمدي نژاد وي را در یك عمليات ضربتي در خانه اش 
دستگير كردند و او وقتي مقابل قاضي جنایي قرار گرفت به قتل نگار 
اعتراف كرد. وي مدعي شد كه از مدتي قبل با این زن آشنا شده بود 
اما پس از مدتي قصد داشت به این رابطه خاتمه دهد اما نگار دست 
بردار نبود و حتي تهدیدش كرده بود كه رابطه دوستي شان را نزد 
خانواده اش فاش مي كند. متهم به قتل گفت كه زن جوان برایش 
تبدیل به یك تهدید شده بود و در این مدت تالش كرد هر طوري 
كه شده او را از زندگي اش بيرون كند اما وقتي موفق 
نشــده بود، تصميم به قتل او گرفته بود. مرد 
جنایتكار گفت: روز حادثه با همدستي 
یكي از بســتگانم نــگار را به محلي 
خلوت كشاندیم و در آنجا او را خفه 
كردم. پــس از آن از ترس اینكه 
دوباره زنده شــود چندین ضربه 
چاقو به او زدم و بعد هم جسدش 
را در ســطل زباله رها كردیم. با 
اعترافــات این مرد، همدســت 
وي نيز دســتگير شد و تحقيقات 

تكميلي در این پرونده ادامه دارد.

 ويزاي فرانسه، ترفندي 
براي كالهبرداري ميليوني

»من در سفارت فرانسه نفوذ دارم و به خاطر رابطه خوبم با سفير مي توانم 
به راحتي برایتان ویزا و اقامت بگيرم« این حرف هاي مرد شياد كافي بود 

تا طعمه هایش به راحتي به دام بيفتند و سرشان كاله برود. 
به گزارش همشهري، نخستين شــاكي این پرونده زن جواني بود كه 
مدتي قبل براي پيگيري پرونده اش به پایگاه سوم آگاهي رفته بود. او 
به مأموران گفت: از مدتي قبل با پسر جواني به نام وحيد آشنا شدم كه 
مي گفت در سفارت فرانسه نفوذ زیادي دارد. او ادعا مي كرد فرد بانفوذي 
اســت و داراي مصونيت دیپلماتيك از طرف دولت فرانســه است. او 
مي گفت سمت مهمي در سفارت فرانسه در تهران دارد و به خاطر رابطه 

خوبش با سفير مي تواند به راحتي براي من ویزا بگيرد.
شاكي ادامه داد: او از ارتباط هایش مي گفت تا اینكه من به فكر گرفتن 
اقامت فرانسه افتادم و به او پيشــنهاد دادم این كار را برایم انجام دهد. 
وحيد بابت این كار از من 235ميليون تومان گرفت اما درست از همان 
روز دیگر خبري از او نشد و دیگر به تماس هاي تلفني ام جواب نداد و 

وقتي چند روز گذشت باورم شد كه او از من كالهبرداري كرده است.
به دنبال این شكایت، 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 نمي كرد 
پليس بتواند سرنخي از او پيدا كند اما مأموران چند روز بعد توانستند 

مخفيگاهش در نزدیكي ميدان ونك را شناسایي و او را دستگير كنند.
وقتي بازجویي 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 این طریق دســت به كالهبرداري بزند. اعترافات متهم در 
شرایطي بود كه شواهد نشان مي داد او با این ترفند از چندین نفر دیگر 
نيز كالهبرداري كرده است. سرهنگ قاسم دستخال، رئيس پایگاه سوم 
پليس آگاهي تهران در این باره گفت: بررسي سوابق متهم نشان مي دهد 
كه او فرد سابقه داري  در زمينه كالهبرداري است و هم اكنون وي با قرار 
قانوني در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات براي كشف سایر جرائم 

احتمالي او و شناسایي مالباختگان ادامه دارد.

دستور زن جوان براي 
زورگيري  از مرد ثروتمند

زن جوان به دليل خصومتي كه با مردي ثروتمند داشت 3نفر 
را اجير كرد تا با یورش به خانه او در سعادت آباد اموالش را 
سرقت كنند. به گزارش همشــهري، چندي قبل مردي در 
تماس با پليس از ســرقت ميلياردي از خانه اش خبر داد و 
گفت: سارقان با بستن دست و پایش همه اموال با ارزش او 
را به سرقت برده اند. او درباره آنچه اتفاق افتاده بود گفت: در 
خانه ام واقع در سعادت آباد تنها بودم كه زنگ زدند و وقتي 
در را باز كردم 2مرد و یك زن به زور وارد خانه شــدند. آنها 
دست و پایم را بستند و من را كتك زدند. آن زمان به درستي 
نمي دانستم كه چه نيتي دارند اما در ادامه همه جاي خانه 
را زیر و رو كردند و اموال با ارزشم شامل 2فقره چك، تلفن 
همراه، لپ تاپ و 12هــزار و500دالر در مجموع به ارزش 
9ميليارد ریال را سرقت و از آنجا فرار كردند. كارآگاهان در 
جریان تحقيق از مالباخته دریافتند كه او از مدتي قبل با زن 
جواني به نام ناهيد دچار اختالف شده و ممكن است او در 
این سرقت دست داشته باشد. این ظن وقتي تقویت شد كه 
مأموران پي بردند این زن روز حادثه در نزدیكي خانه شاكي 
دیده شده است. در این شرایط بود كه كارآگاهان با هماهنگي 
بازپرس شعبه ششم دادسراي ناحيه34 تهران او را همراه 
مرد و زن دیگري در 3عمليات جداگانه دســتگير كردند. 
آنها بعد از انتقال به پليس آگاهي ضمن اعتراف به ســرقت 
از خانه شاكي گفتند كه در این ســرقت مرد دیگري نيز با 
آنها همدست بوده كه وي نيز در شرق تهران دستگير شد. 
متهمان در اعترافات شان گفتند به دليل خصومت شخصي 
كه ناهيد با شاكي داشته دست به این سرقت زده اند. سرهنگ 
بهزاد اختياري، رئيس پایگاه دوم پليس آگاهي در این باره 
گفت: مأموران در بازرسي مخفيگاه متهمان بخشي از اموال 
مسروقه را كشــف كردند و هم اكنون متهمان در بازداشت 

به سر مي برند و تحقيقات در این خصوص ادامه دارد.
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وقتي به تمام عرصه هاي هنر و فرهنگ و ادب 
این صدو اند ســاله پس از مشــروطه نگاهي 
مي افكنيم، با آن همه شخصيت هاي برجسته 

و جریان ساز، یك هنرمند بيش از همه چشــمگير است و مي توان گفت 
كه از بين تمام اقرانش، یك سر و گردن باالتر به نظر مي رسد؛ به این دليل 
كه او انساني است به قول علماي جدید »فراتعهد«؛ یعني كسي كه بيش 
از آنكه جامعه از او انتظار داشته، نقش آفریني كرده است. این مرد كسي 
نيست جز استاد محمدرضا شجریان كه خود را در سلوكي هوشمندانه و 
مهّذب از یك خواننده كاربلد گلها به هنرمند درجه اول و اجتماعي بدل 
مي كند و سرانجام نماد ملي سرزميني با چنين سابقه شگرف و پرافتخار 
تاریخي مي گــردد. امروز هر عالقه مند مخلصي بــه فرهنگ ایران، خواه 
ایراني و خواه انيراني، شجریان را در چنين قد و قواره اي مي بيند. البته كه 
صيد تمام اصول و دالیل این عزت مقدور نيســت، چنان كه در باب تمام 
بزرگان قدریافته تاریخ بشریت هم این مسئله صادق است كه اگر با رمل 
و اسطرالب هم بتوان به آنها دســت یافت، روح زمانه و تأیيد حق تعالي 
دو عامل ماورایي ســترگي است كه از حد اختيارات بشــر و اَبَرابزارهاي 
سنجه گرش بيرون اســت. با این  همه تحليل چگونگي عروج شجریان بر 
فلك سروري فرهنگ ایران، امري بي فایده نيست و به خصوص مي تواند 
ترســيم نقشــه راهي باشــد براي نوپایاني كه عزم ورود به چنين وادي 
خطرخيز و دلفریبي را دارند. در واقع شناخت بيشتر شجریان و مفاخري 
این چنين مي تواند گریبان جامعه جوان ما را از بالي سلبریتي گري اي كه 
چند سالي است دامنگير تمام نهادهاي فرهنگي و حتي علمي و دیني مان 

هم شده، رهایي بخشد.
شــاید مهم ترین مميزه عالم هنر نســبت به مابقي فعاليت هاي حياتي  
آدمي زاد، قابليت ذاتي باشــد. این را از این باب مي گویــم كه هنر تمام 
وجود آدمي را از جسم و جانش به خود مشغول مي دارد و تنها به مهارت 
و دانش فني ختم نمي شود و این وجه دلي و ذوقي آن، از نظر اهل درك 
به هيچ وجه امري این ســویي نيســت و باید از آن عالــم در دامن جان 
آدمي بيفكنند و دقيقاً به همين دليل است كه حتي در خانواده هنر هم 
تالش هاي همه جانبه  به تنهایي چنين چيزي را ضمانت نمي تواند بكند. 
این استعداد هرچه شگفت انگيز تر باشد، سنگيني آن بيشتر بر جان و دل 
آدمي احساس مي شــود، چونان بار امانتي كه در آغاز نزد انسان با هزار 
شرط و پيمان به ودیعه نهادند. از همين روست كه صاحب این استعداد 
از همان لحظه ادراك بي قرار  مي شــود و به ثمر نشاندن آن را رسالتي در 
خود تلقي مي كند و هيچ گزیري در گریز از این سرنوشت محتوم نمي بيند 
و با تالشي رشك انگيز و خســتگي ناپذیر و البته نجيبانه و بي هياهو، در 
پي به كار انداختن آن ســر از پا نمي شناسد. این چنين است كه شجریان 
خردسال از آن هنگام كه در بستر، با شــنيدن صداي اذان پدرش بر بام 
خانه شــان، بي تابانه به مادرش مي گوید كه من مي خواهم بخوانم و شد 
آنچه شد. قرائت قرآن در رادیو مشهد و سپس آوازخواني هاي معدود در 
محفل ادبي زادگاهش او را به بخت آزمایي  و طبعاً بيرون كشــيدن رخت 
از شــهرش به ســوي تهران بي دود و دم آن روزگار و محك هاي دشوار 
استادان سخت پســند بي مانند رادیوي ملي كشــاند و در طول نيم قرن 
او را به استادي یگانه در موســيقي و كاًل تاریخ هنر ایران بدل ساخت. تو 
گویي ماهي جســوري كه در پي رؤیاي آبي رسيدن خود را با سماجت از 
رودخانه به دریاي محيط كشانده باشد. وجه اجتماعي هنر استاد شجریان 
هم كمتر از وجه هنري و فني وي شــگفت انگيز و ســتایش آميز نيست، 
مخاطب اندیشي استاد یكي از بزرگ ترین رازهاي ماندگاري آثار استاد و 
حتي خود اوست، ارتقاي مناسب خواني هاي محفلي به همگامي با اتفاقات 
مهمي كه در دل جامعه به وجود مي آمد با گریز از شعبده بازي هاي سياست 
زیر كاله هایي كه بر سر جریانات اجتماعي مي گذاشت و مردمي بودن، در 
عين حال درنيالودن به عوام گرایي در فعاليت هاي هنري و اظهارنظرها و 
همراهي هاي بموقع و بزنگاه با بدنه اصلي و حقيقي جامعه، شجریان را به 
آرامي و بي هرگونه هيجان طلبي و سطح اندیشي به نماد ملت ایران در این 

دهه اخير مبّدل كرد.
 به طوري كه قاطبه ایرانيان امــروز او را غرور ملي خویش فرض مي كنند 
و در حالتي كه این سرو كاشمر بر زمين افكنده شده فرهنگ و هنر ایران 
و مرغ حق گوي همایون فال دیگر از نوا و نفس افتاده؛ همچنان همگان از 
خدا مي خواهند كه او نفس بكشد تا ســبزینه هاي حيات هنر و جامعه از 

نواافتاده ایراني زرد و بي روح نگردد.

جایگاه آواز در پيشگاه 
ایرانيان آنچنان اســت 
كه در باب موســيقي 

ابوالفرج اصفهاني مي فرماید: صوت 
االنســان اكمل الحــان؛ و آواز را در 
ســكوي برترین اصوات قدســي و 
هنرهــاي جهــان و كامل تریــن 
موسيقي مي نشــاند. امروز سخن از 
محمدرضا شــجریان مي رود؛ آواز 
خواني كه نــواي آوازش به بلنداي 

تاریخ موسيقي ایران است.
به راستي شجریان چرا تمام نمي شود 
و همواره مانند چشــمه اي جوشان 
در قعر قنات دل هــا رخنه مي كند و 
روزبه روز جلوه اش پرفروغ تر نمایان 

مي شود؟
دالیــل بســيار قدرتمنــدي براي 
اثبات این ســخن وجود دارد و آن 
اینكــه محمدرضا شــجریان تنها 
فردي اســت كه در عرصه و عرضه  
آواز ایران عالوه بر تســلط به فنون 
خوانندگــي و هوش باال بــه تاریخ، 
كيش، شــعر، ادبيات، خط، فلسفه 
و هنر روانشناســي و روانشناختي 
اجتماعي و جامعه شناســي احاطه 
و اشراف كامل داشــته و با دانستن 
از سرگذشــت مردم، نياز زمان حال 
را بهتر درك مي كند تــا مانع تكرار 
گذشــته و عامل شكوفایي خالقيت 

در زمان حال شود. 
آنقدر از غم و اندوه و شادي و شكست 
و پيروزي مردمش مطلع اســت كه 
گویي نفس به نفس بــا آنها زندگي 
كرده است؛ به همين خاطر پيامش 
را بجا و به موقع و پسندیده به گوش 
و جان مخاطبان و شنوندگان خود 
مي رســاند. عالوه براین، ایشــان با 
هوشــمندي تمام به واسطه ارتباط 
تنگاتنگ با اســتادان، آهنگسازان، 
نوازنــدگان و شــاعران برجســته  
زمان خــود و همكاري بــا آنان آثار 
و آوازهایي مانــدگار و جاودان ارائه 
كرده است. به قول فردوسي بزرگ 
»بگو با كه نشستي، پس آنگه بگویم 
كه هســتي«بخش مهمي از حس 
و حال آواز محمدرضا شــجریان از 
سرگذشت و احوال مردمش در زمان 

و مكان هــاي مختلف 
به وجود آمده اســت. 
به طــور كل هنرمند و 
آوازخوان اگر از روزگار 
و مســائل و مشكالت 
پيرامونــش بي خبــر 
باشد، نمي تواند عواطف و احساسات 
همنوعانش را درك كند و در نتيجه 
آواز و هنرش ناســازگار بــا اجتماع 

خواهد بود.
 محمدرضا شجریان با انتخاب شعر 
و ملودي خوب و مناســب از درد و 
اندوه مردم مي كاهد و به شجاعت و 
رشادت آنها مي افزاید و حس دروني 

آنها را تحریك مي  كند. 
او مردم را به ســمت عشق ورزي و 
مهرباني و نوع دوستي دعوت مي  كند 
و درواقع بخش خفته مردم را بيدار 
مي كند؛ چون موســيقي تــوأم با 
كالم، قدرتــي دارد كه باعث تقویت 
روحيه و احساسات، رشد خوبي ها، 
اعتماد به نفس، مبــارزه با پليدي ها 
و زشــتي ها مي شــود تا جایي كه 
مي تواند سرنوشت یك ملت را تغيير 

دهد.
 نمونه هاي بــارزي از این نوع آوازها 
و موسيقي ها در تاریخ و سرگذشت 
ملت ایران مي توان یافت؛ از تصانيف 
عــارف قزویني گرفته تــا آوازهاي 
ماندگاري چون برادر غرق خون است 
و بيداد و زمستان و تصنيف »تفنگت 
را زمين بگذار« پس نتيجه مي گيریم 
كه روح آواز در كالبــد زمان نهفته 
است و این بيانگر این است كه زمان و 
مكان و استفاده از این موهبت الهي 
كه عنصري است گرانبها بر عهده  هنر 
و هنرمند و آوازخوان اســت و اینكه 
هنرمند در زمان حال زندگي كند و 

حال را دریابد، نه قال را.  
ســخن كوتاه مي كنم بــه فرموده  
دكتر شــفيعي كدكني در بياناتشان 
دربــاره حافظ كه چــرا حافظ تمام 
نمي شود؛ زیرا او كيمياگر بوده است. 
من نيز مي گویم محمدرضا شجریان 
هيچ وقت تمام نمي شود؛ زیرا نيت و 
مرام او مقدم است بر نفسانياتش و او 
یك كيمياگر است كه حاصل عشق، 
كيمياگریست. گویند روي سرخ تو 
سعدي چه زرد كرد/ اكسير عشق به 

مسم آميخت زر شدم

80ســال از عمــر 
یــك  پربركــت 
هنرمنــد تأثيرگذار 

در عرصه آواز ایران گذشت. استاد 
محمدرضــا شــجریان به عنوان 
شــخصيتي كه دغدغــه و تالش 
هنري ایشــان زبانزد عام و خاص 
اســت در تاریخ آواز ایران به یك 
الگوي بي همتا بدل شده است و 
من هميشه آرزو داشته ام به عنوان 
یكي از شاگردان ایشــان بتوانم 
گوشــه اي از عشــق و كوشــش 
مستمر و مداوم ایشان را در  ذهن 

و ضميرم تقویت كنم.
یــك هنرمنــد بــزرگ زماني 
ماندگار خواهد شــد كه روش و 
سلوك هنري او  زنده بماند؛ یعني 
سبك، سياق و رویكرد او به هنر، 
الگو شــود؛ نه اینكــه فقط ظاهر 
او را در نظر بگيریــم و با تقليد و 
مریدبازي هاي كوركورانه از او یك 

اسطوره بسازیم.
روشــن اســت كه هــر هنرمند 
برجسته اي ویژگي هاي شخصي 
و شخصيت منحصر به  فردي دارد 
كه او را از دیگران متمایز مي كند، 
اما این ویژگي هاي شــخصي، هر 
چند بعضا مهم هم باشــند براي 
رهروان هنر در درجه اول اهميت 
نيســتند؛ یعني به جاي قضاوت 
در مورد چنين ویژگي هایي باید 
به »آثــار« یك 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 شــجریان 
نه تنهــا در عرصــه 
آواز، بلكه در زمينه 
ادبيات پارسي هم بسيار تأثيرگذار 
بوده اند؛ زیرا ایشان در آوازهایشان 
با بيان صحيح كلمات و تأكيدات 
بجا و نيز با انتخاب درست دستگاه 
و گوشه هاي خاص، چنان منظور 
شاعر را رســانده اند كه اگر كسي 
نداند فكــر مي كند آن اشــعار را 
خودشان ســروده اند! زنده كردن 
ادب كهن پارســي به وسيله آواز، 
یكي دیگر از خدمات بزرگ استاد 

است.
نگارنده به عنوان شاگرد كوچك 
استاد شــجریان، بســيار به خود 
مي بالــم كــه افتخار داشــتم از 
نزدیك، محضر ایشــان را درك 
كــرده و دوســتي و مصاحبتي 
دلنشــين و باارزش را نزد ایشان 
تجربــه كنم. از اســتاد بســيار 
آموختم. حتي زماني كه سكوت 
مي كردنــد، سكوتشــان مانند 
سكوت در موسيقي، معنا داشت 
كــه آن معنا را از نگاه نافذشــان 
درمي یافتيــم. اميــدوارم ارزش 
هنرمندان پيشكسوت و اثرگذار 
این سرزمين را تا زماني كه در قيد 
حيات و تندرست هستند، بدانيم 
و قدر منزلت آنان را بشناســيم و 
قدردان یك عمر تالش هاي آنان 
باشيم. با آرزوي تندرستي و طول 
عمر باعزت براي استاد یگانه آواز 

ایران، محمدرضا شجریان.

استاد محمد رضا شجریان را نمي توان صرفا به خاطر 
بهره مندي از یك صداي درخشان، نمونه و شاخص 
دانست كه حتي اگر چنين هم بود بيراهه نگفته ایم. 

خلق بسياري از شاهكارهاي ایشان چنان است كه انگار شنونده این آواز را در 
ضمير ناخودآگاه خود شــنيده است و گویي شــاعر، خود ایشان است. گاهي 
آنچنان شعر و موسيقي به هم  گره مي خورند كه دیگر شنيدن شعر به تنهایي، و 
بدون آواز ایشان، خالي از لطف است. حتي شعري را كه استاد شجریان خوانده، 
به سختي مي شود خواننده دیگري به ســراغِ  آن شعر برود. اگر بخواهم به یك 
نمونه از مواجهه آواز ایشان با شعر، اشاره كنم باید عرض كنم كه؛ تا حد زیادي 
اجراي جمالت ســؤالي )از نظر تلفيق شعر و موســيقي( در آواز كار دشوار و 
پيچيده اي است اما به عنوان نمونه بيت زیر را از سعدي چنان استادانه و ماهرانه 

مي خوانند كه كالم و ملودي تواَمان ذهن هر شنونده اي را تسخير مي كند: 
گفتم لب تو را كه دل من تو برده اي 

گفتا: كدام دل؟ چه نشان؟ كي؟ كجا؟ كه برد؟
بيراهه نگفته ام اگر ایشان را یك ادیب به تمام معنا بدانم چه آنجا كه به فراخور 
ِزمان، مكان و اجرا، از شعر مضموني را به ذهن شنونده مي رساند كه مي خواهد، 
و چه آنجا كه گاه با تغيير حتي یك كلمه، محتوا و مضمون كل غزل به شرایط 
كنوني و زماني تغيير مي كند.  براي اســتاد محمدرضا شــجریان عزیز آرزوي 

سالمتي و تندرستي دارم و زادروز ایشان را شادباش مي گویم .

 كارگاه هاي استاد شــجریان روزهاي یكشنبه، صبح ها 
از ساعت 10صبح تا12/30ظهر براي خانم ها و عصر ها 
از ســاعت 15تا 19براي آقایان برگزار مي شد. كالس ها 
براساس گروه بندي شــامل 2گروه از آقایان و 2گروه از 
بانوان بود كه یك هفته در ميــان در كارگاه حضور پيدا 
مي كردند. اینها را ایليا محمدي نيا مي گوید؛ مدیر كارگاه 
تخصصي آواز شجریان؛ كارگاهي  آموزشي كه تا سال93 
ادامه داشت، اما دوره آموزش عالي آن به خاطر بيماري 
استاد شجریان برگزار نشد. محمدي نيا در این گفت وگو 
كه به مناسبت 80سالگي شجریان گرفته شده از نسل 
دومي مي گوید كه شاگردان استاد شجریان بودند؛ نسلي 
كه به زودي صداهاي آنها شنيده مي شود. او همچنين به 
تربيت نسل اول شاگردان شجریان اشاره مي كند؛ نسلي 
كه در رادیو آموزش دیدند و بعدها با خروج شجریان از 
رادیو، او در منزلش ميزبان شاگرداني همچون رفعتي، 
 جهاندار، شفيعي، كرامتي، نوربخش، عليرضا افتخاري، 

خانم مهرعلي و... شد.
محمدي نيا حاال از نسل دوم شــاگردان استاد شجریان 
مي گوید از كارگاهي كه در ســال85 برگزار شد. مدیر 
كارگاه تخصصي آواز شــجریان به همشهري مي گوید: 
»اوایل سال85 و در زمان معاونت هنري آقاي حيدریان 
در فرهنگستان هنر قرار بر این شد كه كارگاه تخصصي 
آواز در مجموعه آســمان برگزار شود. 30مهرماه همان 
ســال براي پذیرش هنرجو فراخوان عمومي به تمامي 
رسانه ها فرستاده شــد. ثبت نام به 2شكل حضوري كه 
بعد از اعالم فراخوان، فرصت 10روزه براي ثبت نام داده 
شد با قيد این شرط كه متقاضيان ردیف آوازي را گذرانده 
باشند. استقبال بسيار زیاد بود؛ به طوري كه ثبت نام تمدید 
شد و در نهایت بيش از2 هزار نفر موفق به ثبت نام شدند. 
بعد از ثبت نام، فرم ها توســط آقایان كرامتي، شفيعي، 
جهاندار و نوربخش مورد بررسي قرار گرفت و از این تعداد 
حدود 700نفر انتخاب شــدند. در ادامه آزمون عملي با 
حضور اساتيد موردنظر استاد شــجریان برگزار شد كه 
طي 8روز آزمون گرفته شد كه درنهایت 300نفر انتخاب 
شدند.« محمدي نيا ادامه مي دهد: »300نفري كه خود 
استاد شجریان طي 13جلسه در مدت زمان 2ماه براي 
انتخاب و حضور در كارگاه، آوازهایشان را شنيد. مرحله 
نخست كه تمام شد استاد بيشتر نفرات كارگاه را انتخاب 
كرده بود. با وجود این، اما اســتاد از من خواســت فایل 
فيلم هاي جلسات آزمون را در اختيارش قرار دهم. علت 
را كه جویا شدم، گفت: ممكن است روز آزمون با توجه به 
شرایط روحي هنرجویان یا خستگي من در ساعات پایاني 
آزمون ها دقت الزمه را در انتخاب هنرجویان نداشته باشم 
و در نتيجه حق كسي ناخواسته ضایع شده باشد.  از آن 
ميان با بررسي فيلم هاي آزمون عملي، استاد شجریان 
68نفر را بــراي كارگاه تخصصــي آواز انتخاب كردند و 
درنهایت این كارگاه با 43 آقا و 25خانم آغاز شد. در آن 
زمان كارگاه خانم ها در دل آواز و كارگاه آقایان در مجموعه 
آسمان فرهنگســتان برگزار مي شد كه بعد از سال 88و 
اتفاقاتي كه افتاد به رغم تأكيد اســتاد شجریان مبني بر 
دایر شدن كالس ها در فرهنگستان هنر، كارگاه آقایان نيز 
به دل آواز منتقل شد و كارگاه ها تا سال 93ادامه داشت؛ 
تا زماني كه كنسرت هاي اســتاد آغاز و در ادامه بيماري 

ایشان باعث شد كارگاه ادامه نداشته باشد.

نيمهكارهماندنكارگاهآموزشدورهعالي
وي در ادامه درباره دوره عالــي كارگاه توضيح مي دهد: 
»پيش از شروع بيماري استاد و پایان كارگاه  قرار بود دوره 
عالي كارگاه تخصصي آواز از ميــان 43منتخب،  برگزار 
شود. قرار بر این بود چند نفري براي دوره عالي انتخاب 
شوند و البته ســایر هنرجویان نيز این امكان را به عنوان 
بيننده و مستمع داشتند كه در دوره عالي حضور یابند.« 

مستنديكهساختهنشد
ایليا محمدي نيــا توضيح مي دهد: »در همان ســال ها 
نيز قرار بود اصغر فرهادي بــراي دوره عالي كارگاه فيلم 
مستندي بســازد كه این پروژه عملي نشــد؛ از یك سو 
مشغله هاي فرهادي بود و بحث اسپانسر كه از سوي او قرار 
بود اتفاق بيفتد و از سوي دیگر بيماري استاد شجریان 
اجازه این كار را نــداد. البته اگر بحث تهيه مســتندي 
از دوره عالي نبود بــه حتم دوره عالي برگزار مي شــد؛ 
چراكه چيزي حدود 2سال صرف این كار شد و البته به 

سرانجامي نرسيد.«

جريانشجريانزدگي
وي درباره بحث تقليد از صداي استاد و حواشي بسياري 
كه هميشه پيرامون این مســئله بود، توضيح مي دهد: 
»استاد شجریان هميشه تأكيد داشت كه تقليد در قدم 
اول اســت، اما یك هنرمند نباید در مرحله تقليد بماند 
و شرط اول براي آواز این اســت كه هنرجو مقلد خوبي 
باشد، اما در این مرحله توقف نكند. استاد تأكيد مي كرد: 
»در تمرین فقط باید تقليد صددرصد بكنيد. نترســيد 
شجریان نمي شوید، خودتان مي شوید، خوب مي شوید. 
با تقليد یك صداي خوب شما مي توانيد صداي خودتان 
را صيقل دهيد. وقتي شــما شــعر حافظ را مي خوانيد، 
چيزي كه به آن اضافه نمي كنيد. شما مثل بچه كه زبان 
را از مادر یاد مي گيرد، ابتدا باید شيوه را از من همانطور 
یاد بگيرید. وقتي كسي خوب تقليد كند، مي تواند خوب 

هم تقليد نكند.« 
درباره جریان شــجریان زدگي هميشــه خود ایشان با 
طنز از آن صحبت مي كرد. مي گفت: آدمي با شــنيدن 
شــجریان زدگي یاد مارگزیدگي مي افتد. مدیر كارگاه 
آواز استاد شجریان معتقد است: این جریان بيشتر قصد 
تخریب را داشت. كســاني كه این حرف ها را مي زدند، 
متأسفانه درك درستي از شيوه آموزش استاد نداشتند. 
آنها فكر مي كردند قرار است شــاگردان همانند استاد 
تربيت شوند، اما با نگاهي واقع بينانه و شنيدن صداهایي 
كه از دل همين كارگاه بيرون آمدند، مي توان فهميد كه 
هيچ كدام از صداها در كارگاه شباهتي با صداي استاد و 

حتي یكدیگر ندارند.

صداهاييكهبايدشنيد
محمدي نيا معتقد اســت: نوع مواجهه و خوانش شــعر 
در آواز ایراني در كارگاه تخصصي آواز اســتاد شجریان 
اهميت بسياري داشت؛ به گونه اي كه كمتر به یاد دارم 
كه در یكشنبه هاي جذاب در جلســاتش استاد به این 

مضمون نپرداخته باشد؛ اینكه خواننده آواز نباید راوي 
صرف شعر باشد و اینكه خواننده ممكن است صرفا با اوج و 
فرود صدا و تحریرهاي ممتد )این دو بخش هميشه براي 
مخاطب عام جذابيت داشــته و دارد( مخاطب را جذب 
كند، اما حتما نمي تواند با ادامه این روند او را براي هميشه 
حفظ كند. همين آموزه هاي استاد بود كه باعث شد در 
سال هاي بعد از برپایي كارگاه ميزان گرایش به آوازخواني 
رشدي قابل توجه پيدا كند؛ هر چند فضاي مسموم برخي 
رسانه هاي زرد در حوزه اخبار موسيقي خاصه موسيقي 
اصيل و آواز باعث شده بســياري از صداهاي تازه نفس 
شنيده نشــود. او مي گوید: با این همه از دل كارگاه آواز 
استاد شجریان صداهاي درجه یك به زودي به گوش ها 

خواهد رسيد. صداهایي كه نمي توان نشنيد.
این مدیر به جلسات كارگاه  شجریان و توصيه هایش نيز 
اشاره مي كند. اینكه از نظر اســتاد شجریان، شاگردان 
باید در حوزه آواز آنچه را كه عرضه مي شود بشنوند و یاد 
بگيرند و در آموزش خود را محدود به اســتاد نكنند. او 
مي گوید: یادم مي آید هميشه در كارگاه  توصيه مي كرد 
كه شــاگردان تحریرهاي »او« و» اي« گلپا، و تحریر سر 
جناب ایرج را خوب گوش دهند. هيچ گاه محدودیتي در 
آموزش قائل نمي شد. به شاگردان توصيه مي كرد آوازهاي 
بنان، ظلي قمر و طاهرزاده را بسيار در تمرین گوش كنند. 
وي مي افزاید: »یكي از ویژگي هاي كارگاه استاد این بود 
كه هنگام آموزش، اجازه اظهارنظــر منفي درباره دیگر 
هنرمندان داده نمي شد و هميشه طي برپایي كارگاه از 
دیگر اساتيد با احترام یاد مي كرد. معتقد بود كه موسيقي 
اصيل در درونش آنقدر مســئله دارد كه نباید مشكالت 
حاشيه اي به خارج از خانواده آواز درز كند. محمدي نيا 
اضافه مي كند: هيچ گاه طي این ساليان ندیدم و نشنيدم 
اســتاد از خودش تعریف كند، اما مي گفت كه من تمام 
مكاتب آوازي را آموزش دیــده ام و دنبالش رفته ام و هر 
كسي در این زمينه اظهارنظر داشته باشد، باید از فيلتر 

من بگذرد.

مثالهايمسيوپرستوييدركارگاهشجريان
محمدي نيا از عالقه اســتاد شجریان به فوتبال و سينما 
گفت. او مي گوید: »عالقه اش به این دو حوزه زیاد بود و 
شناخت خيلي خوبي از سينما و فوتبال داشت.« هميشه 
در كارگاه آواز خود، مثال هاي فوتبالي مي زد. مثالش این 
بود كه وقتي در تمام محدوده هاي صدا در بم، وسط و اوج 
مي خوانيد باید در آواز خواندن پيوستگي و هماهنگي در 
نت ها وجود داشته باشد؛ مانند »مسي« كه توپ گویي 
به پایش چسبيده و حریف را پشت ســر مي گذارد. در 
سينما نيز از بازي پرویز پرستویي در فيلم »بيد مجنون« 
به كارگرداني مجيد مجيدي یاد مي كرد و اینكه در نقش 
چنان فرومي رود كه گویي سال هاست نابينا شده است و 

البته این امر را به نحوي هنرمندانه به آواز ربط مي داد.

شرحپردهنقاشيشجريان
این نقاشي توسط حسين اســماعيلي به طول 3متر و 
55سانتي متر با ارتفاع 2متر و 30 كشيده شده؛ پرتره اي 
از شــجریان كه عالوه بر آن ســير تحول موسيقي را با 

موتيف هاي موجود نشان داده است.

چگونگي تشكيل كارگاه هاي آموزش تخصصي آواز استاد شجریان از زبان مدیر كارگاه يك فرصت طاليی

سعيدشفيعيون
استاد دانشگاه و مدرس آواز

عليخدايي
مدرس آواز

مليحهمرادي
مدرس آواز

وحيدتاج
خواننده و مدرس آواز

مهديامامي
خواننده

جشن نامه ای برای 80 سالگی استاد محمدرضا  شجريان
شاگردان شجريان از آخرين كارگاه های استاد می گويند

80 سالگی يك صدا

بيشازنيمقرنكارنامههنریمحمدرضاشــجريانروايتهای
بسياریدارد،روايتهايیكهبسياریازآنهادرطولاينسالها

مکتوبشدهاندوبسياریديگردرسينهدوستدارانوهمکاران
اوماندهاند.برایويژهنامههشتادسالگیمحمدرضاشجريانبه

سراغنسلآخرشاگرداناورفتهايم.
كسانیكهدرســالهایپختگیوكمالاستاد،درمحضراوآواز
آموختهاندوازنکتههايیكهاودربــارهتاريخآوازايرانیگفته،
بهرههایبسياربردهاند.روايتايشانازاستادبزرگآوازايرانی

روايتیمتفاوتاستوحالوتیديگردارد.

هنرمنديجامعاالطرافوفراتعهد

شجريانچراتمامنميشود؟

زندهكردنادبكهنپارسيبهوسيلهآواز

شنيدنشعربدونآوازشجريانلطفيندارد

رويايآوازشتاابدبرآنبلنداخواهدبود

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

ماهمهر
آواز ایــران یتيــم، گوش هایمــان صغير 
و رویاهایمــان بي تعبير مي شــد، بدون 
شــجریان. چند ســالي هســت كــه ما 
مانده ایم و آتشفشــاني كه خاموش شــده و دماوندي كه ناكوك اســت، اما اســطوره 
بي پایان خواهد بود؛ چون از بطن فرهنگ بر معبر دل ها پا گذاشته اســت. شــاید براي 
یافتن جنس عالقه مردمــان به محمدرضا شــجریان باید از صدها آواز اســتاد به دل 
 ميليون ها مخاطب، مســيري از جنس جادو و هنر ســراغ گرفــت و به خاطر آورد كه

 او یك تنه، بالگردان شعر و آواز و هنر مردمي و جنس اعالي عاشقانه زیستن است. حاال 
عفریت بيماري، بغض را به جان ما ریخته تا یادمان برود بي لكنت و آوار اشك زمزمه كنيم 
كه »اگر ماهي تابد، تو آن ماهي.« ماهِ مهر این سرزمين با یادواره زميني شدن مردي همراه 
است كه از دل مردم برخاست، كنار مردم ایستاد و زماني كه سرآمد مردمان شد، از سكوي 
قدرتمند ایستایي اش براي مردم دل سوزاند و آنها را فراموش  نكرد و خود را بالگردان هنر 
ناب این كهن سرزمين تلقي كرد تا صدایش نه اینك، كه هماره در گوش روزگار بپيچد. 
دوره كردن آثار و خدمات استاد بماند براي همه روزهاي فردا و براي این اكنون فقط بماند 
همين مهم كه در این دوره بال، ما بي تردید سرخوشــانه همزیستي با مهم ترین هنرمند 

وطن تا قرن هاي دور را سهم برده ایم.

آواز كــه مي آید جــان و دلــت را اســير مي كند؛ 
خوش اســيري! نغمه اي در وجودت مي جوشد و پر 
مي شوي از او. در دل مي خواني؛ زمزمه اي نسيم وار. 

دلخون به زبان مي آید و صدا مي شود و رهایت نمي كند تا نخواني اش به شنوایي 
گوش جهان. به آوایي رسا مي خواني اش، سبك مي شوي و سرخوش. حاال تو 
مي ماني و رویایي شيرین كه رهایت نمي كند؛ »رویاي آواز«. یكي از ما در دل 
خوانده است و زمزمه كرده. به صدا كه رسيده، قلبش از عشق پرشده، با نخستين 
زمزمه هایش عاشق شده؛ عاشق آواز. پایبند رویایي شده؛ رویاي آواز. او مي خواند 
و مي خواند. صبح را به شب مي دوزد و  ماه و ســال را نيز؛ زمان بي معناست در 
رویا. او مي خواند و مي خواند. بيراهه به راه مي رســاند و فرش به عرش؛ مكان 
بي معناســت در رویا. پرواز مي كند و بال مي زند بر فراز رویاي گذشتگانش و 
چون سيمرغي مي نشيند در آشــيانه خویش؛ بر بلنداي كوهي از اعتبار، خود 
را مي یابد. تلخي روزگار بر شــيریني رویایش كارساز نيست. سنگ مالمت به 
آشيانش نمي رسد. كيمياگري عاشق است كه زهر مهمان ناخوانده اش را حالوت 
جانش مي كند و از آن بلندي، قصه هایش را به آواز بر گوش اهل  رویا فرومي آورد؛ 
اوست و رویایش.وقتي دیدمش ســال ها بود كه بر قله بود. دري گشوده بود بر 
اهل رویا. باورم كه كرد، آرام در گوشــم گفت: من هنوز با رویایم هستم؛ حتي 
وقتي چشم هایم بسته اســت، مي بينم كه آواز مي خوانم.  او و رویاي آوازش تا 

ابد بر آن بلندا خواهد بود.

مسعودمير
روزنامه نگار
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كيوسك

آن سوي مرزهاي یونان دیگر 
كســي منتظر پناهجویان گزارش

نيست، اما هزاران نفر از آنها 
مدت هاست كه در رؤیاي رسيدن به اروپا، 
در كمپ هــاي جزایر یونانــي مدیترانه 
روزگار مي گذرانند؛ روزگاري كه براي آنها 

معنایش جز آوارگي نبوده است.
مســير یونان یكي از مســيرهاي اصلي 
پناهجویــان از كشــورهاي آســيایي و 
خاورميانــه بــراي ورود به اروپا ســت. 
پناهجویان از راه هــاي مختلف خود را به 
تركيه مي رسانند و از آنجا به جزایر یوناني 
دریاي مدیترانــه مي ر وند تا قدم به خاك 
اروپا یا به عبارت دیگر یكي از كشورهاي 
عضو اتحادیه اروپا گذاشته باشند. از آنجا 
به بعد، طبق قوانين اتحادیه اروپا، باید به 
درخواست پناهندگي این افراد رسيدگي 

شود.
ماجرا اما به این سادگي نيست. 5سال از 
زماني كه مردم اروپا در مرزهاي كشورهاي 
خود به اســتقبال پناهجویان مي آمدند، 
گذشته است. ســال2015 جهان شاهد 
به راه افتادن موج حركــت پناهجویان از 
كشورهاي جنگ زده اي همچون سوریه، 
عراق و افغانستان به سمت اروپا بود. یك 
ســال بعد، اما همان مردم بــه خيابان ها 
آمدنــد و از دولت هاي خود خواســتند 
مرزها را به روي پناهجویان ببندند. طي 
سال هاي 2015 و 2016 حدود 3ميليون 
نفر از مســيرهاي مختلف خود را به اروپا 
رساندند و در خواســت پناهندگي دادند. 
كشــورهاي اروپایي بر ســر پذیرش این 
افراد دچــار اختالف شــدند و بعد از آن، 
اعالم كردنــد دیگر هيــچ پناهجویي را 

نمي پذیرند.
تب رفتن به اروپــا فروكش كرد اما هرگز 
قطع نشــد. كمپ هایي كه در سال هاي 
2015 و 2016 به منظور استقرار موقت 
پناهجویــان و انتقال آنها به كشــورهاي 
عضو اتحادیه اروپا تاســيس شده بودند، 
رفته رفته بــه محل اســتقرار دائمي آنها 
تبدیل شــدند. كمپ »موریا« در جزیره 

لســبوس، بزرگ ترین كمپ پناهجویان 
در یونان و اروپا بود كه حدود 2هفته قبل 
به طــور كامل در آتش ســوخت. بيش از 
12هزار نفر ســاكنان این كمــپ، براي 

دومين بار آواره شدند.

ازمورياتاكاراتپه
پناهجویان جزیره لسبوس، اتباع 70كشور 
از آسيا، خاورميانه و آفریقا هستند. همه 
آنها خود را با قایق به صــورت قاچاقي به 
لسبوس رسانده اند كه در نزدیكي تركيه 
قرار دارد. بيــش از 70درصد پناهجویان 
 مســتقر در لســبوس افغان هســتند. 
پناه جویاني از ایران  نيز در ميان آنها دیده 

مي شوند.
آتش سوزي كمپ موریا پس از آن اتفاق 
افتاد كه مســئوالن محلي به دليل شيوع 
كرونا در این كمپ آن را قرنطينه كردند. 
به گفتــه مقام هاي یوناني، مثبت شــدن 
آزمایــش كرونــاي 35پناهجــو در این 
كمپ باعث اتخاذ چنين تصميمي شــد. 
كمپ موریا براي 3هزار نفر ساخته شده 
اما اســكان بيش از 12هزار نفــر در آن، 
عمال اجــراي پروتكل هاي بهداشــتي و 
فاصله گــذاري اجتماعــي را غيرممكن 
كرده اســت. ادامه قرنطينه و بي توجهي 
به وضعيــت بهداشــتي كمــپ، باعث 

اعتراض هاي چندروزه پناهجویان شد.
از موریا هميشه به عنوان یك بمب ساعتي 
یاد مي شده كه دیر یا زود مي تواند وضعيت 
آن به یك بحــران تبدیل شــود. به نظر 
مي رســد آتش ســوزي در اردوگاه موریا 
عمدي بوده است. احتماال پناهجویان با 
هدف جلب توجه مسئوالن اتحادیه اروپا 
و تعيين تكليف خود پيــش از آغاز فصل 

سرما دست به این اقدام زده اند.
پليس لســبوس دیروز اعالم كرد 6جوان 
را به جرم دست داشــتن در آتش سوزي 
موریا بازداشــت كرده اســت. هر 6فرد 
دستگير شــده افغــان هســتند. نقش 
نيروهاي پليس در جزیره لســبوس طي 
روزهاي اخير پررنگ بوده اســت. آنها در 
روزهاي ابتدایي پس از آتش ســوزي در 
خيابان ها بــا پناهجویاني كه خواســتار 
باز شــدن مرزها براي حركت به ســمت 

اروپــا بودند، درگيــر شــدند. نيروهاي 
ارتــش نيز به كمــك نيروهــاي پليس 
آمدنــد. نيروهاي پليس و ارتــش از روز 
جمعه با برپایــي یك كمــپ موقت در 
منطقه »كارا تپه« در 5كيلومتري موریا، 
وظيفه هدایت پناهجویان به این كمپ را 
به عهده داشته اند؛ موضوعي كه با مقاومت 

پناهجویان مواجه شده است.
تاكنون حدود 9هزار نفر در كمپ كارا  تپه 
اسكان داده شده اند. بيش از 700چادر با 
كمترین امكانات در این كمپ برپا شــده 
است. تصاویر منتشــر شده در شبكه هاي 
اجتماعــي از وضعيت كمــپ موقت كارا 
تپه، از شرایط وخيم بهداشتي این كمپ 
حكایــت دارد. یك وعده غــذا و آب بين 
پناهجویــان توزیع مي شــود و خبري از 
فاصله گــذاري اجتماعــي یــا اجــراي 
پروتكل هاي بهداشتي ازجمله زدن ماسك 
نيست. همين مسئله احتمال شيوع كرونا 
در ميان جمعيــت پناهجویان را جدي تر 

كرده است.
اســتقرار در یك كمپ جدیــد و موقتي 
هم مورد اعتراض پناهجویان اســت و هم 
ساكنان محلي. پناهجویان با تكرار شرایط 
اسفبار زندگي در موریا مخالفند و خواستار 

تعيين تكليف خود هستند. برخي از آنها 
4سال گذشته را در موریا زندگي كرده اند 
و اكنون عالوه بر مشكالت جسمي، دچار 
مشــكالت روحي نيز شــده اند. براي آنها 
كمپ كارا تپه، یك موریاي دیگر اســت. 
از سوي دیگر، ســاكنان محلي هم دیگر 
تمایلي بــه ادامه حضــور پناهجویان در 
لسبوس ندارند و ســاخت كمپ جدید را 
عاملي براي حضور دائمي این افراد در این 

جزیره مي دانند.

پاسخمنفياروپابهپناهجويان
آتش ســوزي موریــا تا حــدودي توجه 
مقام هاي اتحادیه اروپا را به خود جلب كرده 
است. به نظر مي رسد مقام هاي یوناني هم 
از این آتش سوزي، چندان ناراضي نباشند. 
كيریاكوس ميتســوتاكيس نخست وزیر 
یونان اعالم كرده اســت وقایــع اخير در 
جزیره لسبوس شاید فرصتي دوباره براي 
توجه به بحران پناهجویان در یونان و اروپا 
باشد. او خواستار كمك مالي اتحادیه اروپا 
به كشورش براي مدیریت وضعيت پيش 

آمده شده است.
در ميــان كشــورهاي اروپایــي، آلمان 
به تنهایــي طي ســال هاي اخيــر حدود 

1.5ميليــون پناهجو را پذیرفته اســت. 
به همين دليل، این كشــور هدف اصلي 
پناهجویان بــراي زندگي اســت. دیگر 
كشــورهاي اروپایــي هميشــه متهــم 
بوده اند كه مســئوليت خــود در پذیرش 
پناهجویان را اجرا نمي كنند. در روزهاي 
اخير نيز 10كشور اعالم كرده اند حاضرند 
درمجموع 400نفر را بپذیرند. آلمان نيز 
اعالم كرده 150كودك را مي پذیرد. این 
آمارها در برابر چندیــن هزار نفري كه در 
لســبوس و دیگر مناطق یونان در كمپ 
زندگي مي كنند، بســيار ناچيز اســت و 
درخواست هاي یونان براي پذیرش افراد 
بيشتر نيز با پاسخ منفي اروپایي ها روبه رو 

شده است.
كشورهاي اروپایي روند اخراج پناهجویاني 
را كه از كشــورهاي غيرجنگ زده به اروپا 
رفته اند  نيز آغاز كرده اند. آنچه مشــخص 
اســت اینكه، اروپایي ها دیگــر تمایلي به 
پذیرش پناهجویــان ندارند؛ پناهجویاني 
كه اكنــون دیگر آواره جنگ محســوب 
نمي شوند و به آنها »مهاجر« و »مهاجران 
اقتصادي« اطالق مي شــود؛ افرادي كه از 
شــرایط بد اقتصادي در كشورهاي خود 
گریخته و به دنبال زندگي در اروپا هستند. 

هزاران پناهجو در رؤیاي رسيدن به اروپا چندین سال است كه در 
كمپ هاي جزیره لسبوس یونان سرگردان هستند   برزخ پناهجويان

وزنهسنگينجوانان
درانتخاباتآمريكا

انتخاباتآمريكا

محدامينخرمي
خبرنگار

حمایت هاي تسليحاتي آمریكا 
از شبه نظاميان پيشمرگه در خاورميانه

اقليــم كردســتان، نگراني 
مقامــات مختلف عراق را به دنبال داشــته 
اســت، آن هــم درحالي كــه بــا وجــود 
درگيري هاي مســتمر ارتش این كشور و 
نيروهاي حشد شعبي با نيروهاي باقيمانده 
از داعش در مناطق غربي و شمالي، خبري از 
حمایت هــاي مشــابه براي ایــن بخش از 
نيروهاي نظامي عراق نيســت. متيو تولر، 
ســفير آمریكا در بغداد، روز سه شنبه هفته 
گذشته از تقدیم بســته جدید كمك هاي 
نظامي به پيشمرگه، به ارزش 250ميليون 
دالر خبر داد. بــه گفته او، یــك هيأت از 
كارشناسان ارتش آمریكا نيز براي آموزش 
نحــوه اســتفاده از ایــن تجهيــزات وارد 
پایگاه هــاي نظامــي در اقليم كردســتان 
شده اند. از ســوي دیگر، شورش اسماعيل، 
وزیر پيشــمرگه ارســال ایــن كمك ها را 
نشــانه اي از اهتمام واشــنگتن به تقویت 
نيروهاي پيشمرگه براي مبارزه با تروریسم 
و تامين امنيت در شرق منطقه خاورميانه به 

شمار آورده است.
تولر پيش از اعالم این خبر، در روز دوشنبه 
نيز مالقاتي با مســرور بارزاني، نخست وزیر 
اقليم كردســتان عراق داشــت. او پس از 

این مالقات، در نشســت خبري مشترك 
با بارزانــي، ضمن تأكيد بــر حمایت همه 
جانبه آمریــكا از اقليم گفت: مــا به دنبال 
توســعه روابــط دوجانبه بــه حوزه هاي 
اقتصادي هســتيم و زمينه را براي حضور 
سرمایه گذاران آمریكایي در اقليم كردستان 
عراق فراهم خواهيم كــرد. روزنامه العربي 
الجدیــد در گــزارش خــود با اشــاره به 
پيش زمينه دور جدیــد كمك هاي نظامي 
آمریكا به پيشــمرگه مي نویسد: نمي توان 
این رخــداد را بــا دور دوم گفت وگوهاي 
استراتژیك بغداد و واشنگتن در ماه گذشته 
بي ارتباط دانست؛ گفت وگوهایي كه بخش 
مهمــي از آن، در فشــار آمریــكا بر دولت 
الكاظمي براي حل اختالفات بغداد با اربيل 
و پاسخ به مطالبات كردها خالصه مي شد. 
در این ميان نباید فراموش كرد كه افزایش 
حمایت هــاي همه جانبه آمریــكا از اقليم 
كردستان، عالوه بر بغداد، نگراني طرف هاي 
دیگري را هم به دنبال دارد. به طور مشخص 
ایران و تركيه، 2 قــدرت منطقه اي كمتر از 
3سال قبل به طور قاطع با برنامه همه پرسي 
استقالل اقليم كردستان از عراق مخالفت 
كرده و پيش از حمله نظامي ارتش عراق به 
اربيل، تحریم هاي سختي، ازجمله انسداد 
موقت تمامي مرزها را بر دولت اقليم اعمال 
كردند. برخي تحليلگــران تقویت نظامي 
نيروهاي كرد  از سوي آمریكا را در راستاي 
كمك به استقالل اقليم كردستان مي دانند.

بیخبريبغدادازجزئياتكمکهاينظامی
تمام اینها در حالي است كه به نظر مي رسد 
حجم باالي كمك هاي نظامي و لجســتيك 
آمریكا به پيشــمرگه، بدون هيچ هماهنگي 
با دولت مركزي عراق صورت گرفته اســت. 
روزنامه العربي الجدید بــه نقل از یك مقام 
عالي رتبه در وزارت دفاع عراق مي نویســد: 
بر مبناي قانون اساسي، تمامي این كمك ها 
باید از طریق بغداد و زیرنظر وزارت دفاع در 
اختيار نيروهاي مختلف قرار گيرد. با وجود 
این اما كمك هاي آمریكا مستقيما به اربيل 
رسيده است. در این گزارش همچنين به نقل 
از مقام مذكور آمده: حمایت هاي تسليحاتي 
از پيشمرگه باید چارچوبي محدود، متناسب 
با ماموریت هاي تعریف شــده براي این نيرو 
داشــته باشــد نه اینكه وارد حوزه »رقابت 

تسليحاتي« با ارتش عراق شود.
سرمد البياتي، كارشناس امور امنيتي عراق 
نيز با اشــاره به این موضــوع در مصاحبه با 
شــبكه العهد گفت: نيروهــاي ارتش عراق 
با توجه به تشــدید درگيري هاي اخير عليه 
هســته هاي به جا مانده از ســازمان داعش 
به طــور روزانه، نياز بيشــتري بــه اینگونه 
كمك هــا دارند. ایــن در حالي اســت كه 
پيشــمرگه اصوال بــا تهدید امنيتــي قابل 

توجهي در اقليم روبه رو نيست.
البته انتقادات نسبت به دور جدید كمك هاي 
نظامــي آمریكا به پيشــمرگه محــدود به 
سياســتمداران عراقي نبوده و حتي برخي 

چهره هــاي نظامي در این كشــور، ازجمله 
سازمان حشد شــعبي را نيز شامل مي شود؛ 
براي مثال عادل الكرعاوي، سخنگوي گروه 
نظامي انصــاراهلل االوفياء روز گذشــته در 
مصاحبه با شــبكه الميادیــن گفت: اهداف 
و زمينه هــاي ارســال این حجــم از كمك 
نظامي براي ما روشن نيســت و مي تواند از 
منظر حاكميت ملي عــراق به عنوان تهدید 
ارزیابــي شــود. وي همچنين مدعي شــد 
درصورت موافقت پارلمان، به زودي هيأتي 
از كارشناسان دولتي براي اطالع از جزئيات 
و انواع تجهيزات نظامي كه اخيرا در اختيار 
پيشمرگه قرار گرفته عازم اربيل خواهند شد.

حامياناقليتكردستانچهمیگويند؟
در ميان صــداي بلند مخالفــان و منتقدان 
حمایت هاي تســليحاتي از پيشــمرگه اما 
همچنان برخي نيروهاي سياسي در بغداد از 
این فرایند دفاع كرده و یا دست كم، حمالت 
مطرح شده عليه آن را بزرگ نمایي مي دانند؛ 
براي مثال، كاطع الركابي، عضو كميسيون 

امنيــت و دفاع در پارلمان عــراق مي گوید: 
ربــط دادن این كمك ها بــه موضوع تالش 
اقليم براي جدایي از عراق غيرمنطقي است. 
او به روزنامه العربي الجدید گفت: نيروهاي 
آمریكایي به طور مســتمر در حال آموزش 
پيشــمرگه در پایگاه هاي اقليم كردســتان 
هســتند و ارســال كمك هــاي نظامي نيز 
بخشي از همكاري هاي نظامي دوجانبه ميان 
آنهاست. از سوي دیگر دومين پایگاه بزرگ 
آمریكا، یعني پایگاه حریر در اقليم مســتقر 
اســت و دغدغه آمریكا براي افزایش امنيت 

این منطقه طبيعي است.
مصطفــي الكاظمــي، نخســت وزیر جدید 
عراق پيش از سفر به واشــنگتن براي انجام 
گفت وگوهاي اســتراتژیك در  ماه گذشته، 
با مقامات ارشد اقليم كردســتان، از جمله 
مســعود و مســرور بارزاني در شــهر اربيل 
مالقات داشت. گفته مي شود نتيجه نخستين 
رایزني هاي او با رهبران اقليم كردســتان، 
مخصوصا در پرونده هاي اقتصادي و نظامي 

مثبت بوده است.

مسموم كردن الكسي ناوالني، رهبر 
اپوزیسيون روسيه حاشيه هاي پروژه اروپا

خط انتقال گاز روســيه بــه اروپا را 
دوبــاره زنده كرده و بــار دیگر، مخالفان روســيه 
خواستار لغو قراردادي هستند كه تقریبا كار اجرایي 

آن تمام  شده است.
الكسي ناوالني را دشمن شماره یك پوتين مي دانند 
و اقدام مســكو براي حذف او، چندان دور از انتظار 
نبوده اســت؛ هرچند مســكو چنين ادعایي را رد 
مي كند. حدود یك  ماه قبل، او در پروازي از منطقه 
سيبري به ســمت مســكو ناگهان از حال رفت و 
پس از فرود اضطراري در شــهري در ميانه راه، به 
بيمارستان منتقل شد. همسر ناوالني مي گوید كه 
او را با استفاده از چاي »مسموم« كرده اند. ناوالني 
به كما رفت و به اصرار همســرش به آلمان منتقل 
شد. مداواي او در آلمان، باعث شد تا او بار دیگر به 
زندگي بازگردد. همه اینها اما بهانه اي شده است تا 
بار دیگر صداي مخالفان نفوذ روسيه در اروپا، بلند 
شود. در این ميان، پروژه انتقال گاز روسيه به آلمان، 

مهم ترین نماد نفوذ روسيه در اروپاست.
به گزارش نيویورك تایمز، شماري از سياستمداران 
در آلمان و دیگر كشــورهاي اروپایي، خشم خود 
را از مســموم كردن ناوالني متوجه پــروژه »نورد 
استریم-2« كرده اند. این پروژه، یكي از بزرگ ترین 
طرح هاي زیرساختي در اروپاســت. این خط لوله 
1200كيلومتري كه از بســتر دریاي بالتيك عبور 
مي كند، از سواحل روســيه به آلمان مي رود. نورد 
اســتریم-2 چندي پيــش مشــمول تحریم هاي 
آمریكا عليه روسيه شد و كار روي 80كيلومتر باقي 
مانده آن متوقف ماند. این پــروژه تاكنون با وجود 
مخالفت هاي آمریكا و برخي كشورهاي اروپایي، به 
اصرار آلمان و فرانسه پيش رفته است. حاال در آلمان 
بحث بر سر این است كه آلمان باید این پروژه را در 
پاسخ به اقدام دولت روســيه عليه ناوالني لغو كند. 
با این حال، نگاه دولت آلمان چيز دیگري اســت و 
آنگال مركل، صدراعظم این كشور قویا از آن حمایت 

كرده است.
براي روســيه كه یكي از بزرگ تریــن ذخایر گاز 
طبيعي دنيا را دارد، مســئله مهم، نه ميزان انتقال 
گاز به اروپا كه نحوه انتقال آن اســت. مسكو از گاز 
طبيعي به عنوان ابزاري سياسي استفاده مي كند و 
براي والدیمير پوتين، رئيس جمهور این كشور كه 
شخصا سياست هاي انرژي روسيه را تعيين مي كند، 
این پروژه بسيار مهم است. نزدیكي رهبران اروپاي 
شــرقي به مســكو، براي آنها گاز ارزان تر به همراه 
خواهد داشــت و در مقابل، مثل مــورد اوكراین، 
چرخش آنها به غرب، با قطع جریان گاز روســيه 
به كشورشــان همراه خواهد بود. خط لوله جدید، 
اوكراین را دور مي زند و با عملياتي شدن آن، روسيه 

مي تواند عالوه بر خطوط لوله قدیمي، مســيرهاي 
جدیدي براي انتقال گاز به اروپا داشــته باشد. این 
شبكه جدید، ابزاري ژئوپليتيك در اختيار روسيه 
قرار مي دهد تا در چند مســير، اعمال نفوذ كند و 
درصورت قطع جریان گاز در یكي از لوله ها توسط 
مخالفاني ماننــد اوكراین، مســيرهاي جایگزین 

داشته باشد.

چرامركلازنورداستريم2حمايتميكند؟
موافقت با این پروژه بخشي از سياست فراگيرتري 
است كه براساس آن، اروپا باید با چين و روسيه وارد 
تعامل تجاري شود تا در مواقع الزم، بتواند روي پكن 
و مسكو اهرم فشار داشته باشد و تنها به تحریم ها 
متكي نباشــد. از نظر موافقان، این طرح روســيه 
را بيشتر از گذشته مســئوليت پذیر 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 دالیل محيط زیستي 
براي حمایت از این پروژه دارند. این پروژه همچنين 

امنيت انرژي آلمان را تامين خواهد كرد.

مخالفانچهكشورهاييهستندوچهميگويند؟
آمریكا و بيشتر كشــورهاي اروپایي به جز آلمان و 
فرانسه مخالف این پروژه هســتند. آنها مي گویند 
دقيقا به همان دليل كه روسيه از این پروژه حمایت 
مي كند، مخالف آن هستند. از نظر آنها، این پروژه 
باعث افزایش نفوذ روســيه در اروپا خواهد شــد. 
در آمریــكا، مخالفت با این پــروژه، یكي از معدود 
همكاري هــاي فراحزبي اســت و هــردو حزب با 
آن مخالف هســتند. هم دولت باراك اوباما با این 
پروژه مخالف بود و هــم دونالد ترامپ و جو بایدن، 
نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري مخالفت خود 
را اعالم كرده اند. از نظر مخالفــان، این كار اجماع 
عليه روسيه در پي حمله به اوكراین را بي اثر مي كند. 
حتي برخي ســناتورهاي جمهوریخواه پيشــنهاد 
داده اند كــه تحریم هاي ثانویه عليه شــركت هاي 
آلماني همكار با ایــن پروژه درنظر گرفته شــود. 
عالوه بر نگراني هاي ژئوپليتيك، آمریكا به توسعه 
صادرات گاز طبيعي مایع خود به اروپا عالقه نشان 
داده و طبيعي اســت كه مخالف صادرات مستقيم 
گاز روسيه به اروپا باشد. 8كشــور اروپاي شرقي، 
طرحي را براي مقابله با این خط لوله ارائه كرده اند 
و اینگونــه مطرح كرده اند كه اتمــام آن، آنها را در 
مقابل باج خواهي روسيه در حوزه انرژي آسيب پذیر 
مي كند. ایتاليا هم دالیل خود را دارد و معتقد است 
كه صادرات مستقيم گاز روســيه به آلمان، باعث 

افزایش نفوذ برلين در اتحادیه اروپا خواهد شد.

افزایش جمعيت جوان آمریكا، انتخابات ریاست جمهوري سال2020 را 
از انتخابات سال هاي دیگر متمایز كرده است. امسال نخستين سالي است 
كه تعداد افراد واجد شــرایط رأي دادن زیر 40سال - به ویژه متولدین 
ســال هاي 1981 تا 1996 یعني 24 تا 39ساله ها- بيشتر از متولدین 

سال هاي 1946 تا 1964 )56 تا 74ساله ها( است.
به نوشته مجله اكونوميســت افرادي كه اكنون باالي 56سال دارند، از 
دهه1990 پاي ثابت صحنه هاي سياسي این كشور بودند و بيشترین 
رأي را به صندوق انداختند، اما نســل 56 تا 74ساله ها از سال2019 
جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین گروه جمعيتي آمریكا از دست داد و 
این عنوان را به نسل 24 تا 39ساله ها واگذار كرد. سال گذشته ميالدي 
جمعيت 23 تا 38ساله ها 72ميليون نفر بود؛ یعني 500هزار نفر بيشتر 
از 55 تا 73ساله ها. در سال2019 براي نخستين بار 51درصد جمعيت 
كشور آمریكا را جوانان تشكيل دادند؛ آماري كه در سال2010، فقط 
41درصد بود. كارولين دویت، یك فعال سياسي معتقد است: »افراد 20 
تا 39ساله امسال 40درصد رأي دهندگان را تشكيل خواهند داد و بيشتر 
رأي ها را این گروه به صندوق هــا مي ریزند.« روند وزن گيري جمعيت 
جوان در آمریكا شتابان و سریع بوده  اســت. در انتخابات ميان دوره اي 
ســال2010 تعداد متولدان قبل و بعد از 1946 كه رأي دادند دو برابر 
جمعيت جوان بود. این نسبت در ســال2014 هم برقرار بود. تا اینكه 
4سال بعد در انتخابات ميان دوره اي 2018 جمعيت جوان بر جمعيت 
ميانسال و سالخورده پيشــي گرفت. از آنجا كه هميشه جوانان آمریكا 
معروف به بي تفاوتي سياسي بوده اند، تأثير انتخاباتي این تغيير جمعيتي 
تاكنون مسكوت مانده بود، اما به نظر مي رسد امسال معادالت كمي تغيير 
كند. جمعيت جوان آمریكا از نظر دیدگاه و نژاد با نسل هاي قبل تفاوت 
دارند. دغدغه این گروه عموما مشكالت روز مانند تغييرات آب وهوایي 
و تبعيض عليه سياهپوستان است. همچنين از آنجا كه جوانان تجربه 
بحران هاي اقتصادي به ویــژه بحران اخير كرونا را داشــته اند، تمایل 
بيشتري به بيان درخواســت محدود كردن سياست هاي سرمایه داري 
دارند. بيشتر معترضان تبعيض نژادي كه در ماه هاي گذشته به خيابان ها 
آمدند، در دهه20 سن خود هســتند. متوسط سن اعتراض كنندگاني 
كه از اواســط  ماه ژوئن2020 )اواخر خرداد99( در شهر  پورتلند  ایالت 
 اورگان  - از مناطقي كه بيشترین درگيري را داشت - دستگير شدند، 
28سال بوده است. آمار ابتالي جمعيت جوان آمریكا به كرونا به اندازه 
دیگر گروه هاي ســني نبوده، اما این گروه از عواقب آن لطمه بيشتري 
دیدند. بيش از نيمي از جوانان 18 تا 29سال طي  ماه آوریل )فروردین 
و اردیبهشت99( یا كارشان را از دســت دادند یا دستمزدشان كاهش 
قابل توجهي پيدا كرد یا اعضاي خانواده  شــان این مشكالت را تجربه 
كردند. براساس آمار مؤسسه تحقيقاتي پيو، 53درصد فارغ التحصيالن 
دانشگاهي باورهاي خود را به دمكرات ها و 40درصد به جمهوریخواهان 

نزدیك مي دانند.

بغداد،نگرانقدرتگيریپيشمرگههياهويدوبارهدردريايبالتيک
 تالش براي ترور الكسي ناوالني، منتقد سرشناس پوتين، اعتراض ها به اجراي پروژه 
خط لوله انتقال گاز روسيه به آلمان از طریق دریاي بالتيك را بار دیگر زنده كرده است

 حجم زیاد كمك هاي تسليحاتي آمریكا به نيروهاي پيشمرگه در اقليم كردستان
نگراني سياستمداران در پایتخت را به دنبال داشته است 

ده ها هزار نفر از تایلندی ها در بزرگ ترین اعتراضات 
طی سال های گذشــته به خيابان ها آمده و خواستار آسيا

محدودسازی اختيارات پادشاه و بركناری رهبر سابق 

روزنامهالعربیالجديددرصفحهاول
خودبهمرگروثگينزبرگ،قاضیارشد
ديوانعالیآمريكاوتاثيرآنبرتحوالت
پيشرویاينكشــورپرداختهاست.به
نوشتهاينروزنامه،اكنونفضابرایاعمال
قدرتبيشــتردونالدترامپدرنهادهای
قضايیآمريكافراهمشدهاست؛آنهم
درحالیكهویدررقابتهایانتخاباتی
نسبتبهجوبايدن،نامزدحزبدمكرات
عقبماندهوازآيندهجايگاهخوددرقدرت
احساسنگرانیمیكند.گينزبرگپيش
ازمرگشوصيتكردهبــودكهانتخاب
جانشــينویبهبعدازانتخاباترياست
جمهوری13آبانموكولشود،بااينحال
امابهنظرمیرســدترامپباپشتيبانی
جمهوریخواهانسنابهدنبالاستفادهاز
فرصتوتعيينفوریجانشينگينزبرگ
درديوانعالیآمريكااست؛موضوعیكه
واكنشمنفیجوبايدنوبســياریديگر
ازچهرههایسياسیشــاخصآمريكارا
بهدنبالداشتهاســت.بهنوشتهالعربی
الجديد،ديوانعالیآمريكاوقضاتآن
درصورتوقوعهرگونهبحرانسياسیدر
اينكشوربعدازبرگزاریانتخابات،نقشو
جايگاهبسيارحياتیخواهندداشت.براين
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گينزبرگبهفصلــیجديددرتنشهای
سياسیآمريكاتاپيشازانتخاباتتبديل

میشود.

روزنامهالعربیالجديد]قطر[

روثگينزبرگ
مرگیكهترامپراراحتكرد

كودتاچيان از سمت نخست وزیری شدند. به گزارش رویترز، دربار اعتراضعليهسلطنتدرتايلند
تایلند واكنشــی به این اعتراضات و درخواست اصالحات نداشته 
است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی در این رابطه گفت: 
مردم می توانند اعتراض كنند اما آنها باید این كار را مطابق قانون و 

به شكل مسالمت آميز انجام دهند. 
 معترضان تایلنــدی كه در مقابــل دفتر نخســت وزیری تجمع 
كرده بودند، یك پالك طالیی  رنگ روی محوطه نزدیك آن نصب 
كردند كه روی آن نوشته اســت: »این كشور متعلق به مردم است 
نه پادشــاهی.« معترضان كه از 2 ماه قبل بــه خيابان ها آمده اند، 
خواستار اســتعفای پرایوث چان-اوچا، نخست وزیر هستند كه در 
ســال 2014 و در جریان كودتا به قدرت رسيد و سال گذشته در 
جریان انتخاباتی مناقشه برانگيز به ریاست دولت رسيد. در تایلند، 
سخن گفتن از اصالح نظام پادشاهی موضوعی حساسيت برانگيز 
است و منتقدان سلطنت با محاكمه و حبس طوالنی مدت مجازات 
می شوند. خبرنگاران رویترز برآورد كردند دست كم 30 هزار تن در 
اعتراضات شركت داشتند. سازمان دهندگان هم این تعداد را بيش 
از 50 هزار تن دانســتند و پليس هم رقم 18 هزار مشاركت كننده 

را اعالم كرد.

سياوشفالحپور
خبرنگار
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خيابان هایي هســتند كه تو از آنها گذشته اي، 
به رفاقت گذشــته اي، تاتي كنــان و قدم زنان 

گذشته اي و سال هاي سال بعد، وقتي 
ناگهان و بي هوا، ســر برداشته و آن 

خيابان را دیــده اي، تن دردمند و 
خسته اش را نگاه كرده و به یادش 
آورده اي، بــه عهدي نانوشــته 

ایســتاده اي و به آن جوردیگري خيره شــده اي. این شهر، 
خيابان هاي بسياري دارد كه به گریز از آنها رد شده اي، گاهي 
پياده بوده اي و گاهي به خروش و سوار بر خودرو از آنها عبور 
كرده اي. گاهي پي رفاقت بوده اي، گاهي در عاشقيت و گاهي 
سوگوار غمي ســنگين. خيابان هایي هستند كه هربار از آنها 
عبور مي كنيم، خواسته یا ناخواسته، ذهن پرسه گرد ما را به 
خاطراتمان ارجاع مي دهند. مسكين، سرگردان، شادمان یا 
غمگين. هر بار كه وارد شهر شوید، هر بار كه بخواهيد از این 
سو به آن ســو بروید، هر بار كه بخواهيد پياده یا سوار شوید، 
چشــمتان به خياباني مي افتد كه روزگاري در حال و هوایي 
دیگر از آن عبور كرده اید. گاهي شتاب داشته اید، گاهي آرام 
بوده اید. گاهي در گوشــه اي ایســتاده اید و به سكویي خيره 
شده اید كه سال هاي سال پيش آنجا انتظار كشيده اید و حاال 
با یادآوري آن روز و  ماه و ســال و آن ساعت هایي كه سپري 
شد و دیگر بازنخواهند گشت، فرســوده نفس كشيده اید تا 
براي ســودایي كه از ناخودآگاهتان بيرون خزیده راه نجات 
پيدا كنيد و آن ســودا را چون آهي سرد، راهي آسمان تهران 
كنيد. خيابان هایي هستند كه دیوار خانه هایش هنوز آجري 
اســت با رد اندكي از خزه و زنگار بر آجر و آهن در. خوب كه 
فكر كنيد آن خيابان ها را هم به یاد خواهيد آورد. تو روزگاري 
از آن خيابان ها نيز گذشته اي. ســال هاي سال پيش، وقتي 
پنجره ها هنوز رو به این خيابان ها باز مي شــد و باریكه هاي 
نور از شــاخه ها و برگ ها عبور مي كرد و روي پياده روها خط 
مي انداخت. وقتي كوچه ها آب و جارو مي شد و بوي نان تازه از 
فراز دیوارها مي گذشت. وقتي خانه ها ناودان و همسایه داشت، 
باران داشت و یاراني كه مي ایســتادند و به همدیگر صبح به 
خير مي گفتند. خيابان هایي هست كه درهاي باز خانه هایش 
سال هاست بسته شده اند، پنجره هاي چوبي اش فرسوده و آن 
انسان هاي نازنيني كه روزگاري پشت آن پنجره هاي باز زندگي 
مي كردند سال هاست در خاك شده اند. تو از آن خيابان ها نيز 
عبور كرده اي تا به خيابان هاي برج و بارو و بي روح امروز برسي. 
هواي این خيابان ها ســنگين اســت، جایي براي پياده روي 
ندارند، از زمين و آسمان ماشين و موتور مي بارد و درخت هایش 
جان ندارند، سبز نيستند، گرســنه اند. خانه هایش امروزي و 
غریبند. خاطره ندارند. این خيابان ها به بزرگراه مي رســند، 
بزرگراه هایش از شهر عبور مي كنند و به كوه و كویر و كشورهاي 
دیگر مي رسند. به آن سوي زمين. این خيابان ها انتها ندارند، 
رفاقت ندارنــد، در خاطر من و تو جــاي نمي گيرند. ما بنده 
خيابان هاي روشن و كوتاه و خانه هاي آشنایيم. هر بار پایمان 
به یكي از این خيابان ها مي رسد، مي ایستيم، مكث مي كنيم، 
به اطراف نگاه مي كنيم و به یاد مي آوریــم كه روزگاري پي 
رفاقتي از این خيابان گذشته ایم. آن لبخندها، آن حرف ها، آن 
پياده روي ها را به یاد مي آوریم و خيلي كه بتوانيم آه مي كشيم. 
ما آن خيابان ها را دوست داریم، ذهن مان از یادآوري خاطرات 
خسته نمي شود. ما مغازه هاي آن خيابان ها را دوست داریم و 
روایت شهر را محض بازگویي هميشه از آن خيابان ها شروع 
مي كنيم. تو این خيابان ها را دیده اي، در این خيابان ها زندگي 
كرده اي، خوب كه فكر كني آن خيابان ها را به یاد خواهي آورد، 
نشانه هاي آشنایش را خواهي شناخت و به خود، خواهي گفت: 

آري اینجا بود.
شهر با حفظ این نشانه ها زنده اســت، با یادآوري خاطرات و 
خيابان و شهر وقتي جایي براي ساختن خاطره مي شود كه 
بتواند نمادها و نشانه هاي آشنایش را حفظ كند. بتوانند تبدیل 
به جایي شود كه مردم پنجره هاي خانه هاي خود را رو به آن 
باز كنند تا باد در پرده ها بپيچد و نور نرم و مالیم صبحگاهي 
روي فرش خانه ها بيفتد. هر بار كه از خيابان و محله آشنایي 
رد مي شوم به یاد مي آورم كه روزگاري خيابان هاو كوچه هایي 
در این شهر بود كه مردمانش رسم رفاقت را به جا مي آوردند. 
راه عاشــقيت را مي دانســتند و غبار اگر روي برگ درخت 
خانه هایشان مي نشست، مي دانســتند چگونه غبار از برگ و 
شاخه بگيرند. ما از آن خانه ها و خيابان ها گذر كرده ایم، ما از 
خاطرات گذر كرده ایم و به یادآوري رسيده ایم و اكنون كه خانه 
تنها جایي براي خوابيدن اســت، هيچ خياباني برایمان آشنا 
نيست. ما ساكن خيابان هاي این شهر نيستيم، آواره ایم و آواره 

خيابان، آشنا نمي شناسد. شهر آشنا نمي شناسد.

* عنوان كتابي از بيژن نجدي

بنا بر دالیلــي، همه فكــر مي  كنند باید 
بدانند چگونه بنویســند. هيچ كس فكر 
نمي كند باید مثال چطــور پيانو بنوازد، 

اما وقتي صحبت از نوشتن مي شود، 
انگارحتما باید بدانيم كه چگونه 
این كار را انجام مي دهند. فرض 
كنيد شما تار یا سه تار خریده اید 

و مي خواهيد براي اولين بار از آن اســتفاده كنيد. شــروع 
مي كنيد به ســه تار زدن. وقتي مي بينيــد نمي توانيد مثل 
حسين عليزاده ســه تار بزنيد، باید  شــگفت زده یا افسرده 
شــوید؟ یا مثال پيانو خریده اید و براي اولين بار مي نشينيد 
 پشت آن. وقتي مي بينيد نمي توانيد مثل آرتور روبينشتاین 
بنوازید، باید نااميد شوید؟ بر فرض اینكه شما موسيقي هم 
زیاد گوش كرده اید، دليل نمي شود بتوانيد بنوازید و خوب 
هم بنوازید. در نوشتن هم وقتي كارتان مثل بهرام صادقي، 
هوشنگ گلشيري، صادق چوبك یا حتي نویسنده هایي در 
ژانرهاي دیگر مثل امير عشيري نيست، نباید رنجيده شوید 
كه چرا داستان خوبي ننوشته اید. چرا نتوانسته اید اثري مثل 
مردي با كراوات سرخ گلشيري، گيله مرد بزرگ علوي، سراسر 
حادثه بهرام صادقي، اندوه گرد محمدعلي علومي یا پيراهن 
زرشكي چوبك بنویسيد. حاال بدتر از همه اینها وقتي است 
كه تقصير را به گردن خودتان بيندازید و خودتان را به خاطر 
اینكه داستانتان را به بهترین شــكل ننوشته اید، سرزنش 
كنيد. بعد از آن هم ممكن است چيزي از درون شما بگوید 
تو نمي تواني بنویســي و هيچ وقت هم نمي تواني نوشتن را 

ادامه بدهي.
مي دانيد چرا همه این اتفاق هاي وحشتناك و البته مضحك 
و شاید هم غمبار براي شما كه قرار است داستان بنویسيد، 
مي افتد؟ چون شــما فقط سعي كردید داســتاني كوتاه و 
دوصفحه اي بنویسيد و آن هم به بهترین و كامل ترین شكل 
ممكن؛ اما حتي طرح اوليــه آن را هم روي كاغذ نياوردید و 
حتي دو سطر اولش را هم ننوشتيد و مدام با خودتان كلنجار 
رفته اید كه باید بهتر از نوشــته فالن نویسنده باشد یا باید 
اینطور بنویسم و آنطور باشد. درواقع شما خودتان را اسير 

»بایدها« كرده اید. نباید اسير بایدها شد.
جنيفر بارتلت مي گوید: »افراد متعددي را مي شناسم كه فكر 
مي كنند كارشان وحشتناك است. مدام به خود شك دارند و 
به شدت دلواپس نتيجه كارشان هستند... از بين كساني كه 
به خوبي آنها را مي شناسم، خيلي كم شنيده ام كه بگویند از 
كارشان راضي هستند و از دید خود كار قابلي ارائه كرده اند. 
معموال مي شنوم كه مي گویند افتضاح است، فاجعه است. با 
این نوشته چه كار كنم؟!« درواقع بارتلت مي گوید: نویسنده 
نباید خودش را اســير بایدها كند. بلكه ابتدا  باید بنویسد و 

نخواهد هم با كسي در نوشتن مسابقه بدهد.

من بامــدادم ســرانجام؛ 
مجموعه مقاالتــي درباره 
احمد شاملو، شاعر، مترجم 
و فرهنگ نویس نامدار است 
كه به خواســتاري سعيد 
پورعظيمي از ســوي نشر 
نو منتشر شــده است. این 
كتاب 7 فصل دارد؛ »شعر 

رهایي است«، »كارنامه بامداد«، 
»خاطره نزدیك قرن ها«، »زبان و جهان شفاهي«، 
»بالغت محاورات«، »بادیه در كف« و »نگراني هاي 
شــاعر«. هيچ وجهي از جوانب متعدد فعاليت هاي 
شاملو در این كتاب مغفول نمانده و به تفصيل درباره 
زندگي و شخصيت و شعرها و ترجمه ها و كتاب كوچه 
و داستان ها و روزنامه نگاري او و حتي سخنراني پرسر 

و صدایش در بركلي آمریكا سخن گفته شده است.
فصل نخســت كتــاب حاضــر، شــامل مقاالتي 
دربــاره شــعر شاملوســت؛ فصــل دوم نگاهي 
به شــخصيت یا كارنامه فرهنگي اوســت؛ فصل 
سوم خاطرات دوســتانه اســت؛ در فصل چهارم 
محققان فرهنگ عامه به نقد و بررسي كتاب كوچه 
پرداخته اند؛ در فصل پنجم، ترجمه هاي او بررسي 
شده اســت، در فصل ششم كه شــامل یك مقاله 
است داستان هاي او بررسي شــده و فصل پایاني 
به ســخنراني بحث برانگيزش در دانشگاه بركلي 
اختصاص دارد. در بخشــي از كتاب درباره شاملو 
نوشته شده: »محبوبيت رشك انگيزش به تنهایي 
نه مرهون شــعرش بود، نه روزنامه نگاري اش، نه 
ترجمه هایش، نه كار بزرگش در كتاب كوچه و نه 
جایگاهش در مقام پرچمدار روشنفكري معترض 
ایران؛ او آميزه اي از همه اینها و چيزي بيشتر بود. 
ســيماي باشــكوه و منحصربه فردش نيز در این 
محبوبيت مؤثر افتاد، همچنان كه صداي پرطنين 
و سيگارســوخته اش جماعتي انبوه را شيفته خود 
كرد؛ حتي رگبار بي امان توهيــن و اتهام از طرف 
رقيبان و مخالفانش پر كاهي از ابهت او كم نكرد و 

از قضا به محبوبيت افسانه اي اش افزود.
او همواره یك جســت وجوگر و آزمونگر باقي ماند. 
پاسداشت كرامت و ارزش هاي انساني، هرگز خسته 
نشدن و به قله هاي فتح  شــده بسنده نكردن شاید 

بزرگ ترین آموزه و ميراث او باشد.«
نشر نو به تازگي، كتاب »من بامدادم سرانجام« را با 
زیر عنوان »مجموعه مقاالتي درباره احمد شاملو« به 

بهاي 162هزار تومان منتشر كرده است.

یكي از ســتاره هاي درخشــان آســمان موسيقي 
دستگاهي ایران  كه به واسطه آثار ماندگارش هيچ گاه 
خاموشي نداشته و ندارد پرویز یاحقي، آهنگساز و 
نوازنده زبردست ویولن است. او را بسياري از مردم 
به آهنگســازي قطعه »بيداد زمان« )به رهي دیدم 
برگ خزان...( با ترانه سرایي بيژن ترقي مي شناسند. 
اما اهالي موسيقي او را به واسطه بداهه نوازي هایش 
مي ســتایند. در بداهه نوازي، نام او و حسن كسایي 
و جليل شــهناز یادآور مثلث طالیــي بداهه نوازي 

موسيقي دستگاهي ایران است. براي روشن شدن ميزان مهارت او بد نيست بدانيم 
كه او از كودكي در محضر مرتضي محجوبي، علي اكبر شهنازي و ابوالحسن صبا، نت 
به نت موسيقي را مشق كرد تا جایي كه در 9 سالگي در رادیو به نوازندگي پرداخت. 
براي آنهایي كه فقط شنونده موسيقي هستند، شرح علت دشواري نوازندگي ویولن 
به ویژه نوازندگي ویولن در موسيقي دستگاهي ممكن است جالب باشد. نواختن 
این ساز، به واسطه اینكه پرده ها و نيم پرده هایش مانند دیگر ساز هاي زهي نيست 
و فاقد پرده بندي روي دســته )fingerboard( اســت، به گوشي پرورش یافته 
نياز دارد. این موضوع در موسيقي دستگاهي دشوارتر نيز مي شود. تقسيم بندي 
پرده هاي موسيقي كالسيك شامل پرده و نيم پرده است كه در موسيقي دستگاهي 
شامل ربع پرده نيز مي شــود. بنابراین، با كوچك ترین اشتباه در انگشت گذاري 
)حتي به اندازه یك یا دو ميلي متر( صدایي ناكوك یا به قول موزیسين ها فالش یا 

فالس از ساز ساطع مي شود.
 پرویز صدیقي پارسي)مشهور به پرویز یاحّقي( )زاده 31 شهریور 1314- 
درگذشته 13 بهمن 1385( 

همزمان با اجراي نمایش 
»اودیســه2020« در 
نشســت  تئاترشــهر، 
هم اندیشــي پيرامــون 
ایــن نمایــش و كتاب 
 اودیســه برگزار شــد. 
به گزارش همشهري، در 

این نشست در دومين شــب از مجموعه برنامه »شب هاي گلفام« 
برگزار شد و آرش دادگر )كارگردان نمایش اودیسه2020(، امين 
طباطبایي )نویسنده نمایشنامه اودیســه2020(، عمار عاشوري 
)بازیگر نمایش( و آریــو راغب كياني )نویســنده و منتقد( حضور 
داشتند. نشســت با گپ وگفت درخصوص ادبيات یونان باستان در 
قرن هفتم و هشتم پيش از ميالد آغاز شد. سپس امين طباطبایي 
به صحبت درباره نگارش نمایشنامه براســاس متن اودیسه هومر 
پرداخت و در ادامه نوبت به آرش دادگر، كارگردان نمایش رســيد 
كه بعد از مقدمه اي در باب تخيل و قصه گویي در نمایش به پروسه 
شــكل گيري نمایش اودیســه2020و ارتباط آن بــا كتاب هومر 

پرداخت. 
در ادامه عمار عاشــوري، بازیگر نمایش نيز از سختي هاي بازي در 
نقش ملوان گفت و دومين شب از »شب هاي گلفام« كه به بررسي 
كتاب و نمایش اودیسه اختصاص داشت به پایان رسيد. این برنامه با 
همت انتشارات علمي وفرهنگي، هر هفته با بررسي یكي از كتاب هاي 
چاپ شده این مجموعه با حضور نویسندگان، مترجمان، منتقدان و 

هنرمندان صاحب نام برگزار مي شود.

  تأمالتيدرتتّبعاِتمونتني
نشســت هفتگــي شــهر كتاب، 
سه شنبه اول مهر ساعت 11 صبح 
به »تأّمالتي در تتّبعاِت مونتني« 
اختصــاص دارد كه با ســخنراني 
مسعود زنجاني به صورت مجازي 
برگــزار مي شــود. به گــزارش 
همشهري، ميشل اِیكم دومونتني 
1592 - 1533(، فيلســوِف  (
تردیدگرا و ادیِب فرانســوي عصِر 
رنسانس و نویسنده كتاب مقاالت 

- تََتبُّعات»Essays«، فلسفه را »هنِر خوب زندگي كردن« مي داند. 
شيوه نگرشي مونتني بيش و پيش از هر چيز وفادار به زندگي است، 
چنان كه شيوه نگارشــي او، در بيان ژرف ترین  مضاميِن اندیشگي، 
به ساِن زندگي ســاده و بي پيرایه اســت. براي زندگي كردن آن را 
بخوانيد. « عالقه مندان مي توانند این نشست را از اینستاگرام این 
مركز به نشاني Instagram/bookcityculturalcenter به طور 

مستقيم پيگيري كنند.

داوودپنهانينقد و نظر
روزنامه نگار

 فوت و فن 
نوشتن )1(

فرزامشيرزادي
داستان نویس و روزنامه نگار

دریچهویترین

فلوريدا: آموزگار هاي مــدارس در آمریــكا طي بيانيه 
مشتركي اعالم كردند پس از برگزاري كالس هاي آنالین 
 متوجه رفتار هاي نامناسب والدین دانش آموز ها شده اند. 
به گزارش اي بي سي، در این بيانيه آمده است كه آموزگار ها 
برخي از والدین را مشــغول مصرف نوشيدني هاي الكلي، 
پوشش هاي نامناســب و رفتار هاي خشونت آميز با دیگر 
اعضاي خانواده دیده اند. آنها از مســئوالن قضایي آمریكا 

خواسته اند تا در این مورد چاره اي بيندیشند.

لندن: پس از بررســي 442جسد و اســكلت وایكينگ ها 
توسط دانشــمندان و ثبت دي ان اي آنها مشخص شد بيش 
 از 6درصد مردم بریتانيــا داراي ژن وایكينگ ها هســتند. 
به گزارش سایت بریتانيایي مترو، این ميزان براي سوئدي ها 
به 10درصد مي رسد. یكي دیگر از یافته هاي جالب این تحقيق 
كه در مجله ســاینس  ژورنال نيچر به چاپ رسيده برخالف 
آنچه دانشمندان تصور مي  كردند، ميزان مو مشكي ها در ميان 

وایكينگ ها خيلي بيشتر از تصور آنها بوده است.

ســاحلعاج:جمع آوري اطالعات 30ســاله از اجتماع 
شامپانزه ها نشان مي دهد كه این حيوانات چنانچه در سن 
پایين والدین خود را از دست بدهند تا آخر عمر ناراحتي 
ناشي از یتيم شدن را به یاد دارند. به گزارش ایسنا، یكي از 
نظریه هاي دانشمندان درباره این ویژگي مربوط به ميزان 
شيردهي مادران آنهاســت. از آنجا كه شامپانزه هاي ماده 
تا  4سالگي فرزندشان به شيردهي ادامه مي دهند ممكن 

است مشكالت شامپانزه هاي یتيم از این بابت باشد.

نيويورك:پس از اینكه براي بسياري از مسافر هاي هواپيما 
این پرسش مطرح مي شد كه چرا مزه غذا ها و نوشيدني ها 
در این وســيله نقليه متفاوت به نظر مي رسد دانشمندان 
علت آن را كشــف كردند. به گزارش یورونيوز، نتایج یك 
مطالعه نشان داد مزه هاي شيرین و شور حدود 30درصد در 
هواپيما كاهش مي یابد. علت این موضوع جداي از خشكي 
هوا در این وســيله نقليه به دليل افت اكسيژن موجود در 

خون سرنشينان  نيز هست.
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دوبارهازهمانخيابانها*

منبامدادمسرانجاماسيربايدهانشويد!

پرويزياحقي

نشستادبي»اوديسه«برگزارشد

كارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور گفت: سهم اشتغال زنان ایران در مقایسه 
با بسياري از كشورهاي جهان در سطح پایيني قرار دارد. به عنوان مثال سهم اشتغال زنان 
در سنگاپور در سال1997 حدود 41درصد، در تایلند 42درصد و در ایران حدود 12درصد 
است. عليرضا اميني افزود: زنان در مقایسه با مردان از فرصت هاي شغلي كمتري برخوردارند 
كه این مشكل مي تواند از طریق افزایش سطح تحصيالت و مهارت، تغيير نگرش هاي حاكم 
بر جامعه و تغيير قانون كار تخفيف یابد. وي افزود: در سال1365 تعداد شاغالن زن به حدود 
977هزار نفر و سهم اشتغال زنان به حدود 8.8درصد كاهش یافت. این در حالي است كه 
تعداد شاغالن مرد حدود 2 ميليون و50هزار نفر افزایش یافته كه به معناي جایگزیني نيروي 

كار مرد به جاي نيروي كار زن است.

20 سال پيش 
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ادامهاز
صفحهاول

وجود چنيــن نيرویی در جامعــه باعث توليد اعتمــاد به نفس و 
خودباوری در جوانانی شــد كه در نبردی از حيــث تكنولوژیك 
و نظامي نابرابر بتوانند با تكيه بــر آرمان ها و نيروی جمعی خود، بــه درجه ای از اعتماد 
به نفس، خودباوری و خالقيت دســت پيدا كنند كــه به رغم نابرابری ســخت افزاری 
ميهن عزیزمان را ســربلند از این هنگامه ســخت بيرون آورد. نيروهای جوان ما در این 
ميدان های نبرد كارآزموده شــدند و هر جا مشــكلی در كشــور پيش می آمد با اتكا به 
همين حس تعلق جمعی، روحيه فداكاری، جوانان پر انرژی، آرمانگرا و آزموده شــده در 
شرایط جنگی  كشور  توانست بر آن مشــكالت غلبه كند. بی آنكه در پيوندهای استوار 
ميان اقشــار مختلف جامعه خللی به وجود آید. دفاع از ميهن با مشــاركت همه اقشار 
و اقوام و گروه های اجتماعی در كشــور پيــش رفت و به بازتوليــد ارزش های اخالقی و 
 انسانی در جامعه منجر شــد. ارزش هایی كه حفظ و تداوم آنها امروز رسالت همه ماست. 
ما امروز و در این شرایط دشوار تاریخی نيازمند فراخوان مجدد تجربه دفاع مقدس هستيم. 
تجربه ای كه در آن بخش های مختلف جامعه به دليل وجود ارزش های واالی انســانی و 
نظام تعلقات جمعی مشترك، برای دیگران دســت به فداكاری و ازخودگذشتگی زدند 
و موفق شــدند در نهایت ضمن تأمين امنيت همگان از ارزش های انقالب اسالمي دفاع 
كنند. آن روحيه مي تواند هر تهدیــدی را برای ما به فرصت بدل كنــد. ما بدون تقویت 
روحيه ایثار، از خودگذشــتگی و آرمانگرایــی، پيدا كردن ارزش ها و وجوه مشــترك و 
حداقلی كردن نقــاط اختالف، نمي توانيم احســاس امنيت پایــدار را ميان بخش های 
مختلف جامعه ببریم. ما باید یكدیگر را به رســميت بشناســيم و فرهنگی را كه حاضر 
اســت برای دیگرانی كه ضرورتا مثل ما زندگی نمي كنند و نمی اندیشند فداكاری كند 
تقویت كنيم. آنــان كه جان خود را در ایــام جنگ برای حفظ كشــورمان فدا كردند به 
سعادت و سالمت و امنيت همه مردم مي اندیشــند. روش و منش سردار واالمقام شهيد 
قاسم ســليمانی به خوبی گواه این منش اســت و البته حضور ميليونی مردم در مراسم 
تشييع ایشان، نشــان داد اقشــار مختلف مردم)با منش ها و روش های متنوع سياسی و 
اعتقادی( قدرشناس فداكاری كسانی هســتند كه خالصانه برای عموم ملت، ایثارگری 
می كنند.  امروز ما وظيفه داریــم راه آنها را ادامه دهيم. در غيــر این صورت و در صورت 
 گام برداشتن در مسير تنش ها و اختالفات بی پایان، هيچ یك احساس امنيت نخواهيم كرد.

»َوال تَناَزعوا َفَتفَشلوا َوتَذَهَب ریُحُكم.« فراخواندن و پيروی از منش شهدا، دریچه ای است 
برای حركت ما به سوی امنيت پایدار و ماندگاری كه در پایان جنگ از آنها برای ما به یادگار 

مانده است. یادشان گرامي و راهشان پر رهرو باد.

دفاعمقدس؛ايثارجمعيبرايدفاعازامنيت
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 اعتراض 
در سراسر ايران 

مجموعه اســنادي از تحوالت 25تير تا 30تير 1331نشان 
مي دهد تقريبا در همه شهرهاي ايران حركت هاي اعتراضي 
به عزل دكتر محمد مصدق از نخســت وزيري 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 تلگراف هاي اعتراضي از دماوند و قم 
و شــهرهاي ديگر در اعتراض به عزل مصدق و انتصاب قوام 

بازتاب داشته است.

سند

اولين ستاره
 سينماي نوپاي فارسي با فيلم »ولگرد« با مفهوم 
جوان اول آشنا شد و موفقيتي بي نظير را تجربه كرد

  سعيد مروتي  �����������������������������������������������������������������������
سينماي نوپاي فارسي پس از گذشت ۵سال از تولدش، با 
آزمون و خطا راه هاي مختلف جذب تماشــاگر را تجربه و 
امتحان مي كند� فعاالن سينماي فارسي به دنبال باز كردن 
پاي خانواده ها به سينما هســتند� كاري كه در آذر ۱۳۳۱ 
با فيلم »ولگرد« رخ مي دهد؛ ملــودرام تلخ اجتماعي كه 
جوان اول و قهرمان تراژيك دارد و با وجود پايان تلخش، 
آنقدر خوب مي فروشد كه ركورد گيشه فيلم هاي فارسي 
را مي شكند� اگر در »شرمسار« شــهرت دلكش به عنوان 
خواننده راديو،  عامل اصلي جذب تماشاگر است، در ولگرد، 
ظهور ناصر ملك مطيعي به عنوان جوان اول، تبديل به برگ 
برنده فيلم مي شــود؛ بازيگر جواني كه ۳دهه در سينماي 
ايران دوام مي آورد و با تمام فراز و نشــيب هايش محبوب 
مي ماند� مهدي رئيس فيروز، كارگردان ولگرد جواني ۲۱ساله 
است كه ابتدا براي نوشتن ســناريو براي مهندس بديع و 
شــريكش فضل اهلل منوچهري پا پيش  مي گذارد و به مرور 
از تهيه كنندگان مي خواهد كارگرداني را هم به او بسپارند� 
قرار بود جواني و خامي رئيس فيروز كارگردان، با تجربه و 
مهارت فني مهندس بديع )كه يكي از تهيه كنندگان 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)ملك مطيعي( 
جوان اول فيلم دل ســپردند و با او در تمام فراز و نشيب ها 
همراه شدند� تا پيش از ولگرد هنرپيشه ها شهرتشان را در 
عرصه هاي ديگر به دست مي آوردند و اول خواننده راديو يا 
بازيگر تئاتر بودند و بعد هر چيز ديگري� ولگرد اما مقدمه اي 
است بر حضور ناصر ملك مطيعي جوان، به عنوان هنرپيشه 
ســينما و جوان اول� قصه ملودرام فيلم در كنار هنرپيشه 
جذاب نقش اول، موفقيتي بي ســابقه در آن سال ها را به 

همراه مي آورد�
مهدي رئيس فيروز سناريويي مي نويسد و جلوي دوربين 
مي برد كه ظاهرا همه آنچه ســينماروي ايراني در ابتداي 

دهه۳0 مي پسندد را به همراه دارد�
 اين ماجراي ولگرد اســت: ناصر كه در اثر حادثه اي با پروين

 آشنا شده، با او ازدواج مي كند و در حالي كه تمكن مالي دارد 
توسط رفقاي نابابش آلوده به قمار مي شود و همه  چيزش را 
مي بازد� ناصر چنان به ته خط مي رسد كه ديگر روي ديدار با زن 
و فرزندش را ندارد� سال هاي طوالني در دوري و فراق سپري 
مي شود تا اينكه ناصر خانواده اش را پيدا مي كند، آن هم در 
شرايطي كه دخترش در آستانه ازدواج است� پروين ابتدا ناصر 
را به جا نمي آورد و بعد از آشنايي دادن همسرش هم برخورد 
گرمي با او نمي كند� ناصر با برداشتن عكس پروين، خانه را ترك 
مي كند و در شب حكومت نظامي اسير گلوله سربازان مي شود 
و جان مي سپارد� در انتها پروين، دختر و دامادش را نصيحت 

مي كند كه گرد ناراستي نگردند و قدر يكديگر را بدانند� 
بخشــي از اينكه ولگرد ملودرام اجتماعي ناميده مي شود 
به فصل حضور ناصر در خيابان در شــب حكومت نظامي و 
تير خوردنش از سوي سربازان بازمي گردد� ولگرد محصول 
دوران نخست وزيري دكتر مصدق اســت� التهاب جامعه 
ايراني و درگيري مدافعان مصــدق و دربار و رخدادهايي 
چون ۳0 تير ۱۳۳۱، بعدها از ســوي نســلي كه ولگرد را 
نديدند )همــه كپي هاي فيلم بر اثر آتش ســوزي از ميان 
رفت( ولي به تحليل ســينماي فارسي پرداختند به زمينه 
اجتماعي- سياسي ابتداي دهه۳0، مرتبط دانسته شد� از 
تير خوردن ناصر در شب حكومت نظامي و كشته شدنش، 
به عنوان بازتابي از شرايط اجتماعي دوران مصدق، ياد شد� 
منتقدان و روزنامه نگاران در زمــان اكران ولگرد و فضاي 
سياست زده آن دوران، اشاره اي به چنين رويكردي در فيلم 
نكردند� هرچند لحن فيلم را واقع گرايانه و نزديك به زندگي 
مردم ايران دانستند� سال۳۱ سينمايي نويسان به ستايش 
ولگرد پرداختند و از آن به عنوان تحولي در سينماي فارسي 
ياد كردند� اشــاره به تكنيك خوب فيلم در بيشتر نقدها 
در واقع ســتايش از مهارت فني مهندس بديع به عنوان 
فيلمبردار و مدير فني )و احتماال مونتور( بود تا رئيس فيروز 
جوان كه براي نخســتين بار كارگرداني را تجربه مي كرد و 
مثل بيشتر فيلمسازان دهه۳0، دانش فني چنداني نداشت� 
ادامه در صفحه ۲ ويژه نامه

شعر

اعالم جهاد
تأثير اعالميه آيت اهلل كاشاني عليه احمد قوام

وقتي احمد قوام در روز ۲۵تير۱۳۳۱ به جاي محمد مصدق نشست، آيت اهلل كاشاني به عنوان يكي از مهم ترين 
بازيگران سياسي آن ســال ها، اعالميه اي صادر كرد كه مهم ترين دليل قيام ملي ۳0تير و سرنگوني قوام عنوان 
مي شود� آيت اهلل كاشــاني گرچه از عنوان »اعالم جهاد« به صورت علني استفاده نكرد اما راه سرنگوني قوام را 
»جهاداكبر« دانست� در بخشي از اين اعالميه به شدت تند آمده است:»احمد قوام، عنصري كه در دامان ديكتاتوري 
و استبداد پرورش يافته 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 
گماشته اند� احمد قوام بايد بداند در ســرزميني كه مردم رنجديده آن پس از سال ها رنج و تعب، شانه از زير بار 
ديكتاتوري بيرون كشيده اند، نبايد رسماً اختناق افكار و عقايد را اعالم و مردم را به اعدام دسته جمعي تهديد نمايد� 
بر عموم برادران مسلمان من الزم است كه در اين راه جهاد اكبر، كمر همت بربسته و براي آخرين مرتبه به صاحبان 

سياست استعمار ثابت كنند كه تالش آنها در به دست آوردن قدرت و سيطره گذشته محال است«.

تازه نفس ها
 هوشنگ ايراني، احمد شاملو، 

سهراب سپهري، هوشنگ ابتهاج، 
 اسماعيل شاهرودي ازجمله شاعراني اند 

 كه در سال هاي رونق شعرنو، 
مجموعه هاي خود را منتشر مي كنند 

 مرتضي كاردر���������������������������������������������������
نتيجه گشايشي كه در ســال هاي پس از شهريور 
1320 پديد آمده است، فضاي باز سياسي اجتماعي 
و رونق گرفتن نشريات و به تبع آنها رونق جريان هاي 
ادبي اســت. هر چه به دهه 30 نزديك تر مي شويم، 
شمار نشريات ادبي بيشتر مي شود، حتي آنها كه چند 
شماره منتشر مي شوند. شاعران نوگرا نيز يكي پس از 

ديگري پا به ميدان مي گذارند.
در مجموع نزديك به 50 سال از نخستين حركت هاي 
نوگرايانه مي گذرد و بسياري چاره اي ندارند كه شعر نو 
را به رسميت بشناسند. شاعران جوان بسياري آزمون 
و خطاي خود را در شــعر نو آغاز كرده اند؛ شاعراني 
كه بســياري از آنها در ميانه هاي راه از مسير خارج 

مي شوند اما شماري از آنها نيز به منزل مي رسند.
در سال هاي 1330 و 1331 چند مجموعه شعر از 
شاعران جوان منتشر مي شود. هر كدام از اين شاعران 
آينده اي متفاوت در شعر نو پيدا مي كنند. سال هاي 
رونق و شكوفايي شعر نو ديري نمي پايد و به زودي 
2۸ مرداد 1332 مي آيد و يأس و ســرخوردگي را 

جايگزين اميد و نشاط و رونق ادبي مي كند.
چنيــن ام مــن:/ قلعه نشــيِن حماســه هاي پُر از 
تكبر/ ســم ضربه پرغرور اسب وحشــي خشم/ بر 
سنگ فرش كوچه 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 سال1330 منتشر 
مي كند. قطعنامه چند گام پيش تر از »آهنگ هاي 
فراموش شده« اســت. نمونه هايي كه احمد شاملو 
در 4شعر بلند مجموعه قطعنامه به دست مي دهد از 
آنچه بعدها به شعر شاملويي مشهور مي شود، روشن تر 
از گذشته است. او راه خود را پيدا كرده، هرچند هنوز 
تا شــاعر زبان آور ســال هاي آينده و عاشقانه هاي 
جاودانه شعر نو فارسي راه مانده است. احمد شاملو از 
تجربه هاي تازه و رفت و برگشت ميان شعر نيمايي و 
شعر سپيد و تجربه كردن شكل هاي 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 پايان ناپذير/ همچنان دست هاي جوينده 
را/ از فراز اقيانوس اضطراب ها صيد كن/ و همچنان 

چشمان مغروق را به درون صدف ها بران 
اين افسانه/ افســانه جزيره گمشده/ امواج اقيانوس 
بي آرام را به ســوي خود مي كشــد/ ديدگان سپيد 
جسدها/ به سوي او مي گردند/ و آن ساحل كوهستاني 
را/ كه افسانه يك واقعيت است/ پرستش مي كنند...« 
دوره دوم خروس جنگــي به محوريت هوشــنگ 
ايراني در سال 1330 منتشــر مي شود و هوشنگ 
ايرانــي در ســال هاي 1330 و 1331، 3مجموعه 
شعر منتشــر مي كند؛ »بنفش تند بر خاكستري«، 
»خاكستري«، »شعله اي پرده را برگرفت و ابليس 
به درون آمد«. هوشنگ ايراني در نوشته هاي خروس 
جنگي و شعرهاي خود آشــكارا با معيارهاي نيما 
مخالفت مي ورزد و شعر خود را نيز شعري متفاوت 
از شــعر نيمايي مي داند. اگر بخش هاي نامتعارف 
شعر هوشنگ ايراني، مثل اصوات غريب و سطرهاي 
بي معني را كنــار بگذاريم، او الگويي تازه در شــعر 
نو فارسي به دست داده اســت. اما جامعه ادبي شعر 
هوشنگ ايراني را به دليل غرابت يا شايد تهور بيش از 
اندازه او نمي پذيرد؛ اگرچه تأثير او بر طيف خاصي از 
شاعران تا سال ها بعد ادامه پيدا مي كند. در سال هاي 

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 مي افراشت/ 
وينك از خاكستري پوشــيده/ كز وي جز خموشي 
چشم نتوان داشــت/ مي چكد اشــك نگاهم تلخ/ 
مي چكد اشــك نگاهم نيز در آن جام زهرآگين/ كز 
شرنگ بوسه لبريز است/ وز فسوني تازه مي خواند مرا 

هر دم كه:/ »بازآ، اين چه پرهيز ست...«.
اميرهوشنگ ابتهاج )ه. ا. سايه( يكي از آغازگران خط 
اعتدال در شعر نيمايي است؛ وزن  عروضي درست و 

بي غلط، قافيه هاي بجا، كوتاه و بلندشدن مصراع ها 
به اندازه و نتيجه شعري گاه محكم تر و استوارتر از نيما 
يوشيج است. اما شعر سايه خيلي وقت ها در گفتمان 
سنتي اتفاق مي افتد يا خالقيت هاي تصويري و زباني 
فداي استحكام عروضي و ساختاري شعر مي شود. 
ســايه در ســال هاي بعد گاه و بيگاه به سراغ شعر 
نو مي رود و نمونه هايي از شــعري معتدل به دست 
مي دهد كه عموم مخاطبان را راضي مي كند اما وقتي 
جريان هاي پيشــرو مي آيند يا حتي وقتي شاعري 
مثل مهدي اخوان ثالث ظهور مي كند، درخشــش 
سايه كمرنگ مي شود. اصلي ترين وجه تمايز سايه در 
سال هاي بعد غزل هاي اوست اما در آن سال ها بيشتر 
شعر نيمايي منتشر مي كند. مجموعه »سراب« در 
سال1330 و مجموعه »شــبگير« در سال1332 

منتشر مي شود.
  

»غنچه اي هست كه شايد هرگز/ نشكفد.../ هست 
/ـ  نشناسد.../ عاشقي  سربازي كه مي جنگد./ با كه؟ـ 
هست كه از كويي او شب همه شب/ بگذردـ بگذرد.../ 
هست يك مرد كه او تيشه به دست از ره دور/ سوي 
شهر آيد/ آرام ايد.../ شمع افروخته هست كه خاموش 
شدهـ  مرده.../ چشمه اي هست كه خشكيده.../ بوسه 
:/ به لب هاي زني/ بوســه اي هست كه  خشــكيدهـ 

خشكيده ست...«.
»آخرين نبرد« نخســتين مجموعه شعر اسماعيل 
شاهرودي )آينده( است كه در سال 1330 با مقدمه 
مفصل نيما يوشيج منتشر مي شود. شعري كه گاه 
شبيه نخستين تجربه هاي نوگرايانه در قالب هايي 
مثل چارپاره اســت و گاه نيمايي. لكنت هاي او در 
شــعر به نمونه هاي ناموفق نيما شــبيه است. شعر 
اسماعيل شــاهرودي شعري اســت سياسي و گاه 
استعاري. مثل زندگي او دشــوار و نافرجام است. نه 
عموم مخاطبان مي توانند شعرهاي او را دريابند، نه 
مخاطبان حرفه اي تر در شعر او چيز چنداني مي يابند. 
شاهرودي شاعري است مشــغول آزمون و خطا كه 
برخالف شاملو يا سايه راه خود را پيدا نمي كند. در 
حقيقت شاعراني كه نيما ايشان را تأييد مي كند 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./ مي كنم، 
تنها، از جاده عبور:/ دور ماندند ز من آدم ها./ سايه اي از 

سر ديوار گذشت، / غمي افزود مرا بر غم ها.
فكر تاريكي و اين ويرانــي/ بي خبر آمد تا با دل من/ 

قصه ها 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!/ 
خنــده اي كو كه بــه دل انگيــزم؟/ قطــره اي كو 
 كه به دريا ريزم؟/صخــره اي 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 مي كند و پيش مي رود و هر چه زمان 
مي گذرد شعرهاي او فراگير مي شود. شاعر ـ نقاشي 
تصويرگرا كه تصويرهاي نخســتين شعرهاي او به 
شعرهاي نيما شبيه است و به مرور تمايز و تشخص 
خود را در زبان و تصوير مي يابد و يكي از 5شاعر بزرگ 
شعر نو فارسي مي شود. فاصله گيري سهراب از شعر 
نيمايي آرام است و تا آخر نيز وزن نيمايي را به طور 
كامل كنار نمي گذارد. ارزش ســهراب به تصويرها 
و تركيب هاي غريبي اســت كه به دســت مي دهد. 
مرگ رنگ نخســتين كتاب از هشت كتاب سهراب 
سپهري است كه در ســال 1330 منتشر مي شود. 
كتاب دوم »زندگي خواب ها« است كه در سال 1332 

به بازار مي آيد.
  

از 5 شاعري كه ذكرشان گذشــت 3 شاعر )احمد 
شاملو، اسماعيل شــاهرودي، هوشــنگ ابتهاج( 
شاعراني سياسي اند و دل سپرده به جريان هاي چپ 
و حزب توده. تا سال ها نيز به عنوان شاعران جريان 
چپ شناخته مي شــوند، هرچند به مرور شعرشان 
را از افتادن در دام چپ گرايي صرف نجات مي دهند.

 مصطفي شوقي  �����������������������������������������������
فاصله ناجي ايران تا خائن به ملت و آزادي تنها 7سال 
بود. احمد قوام كه در چهارمين دوره نخست وزيري اش 
توانسته بود در يك شطرنج سياسي با استالين به برتري 
برسد و آذربايجان را از زير سلطه تجزيه طلبان نجات 
دهد در روز 25تيــر 1331تصميمي گرفت كه براي 
 هميشه به عمر سياسي اش پايان دهد؛آن هم با بدنامي. 
بعد از سلســله موفقيت هاي ملي محمد مصدق در 
نهادهاي بين المللــي 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 كرد. 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 مي بردند و به همين دليل احمد قوام را كه چند 
روز پيش از اروپا به ايران آمده بود به عنوان جانشين 
مصدق برگزيدند. شاه خيلي زود قبول كرد و فرمان به 

مردم در خيابان 
30تير 1331روز نمايش قدرت اراده ملي بود 

ملك خود در حومه تهــران در احمد آباد رفت و قوام 
در خانه اش مستقر شــد. در چنين شرايطي يكباره 
آيت اهلل كاشاني به عنوان رهبري مذهبي – سياسي كه 
از نفوذ زيادي در ميان بازار و برخي از گروه هاي سياسي 
برخوردار بود به مخالفت با قوام پرداخت و اعالم كرد 
كه اگر مصدق به منصب نخســت وزيري برنگردد او 
اعالم جهاد مي كند. گفته مي شــود كه تالش هايي 
براي مذاكره با كاشاني براي سكوت از سوي نيروهاي 
سياســي نزديك به دربار صورت گرفتــه كه با اصرار 
كاشاني بر مواضع خود به جايي نرسيد. آيت اهلل  كاشاني 
بعد از اين ماجرا اعالميــه اي صادر كرد كه بوي جهاد 
مي داد و به شــدت عليه قوام و سياست هاي او تاخت. 
در همه ايران بازار و دكان ها تعطيل شــد. در 29تير 
تظاهراتي بزرگ در اصفهان برگزار شده و سرويس هاي 
خدماتي عمومي نيز در اعتصاب به سر مي بردند. كانون 
اصلي درگيري در بهارستان و مجلس بود. تظاهرات در 
خيابان اكباتان به اوج رسيد و به سمت خانه قوام در 
خياباني كه در آن زمان موسوم به قوام السلطنه بود و 
بعدها سي تير نام گرفت امتداد  داشت. ارتش دست 
به كار شد و به ســوي تظاهرات كنندگان شليك كرد 
و گفته مي شود 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 2۸مرداد بازگشت. 
مجلس اعالم كرد كه او را عــزل و مصدق را دوباره به 
نخســت وزيري انتخاب كرده است. در غروب 30تير 
با پراكنده شــدن ارتش و شــهرباني كه به پادگان ها 
برگشــتند، تقريبا مردم و برخي از اعضاي گروه هاي 

سياسي شهر را اداره مي كردند.
30تير بعدها به عنوان 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 اين اتفاق رخ نداد.

قوام فرار كرد، مصدق اشك ريخت
بررسي روزنامه هاي موافق و مخالف در قيام 30تير 1331

روزنامه هاي دهه۲0و ۲ سال اول دهه۳0 شمسي تا كودتاي ۲8مرداد، در شرايط 
جنگي به سر مي بردند� بارها توقيف و دوباره انتشار مي يافتند� بسيار بي پروا 
بودند و شايد در تاريخ سياســي ايران يك بار در عصر مشروطيت و پيش از 
استبداد صغير و دوباره در دوران اشغال ايران توسط متفقين و خروج رضاشاه 
از ايران تا كودتا چنين مسئله اي تكرار شده است� تعدد و تكثر رسانه ها بسيار 
زياد بود و البته تيراژ برخي از اين روزنامه ها به ۳0هزار نسخه نيز مي رسيد 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 
۳0تير ۱۳۳۱روزنامه ها در فضاي بسيار آشفته و پرهيجان آن روزها خطاب و عتاب 
بسياري داشتند به صورتي كه گاهي وقتي ها تهديد به قتل و ترور مي كردند� يكي از 
اين روزنامه ها كه بسيار مورد توجه بود و البته بسيار داغ و تند مي نوشت، روزنامه 
»شورش« به مديريت كريم پورشــيرازي بود؛ روزنامه اي كه يك شعار داشت»من 
مردم ايران را به شــورش دعوت مي كنم«� روز ۲۵تير كه مصدق به دليل 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 به صورت امري اين 
ماجرا را با عنوان »پيشنهاد شاه« درج كرده بود كه در واقع پيشنهاد خودش بود و 

طعنه اي 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 مي تواند 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 نخست وزيري قوام و نطق نخست وزير را نيز درج كرده بود� تاريخ انتشار 
روزنامه يك روز قبل از ۳0تير است� روزنامه جهاد شرق، يكي از شعار هاي دهه بعدي 
رژيم پهلوي يعني »خدا- شاه – ميهن« را به عنوان كليشه انتخاب كرد كه نشان از 
خاستگاه سياسي آن دارد� اما وقتي قيام ۳0تير رخ مي دهد روزنامه »شاهد ايران« 
به مديريت محمد كاظم غني زاده در تيتري بزرگ مي نويســد كه قوام نيز بايد به 
سرنوشت رزم آرا دچار شود� معني اين تيتر، دعوت به كشتن نخست وزير بود كه البته 
بعد از قيام ۳0تير،قوام استعفا مي دهد و فرار مي كند� به نظر مي رسد كه نشريه شاهد 
ايران شماره اي فوق العاده را منتشر كرده چه آنكه در كليشه اي اعالم مي كند كه 
اخبار را تا ساعت 6بعد ازظهر روز ۳0تير بازتاب داده است� روزنامه »باختر امروز« اما 
به عنوان يكي از مهم ترين روزنامه هاي حامي نخست وزير محمد مصدق به مديريت 
حسين فاطمي از نزديكان او در فرداي ۳0تير گزارش كاملي همراه با عكس از وقايع 
قيام منتشر مي كند� باختر امروز به نقل از آيت اهلل كاشاني نوشت كه قوام برخالف 
قانون اساسي نخست وزير شده و فرمان شاه اشتباه كاري بوده است� همچنين شرح 
كاملي از درگيري و تظاهرات همراه با تصاويري از مجروحان و شهداي قيام ۳0تير 
نيز در اين روزنامه درج شده است� در يكي از تيترهاي باختر امروز آمده است كه 

مصدق در عزاي شهداي آزادي اشك ريخت� 

سينما

گزارش اول

نام قوام نوشت. جالب اينجاست كه قوام و شاه كدورت 
و دعوايي بزرگ در چند سال اخير با يكديگر داشتند 
به صورتي كه قوام بعد از ماجراهاي  راي اعتماد ندادن 
توسط مجلس در ســال 1326به حالت قهر از كشور 
به اروپا رفته و نامه نگاري هاي 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 ميانه اي نبود او در ميانه دعواي مصدق و 
شاه بر سر وزارت جنگ قرار گرفت و نخست وزير شد. 
قوام با ســخنراني بســيار تندي آمد كه سرفصل آن 
 اين جمله بود: »كشــتي بان را سياســت دگر آمد...« 
قوام در روز اول نخست وزيري خواستار انحالل مجلس 
و اختيارات ويژه شد و نيروهاي نظامي را در اماكن مهم 
دولتي در تهران گمارد. شرايط به صورت خاصي درآمده 
بود، فضاي كشور به شــدت ملتهب شد، به صورتي كه 
موجي از تلگراف از شهرستان به تهران در مخالفت با 
قوام و حمايت از دكتر محمد مصدق ارســال مي شد. 
تاسيسات نفتي جنوب اعتصاب كرد و كشور در آستانه 
يك تظاهرات بزرگ قرار داشــت. محمــد مصدق به 
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قديمي ترها آيت اهلل محمدتقي خوانساري را به نماز باران مي شناسند. جديدي ها هم 
آن قدر آيت اهلل خوانساري شنيده اند كه نمي دانند كدام به كدام است.

آيت اهلل ســيدمحمدتقي خوانساري همچون بيشــتر علماي هم عصر خودش از 
شاگردان آخوند خراســاني و ســيدصاحب عروه بود. او در جنگ جهاني اول، در 
درگيري ميان حكومت عثماني و انگليسي ها، طبق فتواي فقها به مبارزه با انگليس ها 
پرداخت. در آن زمان اگرچه علما دل خوشي از عثماني ها نداشتند اما هرچه كه بود 
دولت عثماني مسلمان را به انگليس ها ترجيح مي دادند. سيدمحمدتقي خوانساري 

در جنگ با انگليس ها اسير شد. او 4سال از عمرش را در سنگاپور به اسارت  گذراند 
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 به عنوان يكي از 
مشوق هاي شيخ عبدالكريم براي مهاجرت و تأسيس حوزه علميه قم ياد مي شود. بعد 
از وفات شيخ عبدالكريم حائري، رئيس حوزه علميه قم او در كنار سيدصدرالدين 
صدر و آيت اهلل حجت، به عنوان يكي از مراجع ثالث عماًل يكي از سه ستون اصلي 
مرجعيت در ايران شد. آيت اهلل محمدتقي 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 تالش هاي 

بسيار كرد، با اين همه آنچه بيش از همه آيت اهلل خوانساري را بر سر زبان ها 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 سال1322 خوانده شد. 
بسياري از مردم و حتي علما، به آيت اهلل هشدار داده بودند كه در صورت قرائت نماز 
و عدم بارش باران، از اعتبار او كاسته خواهد شد. آيت اهلل خوانساري ولي بي توجه به 
تمام هشدارها نماز باران را به همراه بسياري از مردم و علماي قم در محله خاك فرج 
قرائت كرد و طبق نقل هاي مختلف و از طرق مختلف، همان شب باران بسيار مفصلي 
بر شهر قم باريد؛ باراني كه لذتش حتي پس از وفات آيت اهلل در سال1331 هنوز از 

خاطره جمعي مردم قم و مومنان محو نشده است.

 از سنگاپور 
تا خاك فرج

آیت اهلل سيد محمدتقي خوانساري 
به دیدار معبود شتافت

چهرهاول

1331
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آگهی
تولد يك عاشقانه ناتمام

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

لرزش دل كوير
تقريبا يك چهارم جمعيت طرود بر اثر زلزله از دنيا رفتند

پي ريزي اقتصاد بدون نفت
دولت هر امكان براي تامين كسري بودجه را بررسي مي كند 

حقوق

اقتصادحوادث

حسنا مرادي �������������������������������������������������������������
 ساعت 11:44  روز جمعه بيست وســوم بهمن 1331، 
زلزله اي به بزرگي ۶/4 ريشــتر طــرود را لرزاند. طرود، 
روستايي سرسبز در دل دشــت كوير و از توابع شاهرود 
بود كه نخلســتان ها و باغ هاي انار و انجيــر آن معروف 
بود و حدود 32۰۰ نفر جمعيت داشــت. اطراف طرود تا 
چشــم كار مي كرد بيابان و كوير بود و گرماي نزديك به 
۶۰درجه آن در تابســتان، نمي گذاشت جنبنده اي زنده 
بماند. ســال هاي سال، طرود محل اســتراحت و اطراق 
كاروان هايي بود كه از جاده ابريشم مي گذشتند و به سمت 
خور و جندق مي رفتند. در آن روز فراموش نشدني، بيشتر 
مردهاي روستا در نخلستان ها و باغ ها مشغول كار بودند 
كه ناگهان گسل طرود كه از كنار روستا مي گذشت، لرزيد. 
عمق زمين لرزه كم بود و بيشتر خانه هاي روستا خشت و 
گلي بودند.به همين خاطر، همه خانه هاي روستا جز يكي 
)كه هنوز هم پابرجاست( كامال خراب شدند. ابر بزرگي 
از گردوخاك روستا را در برگرفته بود و تا ساعتي نخوابيد. 
۸۰۰ نفر از ساكنان روستا كه بيشترشان زن و بچه بودند، 
زير آوار ماندند و از دنيا رفتند. حدود ۶۰۰ نفر 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 برده بودند، 
ترجيح دادند كه در طرود بمانند. باالخره 2ســال بعد از 
زلزله، در ســال 1333، دولت ۹۰خانه روستايي در كنار 
ويرانه هاي طرود ســاخت و مردم در آنها به زندگي شان 

ادامه دادند.

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

بحران هاي ناشي از ملي كردن صنعت نفت درحالي هر 
روز ابعاد جديدي به خود مي گرفت 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، 
بي نظمي و نبود امنيت قضايي به ايستادگي دعوت كرد.

دولــت بــراي برون رفت از بحــران  اقتصادي ناشــي 
از تحريم هــاي نفتي، اجراي سياســت هاي مبتني بر 
»اقتصاد بدون نفت« را مدنظر داشت كه دكتر مصدق 
براي تحقــق آن برنامه ريزي كرد و آنهــا را با برخي از 
نمايندگان مجلس شــوراي ملي در دوره هفدهم نيز 
درميان گذاشــت. اين برنامه ها ۶محور 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.

دراين ميان دكتر مصدق، 2راهكار ديگر هم براي خروج 
از بن بست اقتصادي مدنظر داشت كه روي تحقق آنها 
حســاب ويژه اي باز كرده بود؛ فروش نفت به مشتريان 
جديــد و دريافت وام هاي خارجي. راهكار نخســت به 
سرانجامي نرسيد، چرا كه با تحريم ها و اولتيماتوم هاي 
سفت و ســخت انگليس به خريداران نفت ايران، عمال 

مشتري دســت به نقدي براي اين محصول جنجالي 
كشور يافت نمي شد. ازسوي ديگر پيگيري براي دريافت 
وام هاي خارجي نيز نتيجه اي نداشت،  چراكه تقاضاي 
وام 12۰ميليون دالري از آمريــكا و كمك23ميليون 
دالري از محل »اصل 4 ترومن« با كارشكني انگليسي ها 

رد شد.

ورزش
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هيچ ورزشي در تاريخ ايران، به اندازه كشتي رابطه عاشقانه اي با المپيك نداشته 
است. نخستين مدال ايران در المپيك را وزنه برداري گرفت اما از دومين دوره 
حضور ايران در المپيك،  اين كشتي بوده كه ايراني ها را به اميد مدال درگير 
بزرگ ترين جشن ورزشي دنيا كرده است. بعد از مدال مرحوم جعفر سلماسي 
در نخستين حضور ايران در المپيك لندن، اين بار نوبت كشتي گيران بود تا 
كاروان ايران را بي نصيب نگذارند. ناصر گيوه چي و غالمرضا تختي با نقره و علي 
ميرزايي، محمود مالقاسمي، جهانبخت توفيق و عبداهلل مجتبوي با برنز كشتي 
ايران را به عنوان يكي از قدرت هاي نوظهور المپيك به دنيا شناساندند و از آن 
زمان، انتظار تمام نشدني ايراني ها براي درخشش كشتي در المپيك آغاز شد.

ايران در المپيك 52هلسينكي در فنالند، با 22ورزشكار در 4رشته كشتي، 
وزنه برداري، مشت زني و دووميداني شركت كرده بود. عالوه بر كشتي، ايران 
در وزنه برداري هم 2مدال برنز گرفت كه يكي از آنها، شكار محمود نامجوي 
افسانه اي بود. اين رقابت ها يك سال بعد از بازي آسيايي دهلي نو برگزار شد 
و تعدادي از ورزشــكاران ايران در آن، در دهلي نو هم موفق به كسب مدال 

شده بودند.

»پس از 25 سال قرارداد شــيالت خاتمه مي يابد«؛ اين خبر كه در 
روزنامه هاي روز ۹بهمن 1331 منتشر شــد، از پيروزي تازه اي در 
زمينه ملي شدن خبر مي داد؛» شيالت شمال و حق ماهيگيري در 

درياي خزر به مردم ايران واگذار مي شود«. 
درست است كه بسياري ملي شدن نفت را مهم ترين اتفاق آغاز دهه 
3۰مي دانند اما شايد كمتر كسي بداند كه ملي شدن شيالت در روز 
12 بهمن 1331 دومين اقدام مهم در ملي شــدن بود. اين دومين 
امتياز مهمي به حساب مي آمد كه توسط دكتر مصدق لغو مي شد و 

به دنبال 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 ملي شدن 
شيالت گام مهمي در اعمال سياست موازنه منفي در برابر قدرت هاي 

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 شمالي اش محسوب مي شود، زيستگاه انواع ماهي هاي 
مهم درياي شور ازجمله تاس ماهي خاوياري است كه مرغوب ترين 
خاويار جهان را در شكم خود مي پروراند. زيستگاه اصلي اين ماهي 
ارزشمند كه سود صادرات آن به اندازه صادرات نفت است در يك سوم 
جنوبي درياي خزر يعني در آب هاي ســرزميني ايــران قراردارد و 
روس ها و جانشينان كمونيست شان براي 15۰ سال تا بهمن 1331 

مردم ايران را از صيد آن محروم كرده بودند.
نخســتين بار ارزش غذايي و مالي اين نوع ماهــي، در زمان صفويه 
موردتوجه روس ها قرار گرفت. ميخاييل رومانف، بنيانگذار پادشاهي 
تزاري رومانف ها، از آشــفتگي حاصل از مرگ شاه عباس تالش كرد 

بيشترين ســود را از بازرگاني در درياي خزر به دست بياورد. آلكسي 
جانشين او با تهييج قزاق هاي دره رود دن، آنها را از رود ارس رد كرد  و تا 
لنگرود پيش برد. در نهايت پتركبير به سوداي رسيدن به آب هاي گرم 
وارد روابط تجاري با ايران شد؛ روابطي كه در نهايت در دوران قاجار 
به دو جنگ بزرگ با روس ها و از دســت رفتن بخشي از خاك ايران 
انجاميد. طي اين جنگ ها كه با دو عهدنامه گلستان و تركمانچاي به 
پايان رسيد، 5۰ 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 روس ها واگذار مي شد. اين بند ضربه 
شديدي به ماهيگيري و بازار ماهي گيالن به خصوص رشت زد و آن 
را با ركودي شديد روبه رو كرد. با آغاز سلطنت محمدشاه، قائم مقام 
فراهاني تالش زيادي كرد تا اين بند از عهدنامه را بي اثر كند. اما قتل 
او باعث شد تا روس ها از فرصت استفاده كرده و نه تنها حق كشتيراني 
را حفظ كنند كه امتياز صيد در خزر را هم به مبلغ ۶5۰۰ تومان براي 
يكي از اتباع روس به اسم عبدل بگيرند. اين پيمان كه به پيمان عبدل 

معروف شد تا زمان به قدرت رسيدن ناصرالدين شاه ادامه داشت. در 
سال122۸ شمسي اميركبير پيمان عبدل را لغو و امتياز صيد را براي 

4سال به ميرزا ابراهيم خان دريابيگي واگذار كرد.
براســاس اجاره نامه، ابراهيم خان حق بهره برداري از آبزيان درياي 
خزر و رودخانه هاي بين آستارا و اترك را براي مدت 4سال به دست 
مي گرفت؛ اما از آنجا كه دريابيگي با كارشــكني روس ها مواجه شد 
از پرداخت قســط ها واماند، اميركبير با لغو قرارداد او، اين حق را به 
ميرزااسماعيل و محمد ولي بيك در ازاي 25 هزار تومان واگذار كرد.  
با مرگ اميركبير نيز اين قرارداد با نفوذ روس ها لغو و مناقشه اي تازه 
شروع شــد كه تا زماني كه ميرزا حسين خان سپهســاالر، كارپرداز 
سفارت ايران در تفليس بود و براي به دست آوردن امتياز بهره برداري 
از شيالت خزر تالش مي كرد، ادامه داشــت. سپهساالر در شهريور 
1235 در نامه اي به ميرزا آقاخان نوري، صدراعظم نوشت: »در باب 
اجاره شيالت هم كه به تفصيل نوشته بوديد، امر شيالت از طرف ديوان 
اعلي ضبطي است، اجاره اي نيست كه به تبعه دولت علّيه اجاره داده 

شود. عاليجاه ميرزا اسماعيل هم از جانب ديوان ضابط شيالت است«.
سپهســاالر در زمان صدراعظمي هم تالش زيادي كرد و در نهايت 

توانست حق بهره برداري از درياي خزر را براي 1۰ سال 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 به مدت 
5سال در ازاي 5۰هزار 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 حسين خان گرفت و آن را به 

كامران ميرزا- پسرش- واگذار كرد.
با كنار رفتن سپهســاالر، كامران ميرزا 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 ۶ســال به مبلغ 5۶ هزار تومان اجاره كرد. 
براساس شــرط دوم اين اجاره نامه، ليانازوف متعهد مي شد كه وجه 

خزر براي ايران 
این داستان ملي شدن صنعت شيالت است 

 تعدای از قهرمانان تيم ملی کشتی آزاد ایران در بازی های المپيک 1952 هلسينکی
از راست: مهدی یعقوبی، ناصر گيوه چی، توفيق جهانبخت، احمد وفادار، غالمرضا تختی، 

عباس زندی، حسين عرب
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مطبوعات ایران و جهان تحوالت اقتصادي ایران را دنبال مي کنند � یک دکه روزنامه فروشي در آبادان، سال 1331

بقایاي زلزله سال 1333 در طرود

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 پانزدهم ماه 
ژوئن و پانزدهم ماه 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 نمي كرد بايد تنزيل 
پس افتاده را از قرار توماني يكصد دينار، در هر ســال كارسازي كند.  
اجاره ليانازوف پايان نيافته بود كه ۶ ســال ديگر آن را تمديد كردند 
و او پذيرفت ســاالنه ۶ هزار تومان به بهاي اجاره بيفزايد. اين قرارداد 
 چندين بار تمديد شــد تا مــرگ ليانازوف در ســال1۹۰3 كه هنوز

3 سالي از قرارداد باقي مانده بود. در اين سال امين السلطان با گئوركي- 
پسر و وارث ليانازوف- قرارداد تازه اي 5 ساله بست، كه عالوه بر اجاره 

قبلي بايد هر سال هزار و نيم امپريال روسي اضافه، پرداخت مي شد.
ليانازوف پسر، پهنه اجاره خود را به دو بخش استرآباد و آستاراخان 
تقســيم كرد و صيد در بخش ماهي هاي خاوياري را در دست خود 
گرفت و به ماهيگيران بومي اعالم كرد كه تنهــا اجازه دارند ماهي 
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قانون ملي شدن صنعت نفت، تصويب و مصدق هم نخست وزير شده بود. ظاهرا بوي بهبود 
از اوضاع ايران مي آمد. ادبيات داستاني ايران هم كم كم داشت از حزب توده فاصله مي گرفت 
و نويسندگان راه خودشان را در فضاي سياسي و اجتماعي ايران پيدا مي كردند.بزرگ علوي 
با »چشم هايش« به نقطه اوج نويسندگي اش رسيده بود. چشم هايش، قصه رابطه عاشقانه 
نقاش مبارزي بود كه در تبعيد از دنيا رفته بود. راوي داستان، به عنوان شاهد جست وجوگر، 
در مسير جست وجويش براي كشف راز تابلوي نقاشي استاد، قدم به قدم چيزهاي جديدي از 
زندگي و مبارزات نقاش كشف مي كرد. شيوه روايت اين رمان، نو بود و حس تعليقي كه براي 

خواننده ايجاد مي كرد، تازگي داشت. شخصيت نقاش مبارز، تركيبي از كمال الملك، صادق 
هدايت و تقي اراني بود؛ تصوير زنده اي از بخشي از روشنفكران متعهد آن روزگار.»دختر 
رعيت« اثر محمود اعتمادزاده )به آذين( رمان ديگري بود كه در اين ســال چاپ شد. اين 
رمان، نخستين تصوير هنري از جنبش جنگل بود. قصه در گيالن سال هاي جنگ جهاني 
اول مي گذشت و روند شكل گيري جنبش جنگل را در كنار ظلم و ستم مالكان و حكومتي ها 
به مردم روايت مي كرد. به آذين، فضاي روستاهاي گيالن را به زيبايي روايت كرده بود و از 
اين منظر، مي توان كتاب او را، رماني اقليمي و روستايي هم دانست. مجموعه داستان كوتاه 
»زن زيادي«، نوشته جالل آل احمد، قصه هايي راجع به وضعيت زنان آن زمان بود. آل احمد، 
قصه زندگي روزمره و معمولي زنان طبقه متوسط به پايين جامعه را روايت مي كرد؛ زناني كه 

نه مانند زنان طبقه مرفه، سانتي مانتال و عاشق بودند و نه  سيه روز و بدبخت.در سال۱۳۳۱، 
نوراهلل خرازي )نوري( نويسنده تازه نفسي كه در آن زمان در آمريكا ساكن بود، مجموعه 
داستان »قوس و قزح« را چاپ كرد. اين مجموعه، 7داستان داشت كه همگي در نيويورك 
مي گذشتند و ديدي روانشناسانه داشــتند. اين كتاب را مي توان از نخستين نمونه هاي 
ادبيات مهاجرت دانست. رمان هاي تاريخي همچنان در صحنه ادبيات مردمي و همه خوان 
مي درخشيدند؛ »شب هاي بغداد« نوشته لطف اهلل ترقي از رمان هاي نسبتا خوب تاريخي 
آن سال ها بود كه قصه كشــتار برمكي ها و ماجراهاي پس از آن را روايت مي كرد. پيرنگ 
اين اثر، بر مبناي گره افكني و گره گشايي بود و برخالف بيشتر رمان هاي تاريخي آن زمان، 

چفت و بست خوبي داشت.
»چشم هايش« علوي، قصه اي رمانتيك را 

با زمينه اي سياسي روايت مي كرد

سال اميد

 داستان 

2و3صفحـــــــههاي گزارش ويژه

چگونه خياباني در تهران به نام پروفسور رولن نامگذاري شد به نام آقاي وكيلتهران

سد كرج  از ايده تا اجرا
بزرگترين پروژه آبی تهران با 5ميليون و 500هزار تومان بودجه آغاز شد

يک سال يک خبر

�������������������������������������������������������������������   احسان بهرام غفاری
 ابتداي سال۱۳۳۱، مطالعات گســترده اي براي ساخت يك سد روي 
رودخانه كرج و رســاندن آب آن به تهران شروع شــد. محل اين سد در 
2۳كيلومتري كرج تعيين شد و برآورد هزينه ساخت آن، 55ميليون ريال 
گزارش شد كه پولي بسيار زياد در زمان خود بود. اين طرح تا 2سال بعد در 
مرحله تحقيق ماند تا اينكه در مهرماه سال۱۳۳۳، بانك صادرات آمريكا 
مبلغ 50ميليون دالر را به ساخت اين سد تخصيص داد. در نهايت قرارداد 
ساخت سد كرج در مهرماه سال۱۳۳6 بين سازمان سد كرج به نمايندگي 

از طرف سازمان برنامه و شركت موريس نودمن آمريكايي به عنوان سازنده 
سد و مؤسسه هارزا به عنوان تهيه كننده طرح، نهايي شد. به موجب اين 
قرارداد، قرار بر اين شد كه طرف هاي آمريكايي، در مدت ۱۳70روز، سد 
را آماده بهره برداري كنند. سرانجام در روز سوم آبان ماه سال۱۳40، سد 
كرج به طور رسمي افتتاح شــد. طبق گزارش رسانه ها در روز افتتاحيه، 
ارتفاع اين سد ۱80متر، طولش در باال ۳90متر و ضخامت آن هم ۳0متر 
درنظر گرفته و همچنين براي ساخت آن مبلغ 4500ميليون ريال هزينه 

صرف شده است.

اولين ستاره ادامه

ادامه از صفحه اول
مهم ترين نقش و تأثير رئيس فيروز به عنوان كارگردان را بايد در نپذيرفتن 
نظر تهيه كنندگان براي استفاده از بازيگران مشهور و اصرار به حضور ناصر 
ملك مطيعي گمنام در نقش اصلي دانست. مهم ترين مطلب درباره ولگرد 
توسط طغرل افشار، سينمايي نويس شــاخص دهه۳0 نوشته شد كه 
بيشتر مطالبش درباره فيلم هاي ايراني انتقادي بود ولي اين بار با لحني 
مثبت سراغ نخستين ساخته رئيس فيروز رفته بود؛ »ولگرد فيلمي است 
كه براي نخستين بار در ميان فيلم هاي فارسي وجه تمايزي پيدا نموده 
و كمي جنبه هنري يافته گرچه ما نمي توانيم 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 مي كنيد 
كه آالم زندگي ما از آن سرچشمه مي گيرد ولي عمده ارزش و اهميت 
فيلم در تكنيك آن و به عبارت بهتر در تحولي اســت كه از لحاظ فني 
ايجاد شده است... .« )جهان سينما، ۱4 دي ۱۳۳۱( ولگرد از 26 آذر ۳۱ 
در سينماهاي هما و ديانا اكران مي شود و استقبال مردم از فيلم آنقدر 
چشمگير است كه 4 ماه بر پرده دوام مي آورد. فروش 400 هزار توماني 
ولگرد در اكران تهران، موفقيتي چشمگير نصيب سازندگانش مي كند. 
تهيه كنندگان )محسن بديع، ســرهنگ فضل اهلل منوچهري و جليل 
قديري( سود سرشــاري مي برند. رئيس فيروز به سرعت فيلم دومش 
)لغزش( را كارگرداني مي كند و جايگاه ناصر ملك مطيعي به عنوان جوان 

اول و ستاره سينما در همان گام اول تثبيت مي شود.
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»ساعت هشــت و نيم صبح امروز لوح مرمري  
كه روي آن به خط زرين نام »پروفسور رولن« 
نقش شــده بود در حضور آقــاي اميني كفيل 
شــهرداري تهران، روســاي ادارات و عده اي 
از محترمين در خيابان ســابق مــوزه ايران به 
ديوار عمارت شــركت ملي نفــت ايران نصب 
شــد.« اين لوح ســنگي كه پانزدهم شهريور 
۱۳۳۱ در خياباني چند متري منشــعب شده 
از ميدان مشق به ســمت خيابان سي تير و در 
كنار مــوزه و كتابخانه ملي ايران نصب شــد، 
هنوز در 68ســالگي اين اتفــاق در همان جا 
روي ديوار آجر قزاقي و قديمي شــركت سابق 
نفت ايران و انگلســتان و ســاختمان شماره 
۳ وزارت خارجه فعلي برقرار اســت ولي كمتر 
كســي مي داند 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 
دوره اي ســناتور و در دوره اي وزير دفاع دولت 
در تبعيد اين كشــور شــد. رولن بعد از پايان 
جنگ جهاني دوم يعني در ســال۱946 وزير 
دادگستري و ســال بعد رئيس مجلس سناي 
بلژيك و در سال۱948 براي وزارت دولت اين 
كشور انتخاب شد. اما در سال۱952، درست 
زماني كه پرونده شكايت شركت نفت ايران و 
انگليس در ديوان بين المللي دادگســتري در 
الهه مطرح شد، دولت ايران براي اعاده حيثيت 
خود به سراغ وكاليي رفت كه مي  توانستند از 
پرونده ايران دفاع كنند. گزينه اول پروفســور 
ژرژ سل بود كه در فرانســه حقوق بين الملل 
تدريس مي كرد و استاد دكتر مصدق نيز بود. 
اما ژرژ سل به بهانه اي 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 
۱9 خرداد۱۳۳۱ برگزار شــد. رياست هيأت را 
خود دكتر مصدق در دست داشت و مهندس 

كاظم حســيبي،  اهلل يارصالح، كريم سنجابي، 
مظفر بقايي،  دكتر محمد حســين علي آبادي، 
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 
تير ماه همين سال طول كشــيد، استدالالت 
خود را چنان مطرح كرد كه توانســت دادگاه 
بين المللي 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 2۳ نفر در 
اعتراض به استعفاي دكتر مصدق كشته شدند، 

يعني سي ام تير ۱۳۳۱. 
به دنبال اين ماجرا و بعد از بازگشت دكتر مصدق 
به نخست وزيري، 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 مي شــد، دستمزد 
ناچيزی برابر ۱500 ليــره 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 انگليسي ها، 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 
نصرت اهلل 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 بي پاياني كشيدند 
و از طــرف ديگر در انتهاي ايــن خيابان موزه 
ايران باستان قرار دارد كه عظمت ايران را ثابت 

مي كند و هر جهانگرد يا شــخص مبرزي كه 
به ايران بيايد از اين خيابــان عبور مي كند. به 
همين جهت خوشــوقتم كه از طــرف قاطبه 
اهالي ايران تلگرافي به آقاي پروفســور رولن 

مخابره مي كنيم.«
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 نسل هاي آينده اين ملت 
حق شناس زنده و جاويد خواهد داشت، مع هذا 
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 تهرانـ  نصرت اهلل 
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 خيابان هاي خوب تهران كند.

هرچند كمتر از يك سال بعد، اين خوش خيالي 
در كودتا رنگ باخــت، اما نام وكيلي كه از حق 
تاريخي مردم براي حفظ ثروت ملي اش دفاع 
كرد در خياباني در حاشيه بزرگ ترين گنجينه 

تاريخي ايران باقي ماند.

 

از خشم يعقوب ذوالقدر تا درايت  علي اصغر حكمت 
بناي جديد آرامگاه سعدي در سال ۱۳۳۱ افتتاح شد

ســعديه از همان روزي كه مورد خشــم و غضب »يعقوب 
ذوالقدر«، يكي از حكمرانان فــارس قرار گرفت، آرامش را 
به خود نديد. دوره اي آباد و آرام و دوره اي ويران و ناآرام بود. 
آرامگاه سعدي شيرازي تا به امروز و گذر از قرن هاي 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، »شمس الدين 
محمد صاحب ديواني« مقبره اي بر فراز قبر سعدي ساخته 
شد. كريم خان زند از راه رسيده بود و قصد آباداني داشت. او 
براي شماري از عرفا و بزرگان شيراز آرامگاه ساخته بود. وي 
در سال۱۱50 خورشيدي 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 ۱۳27 خورشيدي 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 علي اكبرخان قوام الملك شيرازي، 
سنگي بر مزار او گذاشته شد كه دور از گزند و خشم به امروز 

رسيده است.
منصور رستگار فســايي در صفحه 2۱2 كتاب »علي اصغر 
حكمت شــيرازي« مي نويسد: »در ســال ۱۳04، آقاي 
ابراهيم قوام الملك بر آن تجديد ديواري نموده و اشــجار 
كاجي جديد كاشته و فضايي حاصل كرده است«. در همين 
دوره بود كه يك بار توسط فتحعلي خان صاحب ديوان مرمت 
شد و چند سال بعد نيز حبيب اهلل خان قوام الملك دستور 
تعمير و ترميم قســمتي از بنا را صادر كــرد. ابن بطوطه، 
حدوداً ۳5ســال پس از درگذشت ســعدي، قديمي ترين 
گزارش موجود را نوشــته است. او مي نويســد كه مردم 
بازديدكننده از مزار سعدي، جامه خود را در حوضچه هايي 
مرمرين مي شستند. به باور مردم شيراز، شست وشو در اين 
آب شفابخش بوده  اســت؛ حوضچه اي كه هم اكنون 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 آيين هاي روز سيزدهم فروردين بود. 
در روزگار پهلوي دوم، سرنوشــت جديدي در انتظار اين 
بنا بود. ســال۱۳24 انجمن آثار ملي در شيراز، ماموريت 

احياي اين بنا را داشت. با نظارت نام بزرگي چون علي اصغر 
حكمت، عمليات اجرايي در ۱۳27 آغاز شد. بناي قبلي به 
كلي تخريب شد. كار بايد به معمار كاربلد و مجربي سپرده 
مي شد. از آندره گدار )باستان شــناس 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 عمله جات مشــغول در كار نيز همگي اهل شيراز بودند. 

بيش از 2 سال 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 كاشي هاي 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 ۱۱ ارديبهشت ماه ۱۳۳۱ با 
حضور شاه و همسرش - ثريا اسفندياري- برگزار شد. در اين 
مراسم دكتر محمود حسابي )وزير فرهنگ(، علي اصغرخان 
حكمت و شــماري از صاحب منصبان، تاجران و شــاعران 
شيراز حضور داشتند.اين بنا امروز در جريان زندگي مردم 
حضور دارد؛ در سكه هاي پانصد ريالي برنزي و اسكناس هاي 
يك صد هــزار ريالي، هــر روز در مقابل ما و مــا دور از او. 
نگارنده در اين مورد كتاب »ســفرنامه اوژن فالندن: ايران 
در ســال هاي ۱84۱-۱840«، ترجمه حسين نورصادقي 

را پيشنهاد مي كند.

معراج قنبري

حالل و فلس دار را صيد كنند و اگر در تور آنها ماهي هاي بدون فلس 
باشد بايد آنها را به كمپاني تحويل دهند.

در سال۱۳06 قرارداد جديدي عقد شــد و طبق آن بهره برداري از 
آبزيان آب هاي ايران در درياي خزر، براي مدت 25ســال به شركت 
مختلط ماهي ايران و شــوروي واگذار شد. براســاس اين قرارداد، 
حق االمتياز ســاالنه اين واگذاري كه از طرف كمپاني به دولت ايران 
پرداخت مي شد عبارت بود از 80 هزار تومان از عايدات مطلق كمپاني 

و تقسيم منفعت خالص بالمناصفه صدي پنجاه بين شركا. 
شــركت مختلط ماهي ايران و شوروي در 25 ســال فعاليت خود 
زيان هاي زيادي به زنجيره حياتي و اقتصادي آبزيان زد و باعث كاهش 
ذخاير ماهي شد. بهمن ۱۳۳۱ در ســالي كه دولت مصدق سياست 
اقتصاد بدون نفت را پيش گرفته بود، اين قرارداد به پايان رســيد و 
دولت ايران با درخواست روس ها براي تجديد قرارداد مخالفت كرد و 
به مردم شمال ايران اين نويد را داد كه شيالت شمال را ملي مي كند. 
نخست وزير در گفت وگو با سادچيكف، سفير شــوروي در ايران، او 

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 نه تنها مانعي نخواهد 
داشــت بلكه بر پايه بهاي عادالنه جهاني و حفظ منافع ملي تشويق 

هم خواهد شد«.
در ۱2 بهمن۱۳۳۱ مجلس شوراي ملي با تأسيس سازماني به اسم 
شيالت ملي ايران موافقت و اين شركت زيرنظر وزارت دارايي فعاليت 
خود را آغاز كرد. به دنبال 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 ۱50ســال 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 ماهي هاي خاوياري و گوشتي 
و تزئيني و گياهان دريايي، ســاالنه درآمدي نزديك به درآمد نفت 

داشته باشد.

عكس هايي از مراسم رسمي تحويل شیالت ايران از کشور شوروي توسط محمد علی کشاورز صدر )استاندار وقت گیالن( از پاملسوف )فرستاده شوروی( در بهمن ماه ۱۳۳۱
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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، به شرط آنكه روابط دوستانه 
متقابل باشــد��� �« اين را سيدحسين فاطمي در 
شماره19 اسفند در 1331روزنامه متبوع خود، باختر 
امروز نوشت� او در ده ماهي كه وزير امورخارجه ايران 
بود، بسيار به عراق توجه داشت و اين، موضوعي 

كمترگفته شده در كارنامه او است�
ماجرا به پس از قطع رابطه سياسي ايران با انگليس 
برمي گردد 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 
ارديبهشــت1332، در رأس يك هيأت پنج نفره 
به آنجا رفت و در جشــن تاجگذاري ملك فيصل 
دوم شركت كرد� اســتقبال مردمي از فاطمي و 
هيأت ايراني اما بي سابقه بود؛ چنان كه مسير نجف 
تا كوفه مملو از جمعيت بود و با شــعارهايي چون 
»يحيي الحسين فاطمي« و »يحيي المصدق« آنها 
را مورد توجه قرار دادند� علما هم البته آنها را مورد 

تفقد قرار دادند�
دكتر مصدق هم در پي تعميــق نفوذ ايران در آن 
ســرزمين بود تا جنبش هاي 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 حركت هاي آزاديخواهانــه در تونس، الجزاير و 
مراكش، وفاق اعراب با ايران عليه دول استعمارگری 

چون انگليس و فرانسه مورد تأكيد قرارگرفت�
همچنين براي تقويت نقش ايران، حسين نواب را 
كه پيش تر 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«، همه جا حقانيت تاريخي ايران 

را گوشزد مي كرد�

 مخالفت بريتانيا با پيشنهاد مصدق
بحران نفت از نگاه وال استريت ژورنال 

فرانسوي بانفوذ وپسر نخست وزير
آغاز رياست محسن فروغي بر دانشكده هنرهاي زيبا

مطبوعات خارجی

تجسمی

اتحاديه تئاتري ها

شاعر راديکال

با انتشار ماهنامه تئاتر نخستين حركت هاي صنفي در نمايش ايران شكل مي گيرد 

زندخت شيرازی در سال 1331 درگذشت

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

در سال1331 يكي از مهم ترين نشريات تئاتر در 
ايران منتشر مي شود. صاحب امتياز اين نشريه 
مهدي اميني است اما چند شماره از آن به عنوان 
ضميمه روزنامه دوســتي منتشــر مي شود 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 مي كنند. اين 
نشريه امكان بازتاب خبرها و گسترش مطالبات 
صنفي اهل تئاتر در شهرستان ها را تقويت مي كند 

و گروه هاي تئاتري بسياري در شهرستان ها ازجمله رشت و شيراز را به تئاتر تهران پيوند مي دهد. مطالب اين 
نشريه از حيث توجه به تئاتر روز جهان نيز اهميت بسيار دارد و بي شك بايد آن را نخستين نشريه تخصصي 
تئاتر در ايران دانست. ترجمه مطالبي درباره بازيگري نظير »ژست و ميميك« يا »تكنيك استانيسالوسكي«، 
مطالبي درباره تكنيك هاي نمايشنامه نويسي ازجمله شخصيت پردازي و طرح و معرفي نمايشنامه نويسان 
جهان از تئاتر يونان باستان تا شكسپير و معاصراني چون پل ربسون، معرفي كارگردانان تئاتر ايران ازجمله 
سيف الدين كرمانشــاهي، محمود ظهيرالديني و هايك كاراكاش و مطالبي از اين دست باعث مي شود كه 
اين نشريه همه ويژگي هاي يك نشريه تخصصي را داشته باشد؛ نشريه اي كه سعي دارد تئاتر روز ايران را 
به گذشته اش متصل كرده و براي آينده آن نيز برنامه ريزي صنفي و حتي سياسي داشته باشد. اما آخرين 
شماره اين نشريه در ارديبهشت 1332 منتشر شده و تا سال ها پس از توقف انتشار آن نشريه اي نظير آن 

منتشر نمي شود.

  ستايش يگانه    ����������������������������������������������
زندخت شيرازی، روزنامه نگار، شاعر، نويسنده 
و از پيشگامان جنبش زنان، در سال 12۸۸ در 
خانواده ای از طبقات باالی شــيراز متولد شد. 
پدرش از بازماندگان خاندان سلطنتی زنديه 
بود و مادرش با اينكه تحصيالت كمی داشت 
اما يار و ياور دخترش بود. او در ده ســالگی در 
حالی كه هنوز در دنيای كودكی خود ســير 
می كرد، مجبور به ازدواج اجباری شــد كه به 
طالق انجاميــد. زندخت در ســال 13۰۶ در 
هجده ســالگی »مجمع انقالبی نســوان« را 
بنياد گذاشت و در ســال 131۰ نشريه ای به 
نام »دختران ايران« را با هدف آگاهی دادن به 

زنان در شيراز منتشر كرد. 
مطالب ايــن نشــريه را اخبــار فعاليت های 
فمينيستی ساير كشورهای دنيا، مطالب ادبی 
و سرمقاله هايی از زندخت تشكيل می داد. او در 
مقاالتش نظريه های فرودستی بيولوژيك زنان 
را رد می كرد و همچنين زنان را تشويق می كرد 
كه خواســته ها و حقوق خود را با جســارت 

پی گيری كنند. 
پس از چند سال به دليل نامناسب بودن شرايط 
راهی تهران شد و بدون داشتن امكانات مادی 
كافی در ميدان فردوســی اتاقــی اجاره كرد 
و انتشار نشــريه دختران ايران را پی گرفت. 
شــعرهای زندخت نمونــه ای از گرايش های 

فمينيســتی راديكال در ايران بود. او، عالوه 
بر نوشــتن مقالــه در »دختران ايــران«، در 
روزنامه هايــی همچــون »حبل المتين« نيز 
می نوشت. مشــكالت جســمی و مالی و نيز 
ســنگ اندازی ها و مخالفت های شديدی كه 
عليه او می شــد، كار او را به افسردگی كشاند 
و در نهايت در ســال 1331 در ۴3 ســالگی 
درگذشت. شــعر زير نمونه ای از اشعار برابری 

خواهانه اوست.
كار تجارت از چه معنی كار زن نيست؟

كار صناعت با چه منطق كار من نيست؟
كفش زنان را از چه رو زن خود ندوزد؟

زن از چه جراح و طبيب جان و تن نيست؟
پس خواهرانم تا به كی بيكاره هستيد؟
تنها برای عشق مردان چيره دستيد؟

  آرش نهاوندي ��������������������������������������������������������������������������
روزنامه وال استريت ژورنال در تاريخ 9اوت 1952 )1۸مرداد 1331( 
در خبري به پيشنهادهای سرســختانه ايران براي مذاكره با بريتانيا 
پرداخت و پيش بيني كرد كه پيشــنهادهاي نفتي ايران از ســوي 
بريتانيايي ها به سردي پاسخ داده شود. به نوشته اين روزنامه، بريتانيا 
آماده اســت تا دوباره گفت وگوهاي نفتي خود بــا دكتر مصدق را از 
سر بگيرد اما نه با شــرايطي كه نخست وزير ايران تعيين كرده است. 
بريتانيايي ها به احتمال زياد اين پيام را با لحني ديپلماتيك به تهران 
ارسال خواهند كرد. اين پيام كه به تهران در هفته هاي 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 
دولت هاي 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 
سر مناقشه نفتي يك سال و نيم اخير را داده است. در اين يادداشت به 
اين مسئله اشاره شده كه اگر بريتانيا پيشنهاد گفت وگوهاي 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.

  حافظ روحاني  ���������������������������������������������������������������������������
محسن فروغي، دومين فرزند پسر محمدعلي فروغي )ذكاءالملك( در 
دومين دوره نخست وزيري پدرش در دوره رضاشاه براي تحصيل به فرانسه 
فرستاده شد و بعد در دوره خانه نشيني پدر در نيمه دوم دهه131۰ با اخذ 
مدرك معماري از مدرسه هنرهاي زيبا پاريس يا همان بوزار در سال131۶ 
به ايران بازگشت. احتماال نفوذ پدر تأثير مستقيمي بر زندگي او داشت. 
چنانچه خودش هم درگير سياست شــد و مقام هاي سياسي گوناگوني 
را نيز تجربه كرد. چنانچه در دوره اي 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 مدرسه ا ش در هنركده هنرهاي 
زيبا به سازوكار اين نهاد وارد شد. او نه فقط يكي از معماران ناظر بر بناي 
نخستين ساختمان هاي دانشكده بود كه گفته مي شد در دوره ده ساله 
رياســت آندره گدار بر دانشــكده او علناً رئيس بود. در سال1331 اما او 
به طور 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 كم و بيش به جا مانده است. براساس اين سنت جز ادواري 
كوتاه، رياست دانشكده هنرهاي زيبا برعهده معماران قرار داده شده است. 
محسن فروغي تا سال13۴1 رئيس دانشكده هنرهاي زيبا ماند و در اين 
سال هوشنگ سيحون به جايش نشست. علناً تا زمان پيروزي انقالب سنت 
رياست معماران بر دانشكده هنرهاي زيبا حفظ شد؛ سنتي كه نام فرانسوي 

پرنفوذ و پسر نخست وزير سابق را در ذهن متبادر مي كند.

شاگرد خلف نورياني
ثبت تاريخ چاپ سنگي در ايران

مخالف نويس
انتشار ماهنامه موزيك ايران

نشر

موسیقی

  ندا زندي       تاسيس دانشگاه ها و افزايش شمار باسوادان و اربابان قلم، محركي بود تا چاپخانه داران 
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 چاپخانه هاي مختلفي چون 
تابان، علمي، بانك ملي و روزنامه اطالعات را داشت، آموزش در اين حوزه را بسيار ضروري مي دانست 
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 سربازي اش را در چاپخانه ارتش سپري كند و سپس در سال1339 در نخستين 
مدرسه چاپ و حروفچيني مرتضي نورياني )پدر صنعت نوين چاپ در ايران( استخدام شود. او در ادامه 
مسير حرفه اي خود به آموزش و مشاوره درخصوص چاپ در سراسر كشور همت گمارد و به مدت 
2۰سال در چاپخانه هاي كيهان و نورياني فعاليت داشت و بارها براي كسب تجربيات بيشتر به خارج 
از كشور رفت. دميرچي براي ماندگاري اين آموزش ها و همچنين تكميل تاريخچه اين صنعت دست 
به قلم برد و آثار مهمي تاليف كرد. كتاب »تاريخ چاپ سنگي« جزء نخستين كتاب هايي است كه به 
موضوع چاپ سنگي در ايران مي پردازد. »آشنايي با صنعت چاپ« نيز يكي ديگر از آثار مهم اوست. 

دميرچي در ۸5سالگي در شهريور 97چهره در نقاب خاك كشيد.

  حسين عصاران ��������������������������������������������������������������������������������������������� 
 در خرداد سال1331 شمار ه اول ماهنامه »موزيك ايران« به صاحب امتيازي 
و مديرمسئولي بهمن هيربد به بازار آمد. جدا از مطالب معمول شده اي چون 
سرگذشت موســيقي دانان داخلي و خارجي، نت و كالم ترانه هاي روز، مرور 
مباحث علم موسيقي، مكتب شناسي و سازشناسي و... مؤلفه  متمايز و شاخص 
اين ماهنامه را مي تواند 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، روح اهلل خالقي، محمود خوشنام، 
علي محمد رشيدي و بازتاب نظرات انتقادي آنها درباره  پسندها و ديدگاه هاي 
رسمي نســبت به موســيقي، وضعيت آموزش هنرســتان و آموزشگاه هاي 
خصوصي، كيفيت برنامه هاي راديو و تلويزيون و اداره هنرهاي زيبا و...، در كنار 
پاسخ دهي هاي پيوسته  موســيقي دانان مختلف، از نحله هاي فكري متفاوت، 
به يكديگر، فضاي اين ماهنامه را نســبت به ديگر نشريات تخصصي موسيقي 

پس و پيش خود )كه بيشتر رويكردي محافظه كارانه نسبت به مسائل روز موسيقي داشته و دارند( متمايز كرده است. موزيك ايران 
از خرداد 1331 تا مرداد 133۶ با سردبيري عبدالحميد اشــراق و پس از آن هم با علي محمد رشيدي و مدتي هم با ساسان سپنتا و 
مسعود پورفرخ تا انتهاي سال13۴۴ ادامه كار داد تا باكيفيت درخور توجهي بازتاب دهنده  فضاي حاكم بر موسيقي ايران و گفتمان ها 

و نگرش هاي رايج در آن باشد.

زنانتئاتر

خط و نشان براي قوام
»باختر امروز« ؛ حامي مصدق

مطبوعات

 محمدناصر احدي    ���������������������������������������������������������������������
 روزنامه »باختر امروز« كه در جريان نهضت ملي  شدن صنعت نفت، 
ارگان رسمي »جبهه ملي« محســوب مي شد و مديريتش را حسين 
فاطمي بر عهده داشت و در فاصله سال هاي 133۰تا 1332مهم ترين 
نشريه دوره خودش بود، بنيادش 1۸ســال پيش از آغاز دهه3۰  و در 
سال 1312در اصفهان گذاشته شده بود. در آذر اين سال، شماره نخست 
مجله »باختر« به صاحب امتيازي و مديرمسئولي سيدنصراهلل سيف پور 
فاطمي در ۴۴صفحه 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 131۴روزنامه »باختر« در 
اصفهان به جاي آن منتشر شد. به نوشته محمد صدر هاشمي در كتاب 
»تاريخ جرائد و مطبوعات ايران«، »روزنامه »باختر« ابتدا هفتگي و پس 
از مدتي هفته]اي[ 3شماره انتشــار مي يافت تا اينكه قبل از شهريور 
132۰شمسي محل طبع آن به طهران انتقال يافت و در آنجا به طور 
روزانه منتشر گرديد.« در زماني كه روزنامه هنوز در اصفهان واقع بود، 
برادر كوچك نصراهلل سيف پور فاطمي، حسين فاطمي كه شاگرد دوره 
متوسطه بود، در تهيه و تنظيم روزنامه كمك مي كرد اما به نوشته بهرام 
افراسيابي در كتاب »خاطرات و مبارزات دكتر حسين فاطمي«، »چون 
محيط و پيرامون خويش را مطلوب نديد در سال 131۶عازم تهران شد« 
و به رغم سن اندكش بعد از مدتي مديريت و سردبيري روزنامه »ستاره« 
را عهده دار شد. روزنامه باختر در اين دوره تا سال 1325منتشر شد و 
بعد از آن روزنامه باختر امروز در ۸ مرداد 132۸ به سردبيري حسين 
فاطمي پا به عرصه مطبوعات گذاشــت و در وقايع نهضت ملي شدن 
نفت به حمايت همه جانبه از دكتر مصدق پرداخت. شماره شنبه 2۸تير 
1331 اين روزنامه يكي از مهم ترين شماره هاي آن است كه به »گزارش 
كامل جريانات سياسي ۴۸ساعت اخير« اختصاص داشت. در روزهاي 

پنجشنبه )2۶تير( 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 
2۶تير، مجلس شوراي ملي جلسه اي سري تشكيل داد و ۴2نماينده 
حاضر در اين جلسه به احمد قوام براي نخست وزيري رأي تمايل دادند. 
در روز 27تير، شاه در فرماني احمد قوام را مأمور تشكيل هيأت وزيران 
كرد و قوام در اعالميه اي شديداللحن گفت »كشتي بان را سياستي دگر 
آمد« و از برپايي محاكم انقالبي براي قانون شكنان خبر داد. شنبه كه 
شد، بلوايي راه افتاد؛ 2۸نماينده مجلس در اعالميه اي از مصدق حمايت 
كردند، جبهه ملــي در بيانيه اي روز 3۰تيــر را تعطيل عمومي اعالم 
كرد، بازار تهران تعطيل شد و ميان تظاهركنندگان و پليس زد و خورد 
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 مورد اعتماد 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 مي دهد و با هر حكومتي كه بخواهد برخالف 
منويات و تصميمات مردم قدمي بردارد شــديدا مخالفت مي كند.« 
تقريبا تمامي صفحه اول اين شماره، به خط و نشان كشيدن براي قوام 
و هم قطارانش اختصاص دارد. جالب است كه در صفحه  ۶  اين شماره، 
پاورقي »من وحشت كردم« با ترجمه و اقتباس ذبيح اهلل منصوري به 
چاپ رسيده است. كودتاي 2۸مرداد 1332پايان باختر امروز را رقم زد، 
هرچند بعدها روزنامه اي 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.

سیاستمدار

 به دنبال 
وحدت شرق

 سيدحسين فاطمي
 ۲۷ مهر ۱۳۳۱ وزير امورخارجه شد

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

مجله توفيــق در 23مرداد 1331اين 
كاريكاتور را با اين توضيح »به مناسبت 
وضع خراب مالي انگليس در اثر قطع 

نفت ايران« منتشر مي كند.

فكاهی

كسي كه خربزه 
مي خورد پاي 

لرزش هم ميشينه!

قرين طنز، رهين شعر

نثر

كمتر رهرويي چون توللي زباني شاعرانه داشت و 
سجع و قافيه را به درستي در نثر استفاده مي كرد

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

ثمره بگيروببندهاي اواخر دهه 2۰، كم كم خود را نشان مي داد و نثر، هرچه 
بيشتر راه هايي مي جســت براي نهان گويي. فريدون توللي كه شهره به شعر 
بود در چنين زمانه اي ســتون طنزي در نشــريات داشت كه شــعر و نثر را 
درهم مي آميخت و كنايه هايي سياســي- اجتماعي به هرجايي مي زد. زبان 
توللي، شاعرانه است، آگاهانه از سعدي پيروي مي كند و عامدانه جاهايي به 
پيچيده نويسي ميل مي كند. توللي كم كار با همين يكي دو اثر منثور، و البته 

فراموش نكنيم با پيروي در راهي كه پيش از اين علي اكبر دهخدا گشوده بود، 
تأثير به سزايي در نثر طنز سياسي گذاشت و تا مدت ها نويسندگاني بر همين 
شيوه مي نوشتند و نشاني سعدي را به منتقدان و خوانندگان خود مي دادند. 
اما كمتر رهرويي چون توللي زباني شاعرانه داشت و سجع و قافيه را به درستي 
در نثر استفاده مي كرد. گرچه تأثير جانبي منفي گرايش به نهان گويي، رواج 

افراطي نمادگرايي و سمبليسم در نوشته ها 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 موميايي و قطران و قير و روغن فرنگي 

كه در علم طبابت وازلين گويند و بر جــاي روغن عقرب در حفرات مجروجه 
چپانند. و كاِن نفت نيز چونان غيرت است كه در جهان به ندرت توان يافت، چه 
باري تعالي آن نيز چونان آن دگر به جهانيان اندك داده است و هم از اين روست 
كه بر سر آن دشمني ها كنند و لشكرها كشند و خون ها ريزند و فتنه ها انگيزند 
و وفور اين نعمت در خاك عجم بدان پايه است كه به هرجا ثُقبه اي زنند، بتراود 
و گند كند و بوكشاِن ديگر بالد را به مشام رسد و هوس ايشان برانگيزد و به خود 
كشد تا بدانجا كه امراي عجم بفريبند و بدره ها دهند و شرافت ايشان بخرند و 

پالس استعمار بيفكنند و مشك ها پر كرده به خارج فرستند.«

اصالحيه: در شــماره 41 اين ويژه نامه، مورخ 25شهريور 1399، نام نويسنده ســتون »مطبوعات خارجي« به اشتباه 
محمدناصراحدي درج شده بود كه صحيح آن آرش نهاوندي است�
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